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ملخص:
ًداو ٫الباخث مً زال ٫هظه الىع٢ت ال٨ك ًٖ ٠ؤويإ الالحئُحن الؿىعٍحن
في الجؼاثغ وْغوٞهم ؤلا٢خهاصًت وؤلاحخماُٖت مً قٛل ،ؾ ٨ـ ـً صحت ،حٗلُم وٚحرها
م٘ التر٦حز ٖلى الضٖم اإلااصي الظي جاصًه اإلاٟىيُت الٗلُا لكاون الالحئحن باالياٞت
بلى الضوع الظي ج٣ىم به هظه اإلاىٓمت ًٖ َغٍ ٤الخيؿُ ٤م٘ الح٩ىمت ومىٓماث
اإلاجخم٘ اإلاضوي الجؼاثغٍت لخضمت الالحئُحن الؿىعٍحن ،ومٗغٞت الٗىاث ٤والخدضًاث التي
جىاحهها اإلاىٓمت بهٟت ٖامت والالجئ بهٟت زانت ،م٘ مداولت ج٣ضًم هٓغة
اؾدكغاُٞت ًٖ مؿخ٣بل الالحئحن الؿىعٍحن في مغخلت ما بٗض الحغب ونٗىباث
الٗىصة.
الكلماث املفخاحيت :اإلاٟىيُت الٗلُا لكاون الالحئحن ،ؤويإ الالحئحن الؿىعٍحن في
الجؼاثغ.
Abstract:
In this paper, the researcher attempts to clarify the situation of the Syrian
refugees in Algeria and their economic and social conditions in terms of
employment, housing, health, education, etc., focusing on the financial support of
the UNHCR as well as the role played by this organization through coordination
with the government Algerian civil society organizations to serve Syrian refugees,
and to identify the obstacles and challenges faced by the organization in general
and refugees in particular, while trying to provide.
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a forward-looking view of the future of Syrian refugees in the post-war
phase and the difficulties of return.
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ملدمت:
ؤصث الحغب في ؾىعٍا بلى بغوػ ؤ٦بر ٖملُت لجىء في الٗالم بٗض الحغب الٗاإلاُت
الثاهُتٞ بٗض مغوع ؤ٦ثر مً ؾخت ؾىىاث ٖلى الثىعة الؿىعٍت ،ونل ٖضص الالحئُحن
أل٦ثر مً  5.5ملُىن الجئ في الخاعج ،وَكمل هظا الغ٢م ملُىوي ؾىعي مسجلحن لضي
مٟىيُت ألامم اإلاخدضة لكاون الالحئحن في مهغ والٗغا ١وألاعصن ولبىان ،و2.97
ملُىن ؾىعي مسجلحن مً ٢بل الح٩ىمت الترُ٦ت باإلياٞت بلى ؤ٦ثر مً  50ؤل ٠الجئ
ؾىعي مسجلحن في قما ٫ؤٞغٍُ٣ا ،وؤ٦ثر مً  6.3ملُىن هاػح صازلي ،و  13.5مالًحن
شخو مدخاج في ؾىعٍا وخىالي  4.7مالًحن شخو في اإلاىاَ ٤التي اإلادانغة والتي
ًهٗب الىنى ٫بليها و٣ٞا بُاهاث اإلاٟىيُت الٗلُا لكاون الالحئحن.1
هظا الٗضص مغشح لإلعجٟإ بطا ما لم ًخم الخىنل بلى بجٟا ١بحن ال٣ىي
الا٢لُمُت والضولُت الٟاٖلت في ألاػمت بكإن مؿخ٣بل الىٓام الؿُاس ي ،ووي٘ خض
لإل٢خخا ،٫وبًجاص جغجِباث حكاعٞ ٥يها حم٘ ألاَغا ،ٝبما ٞيها اإلاىٓماث الضولُت
والا٢لُمُت ُٞما ًخٗل ٤بٗىصة الالحئحن والخٟ٨ل بٓغوٞهم الا٢خهاصًت والاحخماُٖت
والتي حٗخبر ؤهم وؤنٗب مغخلت لٟترة مابٗض الحغب ،هظا وم٘ بؾخمغاع ألاػمت جؼصاص
مٗاهاث الالحئحن الؿىعٍحن وجؼصاص مٗها نٗىباث الخٟ٨ل بهم في ْل بوٗضام ؤو ه٣و

 ؤقاعث بخهاءاث اإلاٟىيُت الؿامُت لألمم اإلاخدضة لكاون الالحئحن بلى ونىٖ ٫ضص الالحئحن في الٗالم بلى
ؤ٦ثر مً  60ملُىن شخو ختى مىخهٖ ٠ام  .2015وحٗخبر ؤػمت اللجىء التي هخجذ مً الحغب الٗاإلاُت
الثاهُت ألاؾىؤ زال ٫ال٣غن الٗكغًٍ ،بط زلٟذ خىالى  81.6ملُىن الجئ
][1
Syria Regional Refugee Response, Inter-agency Information Sharing Portal, United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR), 06 Jul 2017
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
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الضٖم مً ٢بل الهُئاث اإلااهدت ؤو الضو ٫اإلاؿخ٣بلت لهم ،1لٗل طل ٪عاح٘ بلى مجمىٖت
مً ؤلاٖخباعاث لٗل ؤهمها الٗبئ الا٢خهاصي والاحخماعي الظي ًٟغى ٖلى الضو٫
اإلاؿخ٣بلت لالحئحن الؿىعٍحن مً جىٞحر لإلًىاء والغٖاًت الصحُت والخٗلُم والكٛل
والاهضماج الاحخماعي والث٣افي م٘ اإلاجخم٘ اإلاؿخ٣بل ،وحٗخبر الجؼاثغ ؤخض ؤهم الضو٫
اإلاؿخ٣بلت لالحئحن الؿىعٍحن في مىُ٣ت اإلاٛغب الٗغبي بط ونل ٖضص الىاٞضًً بليها مً
الؿىعٍحن بلى ؤ٦ثر مً  40ؤل ٠الجئ ؾىعي م٘ نهاًت الٗام اإلااض ي ،و٣ٞا لبُاهاث وػاعة
الخاعحُت الجؼاثغٍت ،بُنهم ؾخت ؤال ٝمسجل لضي اإلاٟىيُت الٗلُا لكاون الالحئُحن
بالجؼاثغ.2
مشكلت الدزاشت :هل الضوع الظي جاصًه اإلاٟىيُت الٗلُا لكاون الالحُحن
إلاؿاٖضة الالحئُحن الؿىعٍحن في الجؼاثغ ٧ا ٝلخلبُت بخخُاحاتهم وجُلٗاتهم وماهي
الخدضًاث اإلاؿخ٣بلُت التي ًىاحهىنها ؟
فسطيت الدزشت:
 بن الالحئحن الؿىعٍحن في الجؼاثغ ًىاحهىن مجمىٖت مً الخدضًاث زانت
ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢خهاصي وؤلاحخماعيٖ ،لى الغٚم مً الجهىص التي جبظلها اإلاىٞىيُت
الٗلُا لكاون الالحئحن للخٟ٨ل بةوكٛاالتهم.
 جبظ ٫الح٩ىمت الجؼاثغٍت مجهىصاث مٗخبرة للخٟ٨ل بةخخُاحاث الالحئحن
الؿىعٍحن وجدؿحن ؤوياٖهم في الجؼاثغ ،ؤما اإلاٟىيُت الٗلُا لكاون الالحئحن الج٣ىم
بالضوع الالػم بججاههم.

] [1مهى ًحي ،حان ٢هحر ،متى الٗىصة؟ الالحئىن ؤولىٍت ؤي حؿىٍت ؤو خل ؾُاس ي في ؾىعٍت  ،مغ٦ؼ ٧اعٍىغي
للكغ ١ألاوؾِ 30( ،ؤطاع ماعؽ http://carnegie-mec.org/2017/03/30/ar-pub-68691)2017
][2مؿاهل ًبرػ حهىص الجؼاثغ في حؿُحر جض ٤ٞاإلاهاحغًٍ والالحئحن ،وػاعة الكاون الخاعحُت
الجؼاثغٍتhttp://www.mae.gov.dz/news_detail.aspx?footer=1&news_id=4897)22/06/2017) ،
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املحوز ألاول :واكع الالحئين الصوزٍين في الجزائس وأوطاعهم إلاكخصادًت والاحخماعيت

 .1.1دوافع لجؤء الصوزٍين إلى الخازج :ل٣ض حٗضصث ألاؾباب التي صٗٞذ
بالؿىعٍحن بلى اللجىء زاعج البالص ،وٍم ً٨خهغ ألاؾباب ؤو الضوا ٘ٞاإلاباقغة للجىء
في الى٣اٍ الخالُت:
 .1.1.1الحصاز والحسب وعدم الخمييز بين املدهين والعصكسٍين :بٗض مغوع هدى
ٖام ٖلى بضاًت الثىعة الؿىعٍت ،التي جدىلذ مً مٓاهغاث ؾلُمت بلى ؤٖماٖ ٫ى٠
وب٢خخاُٞ ٫ما ؾمي بٗؿ٨غة الثىعة بحن اإلاٗاعيت والىٓام الؿىعي لخهبذ ُٞما بٗض
خغب ب٢لُمُت بالى٧الت ،خُث ق٩لذ ٖكغاث اإلالِكُاث اإلاؿلحت بإؾماء وٚاًاث
مخباًىت ،لحزصاص بظل ٪جإػم الىي٘ في ؾىعٍا بٗض اؾخٗاهت ؤَغا ٝالهغإ بال٣ىي
ال٨بري اإلاخمثلت في عوؾُا والىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت .ؤصي هظا الىي٘ بلى بوٗ٨ؿاث
٧اعزُت ٖلى اإلاجخم٘ الؿىعي خُث ٢خل ما ًؼٍض ًٖ  470ؤل ٠شخو و ٤ٞبخهاثُت
وكغها اإلاغ٦ؼ الؿىعي لبدىر الؿُاؾاث ،منهم  70ؤلٟا ً٢ىا بؿبب ه٣و الخضماث
ألاؾاؾُت ،مثل اإلاُاه الىُٟٓت والغٖاًت الصحُت و ٤ٞصحُٟت "الٛاصعٍان" البرًُاهُت،
وٍمثل هظا الٗضص خؿب هٟـ الصحُٟت باالياٞت بلى ٖضص اإلاهابحن هدى  11.5باإلائت
مً الؿ٩ان في ؾىعٍا٦ ،1ما ؤن ٖضص اإلاهابحن ججاوػ  1.9ملُىن شخو ،و٢ضع حجم
الخؿاثغ الا٢خهاصًت بىدى  255ملُاع صوالع .2وو٣ٞا إلخهاثُاث ٢ضمتها اإلاٟىيُت
الؿامُت لألمم اإلاخدضة لكاون الالحئحن ،ؤنبذ الؿىعٍىن الهاعبىن مً الجزإ الُىم
ؤؾغٕ الٟئاث الالحئت همىا ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي لُهبدىا ؤ٦بر مجمىٖت مٗانغة مً
الالحئحن في الٗالمٖ .ىضما ججاوػ ٖضصهم الخمؿت مالًحن بٗضما ٧ان الالحئحن
3
الٟلؿُىحن ًمثلىن ؤ٦بر وؿبت لجىء في الٗالم.
][1

Ian Black, Report on Syria conflict finds 11.5% of population killed or injured, The Guardian, (11,
February 2016 ) https://www.theguardian.com/world/2016/feb/11/report-on-syria-conflictfinds-115-of-population-killed-or-injured
][2
syria - alienation and violence impact of syrian crisis report 2014, Syrian Centre for Policy
Research (SCPR) 2015, Damascus – Syria, pp 06-07.
][3
Syria War on Development: socioeconomic monitoring report of Syria second quarterly report
(April – June 2013), Syrian Centre for Policy Research (SCPR), October 2013, p.08. http://scprsyria.org/download/1345/?lang=ar&v=1349
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 .1.1.2إوعدام ألامً والىلص الحاد في الصلع والخدماث٦ :ما ص ٘ٞجٟا٢م
ألاػمت الؿىعٍت وجضاُٖاتها ٖلى اإلاؿخىي ألامني و اإلاِٗش ي ،بال٨ثحرًً مً الؿ٩ان بلى
مٛاصعة البالص َلبا للهجغة ؤو اللجىء مً ؤحل جد ٤ُ٣ألامً والحهىٖ ٫لى الحض ألاصوى
مً الؿل٘ والخضماث التي جد ٟٔخُاتهم وخُاة ؤؾغهم٦،1ما ٚاصع ال٨ثحرون هغبا مً
بمتهان ٦غامتهم وهضع مؿخ٣بلهم وؾُٗا لإلؾخ٣غاع في بِئت جدمي خ٣ى٢هم وج٣ضم
مؿخ٣بال ؤًٞل ألبىائهم ،بال ؤن مٛاصعة البالص جدمل في َُاتها اوؿالزا ٢ؿغٍا ًٖ
الٗاصاث والخ٣الُض والث٣اٞت والٗال٢اث الاحخماُٖت ،ألامغ الظي ًىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى خالت
اإلاٛاصعًٍ ،وٍؼٍض مً نٗىبت جإ٢لمهم م٘ ٢ىاهحن الضو ٫وٖاصاث اإلاجخمٗاث التي ٚاصعوا
بليها وز٣اٞتها ،وزانت جل ٪التي ال جىٞغ لهم البِئت التي جدترم خاحاتهم واوؿاهُتهم
وز٣اٞتهم.2
ٖالوة ٖلى هظا ،ؾاهمذ الاٖخباعاث الؿُاؾُت ،بحخماُٖت والجٛغاُٞت في لجىء
الؿىعٍحن بلى بٌٗ صو ٫اإلاجاوعة مثل جغُ٦ا التي ٢ضمذ حؿهُالث لضزى ٫الالحئُحن
الؿىعٍحن بلى ؤعاييها وهٓغا ل٣غبها الجٛغافي مً اإلاىاَ ٤الؿازىت في ؾىعٍا ٖلى ٚغاع
مدآٞتي خلب وبصلب خُث ًخىاحض بها ؤ٦ثر مً  40باإلائت مً الالحئحن الؿىعٍحن في
الخاعج ،3واؾخ٣بل لبىان خىالي  25باإلائت مً بحمالي الالحئحن الؿىعٍحن ،هٓغا ل٣غبها
الجٛغافي مً اإلاىاَ ٤الؿازىت في عٍ ٠صمك ٤وخمو بياٞت بلى ٖضم وحىص ُ٢ىص ٖلى
ؤلاهخ٣ا ٫بلى لبىان في بضاًت ألاػمت وجدخل ألاعصن اإلاغجبت الثالثت بحن الضو ٫اإلاؿخ٣بلت
لالحئحن الؿىعٍحن بط طهب بليها خىالى  14باإلائت ،4وٍخىػٕ باقي الالحئحن في باقي الضولي
الٗغبُت وفي ؤوعوبا بيؿب مخٟاوجت.

][1

Forced Dispersion, Syrian Human Status: The Demographic, Report 2016, Syrian, Centre for
Policy Research (SCPR), pp.75-76. http://scpr-syria.org/download/1574/?v=1575
][2
Ibid., pp.77- 78.
][3
Ibid., p.78.
][4
Loc., Cit.
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 1.1.3الخهجير اللصسي مً البالدٌٗ :خبر الخهجحر ال٣ؿغي في ال٣اهىن الضولي
ؤلاوؿاوي بإهه ؤلازالء ال٣ؿغي وٚحر ال٣اهىوي إلاجمىٖت مً ألاٞغاص والؿ٩ان مً ألاعى
التي ًُ٣مىن ٖليها وهى مماعؾت مغجبُت بالخُهحر وبحغاء ج٣ىم به الح٩ىماث ؤو
اإلاجمىٖاث اإلاخٗهبت ججاه مجمىٖت ٖغُ٢ت ؤو صًيُت مُٗىـ ـ ـت وؤخُاها يض مجمىٖاث
ٖضًضة بهض ٝبزالء ؤعاى مُٗىت إلاجمىٖت بضًلت ؤو ٞئت مُٗىت ،وحٗخبر اإلاىاص (،)7( ،)2
( )8مً هٓام عوما ألاؾاس ي ،الخهجحر ال٣ؿغي حغٍمت خغب .1باالياٞت بلى طلٌٗ ٪خبر
الخهجحر ال٣ؿغي هى ؾلى ٥ومماعؾت جىٟظها ٢ىي خ٩ىمُت ؤو قبه ٖؿ٨غٍت ؤو
مجمىٖاث مخٗهبت ججاه مجمىٖاث ٖغُ٢ت ؤو صًيُت ؤو مظهبُت ،بهض ٝبزالء مضن
و٢غي وؤ٢الُم إلخال ٫مجمىٖاث ؾ٩اهُت مسخلٟت ٖغُ٢ا ؤو مظهبُا ؤو َاثُٟا بضًال
ٖنها ،يهض ٝبلى حُٛحر ؾ٩اوي وصًمٛغافي ،2وايُغ مالًحن الؿىعٍحن بٟٗل الخهجحر
ال٣ؿغي واوٗضام ألامً ٖلى هُا ١واؾ٘ زانت في مىاَ ٤الجزإ بلى مٛاصعة مىاػلهم
والهجغة بلى زاعج البالص و٢ض ػاصث خالت الجزوح الىاؾٗت مً مٗاهاة الؿ٩ان الظًً
٧اهىا ًىاحهىن جدضًاث في جلبُت اخخُاحاتهم ألاؾُاؾُت و٧ان الىي٘ ؤقض ٢ؿىة ٖلى
الظًً زؿغو ممخل٩اث وؤٞغاص مً ٖاثالتهم في نىعة حٗ٨ـ حجم اإلاإؾاة ،مما حٗل
ال٨ثحر مً الؿ٩ان ًًٗىن ؤمىالهم و٧ل ما ًمل٩ىن في ؤًضي اإلاهغبحن ٚحر الكغٖحن ؤمال
في الىنى ٫بلى مالط ؤمً في ؤوعوبا ومىاَ ٤ؤزغي ،وفي و٢ذ الظي جمُٞ ً٨ه ٖكغاث
ألاال ٝمً الىنى ٫بلى ؤعوبا بُغ ١مسخلٟت ٚغ ١ؤال ٝالؿىعٍحن في البدغ اإلاخىؾِ ؤو
3
حٗغيىا لإلؾاءة ؤو الؿغ٢ت مً ٢بل اإلاهغبحن والٗهاباث
]ً[1اؾغ ؾٗض الضًً ،الخهجحر ال٣ؿغي في ؾىعٍا الؿُاؾاث ،ألاصواث والخبٗاث ،مغ٦ؼ ؤمُت للبدىر والضعاؾاث
الاؾتراجُجُتhttp://www.umayya.org/studies-ar/11482 )2017/01/20( ،
ٖ ملُاث الخهجحر ال٣ؿغي ،حٗض و ٤ٞاإلااصة ( )49مً اجٟاُ٢اث حىُ ٠ألاعب٘ ،اإلااعزت في  12ؤٚؿُـ 1949
والبروجى٧ىالن اإلالح٣ان بها لٗام  ،1977حغاثم خغب صامٛت .وحك٩ل ٖملُاث الخهجحر ال٣ؿغي اهتها٧ا الجٟاُ٢ت
مى٘ حغٍمت ؤلاباصة الجماُٖت التي ؤ٢غتها ألامم اإلاخدضة ٖام  ،1948والتي حٗض في ماصتها الثاهُت ؤن ٧ل ما ًاصي
بلى الخضمحر ال٨لي ؤو الجؼجي لجماٖت ٢ىمُت ؤو بزيُت ؤو ٖىهغٍت ؤو صًيُت ،بمجزلت بباصة حماُٖت.
]ً[2اؾغ ؾٗض الضًً ،مغح٘ ؾاب.٤
][3
syria - alienation and violence impact of syrian crisis report 2014, Op. Cit, p. 40.
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 1.1.4الهجسة غير الشسعيت مً البالد دون طلب اللجوء :ؤحبرث الحغب
والجزإ اإلاؿلح الؿ٩ان ال٣اصعًٍ ٖلى بٖالت ؤهٟؿهم وؤؾغهم بلى الهجغة بلى زاعج البالص
صون َلب اللجىء مً الضو ٫التي جىحهىا بليها ،وبالخالي ٞةن مٗٓم اإلاهاحغًٍ هم مً
مِؿىعي الحا ،٫ؤو ممً لضيهم بم٩اهُاث وماهال ٖلمُت وٖملُت جم٨نهم مً الٗمل في
الخاعج بياٞت بلى ألاشخام الظًً لضيهم ؤ٢اعب ؤو ؤنض٢اء٣ٞ .1ض اؾخ٣بلذ ؤإلااهُا
ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫ؤ٦ثر مً  800ؤل ٠ؾىعي صزل مٗٓمهم ألاعاض ي ألاإلااهُت بُغٚ ١حر
قغُٖت ،لُ٨دؿبى ُٞما بٗض نٟت الجئ ،مً حهت ؤزغي ٞةن اؾخمغاع ألاػمت ٢ض ًُُل
مً ٞترة الهجغة وػٍاصتها ألامغ الظي ٌؿاهم في جغؾُش ٖال٢ت اإلاهاحغًٍ بالضو ٫التي
جىحهىا بليها مً زال ٫الاهضماج الاحخماعي والا٢خهاصي في م٣ابل يٗ ٠عوابُهم م٘
بلضهم وبهظا جؼصاص نٗىباث ٖىصتهم.2
 .1.2ألاوطاع الاكخصادًت والاحخماعيت لالحئين الصوزٍين في الجزائس :بضؤث
ؤولى صٗٞاث الالحئحن الؿىعٍحن جهل بلى الجؼاثغ م٘ بضاًت ٖام  ،2012وبالغٚم مً
بٗض اإلاؿاٞت بزخاع الؿىعٍىن اللجىء بلى الجؼاثغ إلٖخباعاث ٖضة ًم ً٨زهغها في ما
ًلي:
 1.1.2حشدًد إحساءاث دخول الالحئين الصوزٍين إجس جزاًد أعدادهم في
الدول املجاوزة٧ :اهذ ٧ل مً جغُ٦ا لبىان وألاعصن الضو ٫ألا٦ثر بؾخ٣باال لالحئحن
الؿىعٍحن ٦ما جمذ ؤلاقاعة ؤهٟا ،ل ً٨وم٘ بؾخمغاع ألاػمت وجُىع الٗى ٠ػاصث مٗها
مىحاث الخهجحر ال٣ؿغي واللجىء ،مما ػاص مً نٗىباث الخٟ٨ل بهم زانت في لبىان
وألاعصن التي ال جمخل٢ ٪ضعاث ٦ثحرة لخُُٛت بخخُاحاث ألاؾغ الهاعبت مً جحُم الحغب
ٞاألعصن بؾخ٣بلذ ؤ٦ثر مً ملُىن الجئ ؾىعي مما ق٩ل ٖبئا ٖلى اإلاىاعص الا٢خهاصًت

][1

Forced Dispersion, Syrian Human Status: The Demographic, Report 2016, Op.Cit, p.78.
Ibid., p.80.
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بياٞت بلى حٗغى البنى الخدخُت واإلاهاصع الُبُُٗت لٓٛىٍ متزاًضة 1والتي ٢ضعث
٧لٟتها الهاُٞت ٖلى مضي ؤعب٘ ؾىىاث بما ًؼٍض ًٖ زمـ ملُاعاث صًىاع ؤعصوي ،2مما
ؤصي باالعصن بلى ٚل ٤خضوصها م٘ ؾىعٍا في ال٨ثحر مً اإلاغاث للخ٣لُل مً جض٤ٞ
الالحئحن الؿىعٍحن ،هٟـ ألامغ باليؿبت بلى لبىان التي سجلذ ؤ٦ثر مً ملُىن وهه٠
الجئ ؾىعي ،ق٩لى ٖبئا ب٢خهاصًا ٖلى صولت حٗاوي مً جدضًاث ٦بحرة ،مما ص٘ٞ
بالح٩ىمت اللبىاهُت لىي٘ زُت للخٗامل م٘ ؤػمت اللجىء ،مثل اٖخماص قغوٍ ب٢امت
حضًضة في ،2015لم ٌؿخُ٘ مٗٓم الالحئحن اؾدُٟائها والتي صونها ًم ً٨اٖخ٣ا٫
الالحئحن وجُُ٣ض خغ٦تهم وٍهٗب ٖليهم الحهىٖ ٫لى الٗمل باالياٞت بلى حكضًض
بحغاءاث الضزى ٫واإلاغا٢بت لالحئحن الؿىعٍحن ٖلى مؿخىي الحضوص إلٖخباعاث مخٗل٣ت
باألمً.3
 .1.2.2دخول الصوزٍين إلى الجزائس دون جأشيرة :ؾاٖض ٖضم ٞغى جإقحرة
ٖلى الالحئحن الؿىعٍحن (بلى ٚاًت  )2015لضزى ٫الجؼاثغ ،و ونى ٫ؤٖضاص ٦بحرة منهم
بلى الجؼاثغ في و٢ذ ٢هحر لُهل ٖضصهم بلى ؤ٦ثر  15ؤل ٠الجئ م٘ بضاًت ٖام 2013
وم٘ نهاًت ٢ 4،2015غعث الؿلُاث الجؼاثغٍت ٞغى الخإقحرة لضزى ٫الؿىعٍحن بلى
الجؼاثغ ،إلٖخباعاث ؤمىُت ،وزىٞا مً خضور بٌٗ اإلاكا٧ل في الجؼاثغ ٦تهغٍب لألمىا٫
ومىدها لإلعهاب في ؾىعٍا ،و٦ظا صزى ٫بٌٗ ألاَغاٌ ٝكدبه بخىعَهم في ً٢اًا
][1مٗاط ٞغٍداث ،ؤػمت الالحئحن الؿىعٍحن في ألاعصن :مساَغ وٞغم ،حغٍضة خى٦مت ( )2017/07/17
http://governance.arij.net/blog/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%
AA/161
][2
Jordan's Economic Outlook 2015, Determinants of Economic Reform, Event Reports, KonradAdenauer-Stiftung, (KAS), Issnaad consulting, Jordan,( January 29, 2015), p.02.
http://www.kas.de/wf/doc/kas_40289-1522-2-30.pdf?150129133239
][3
)Lebanon: New Refugee Policy a Step Forward, Human Rights Watch, )February 14, 2017
https://www.hrw.org/news/2017/02/14/lebanon-new-refugee-policy-step-forward
] [4عخمت خُ٣ىن ،ممثل الجالُت الؿىعٍتٞ :غى الخإقحرة ٢لو ٖضص الالحئحن بالجؼاثغ ،حغٍضة اإلادىع الُىمي
الجؼاثغٍت/ http://elmihwar.com/ar/index.php)2015/05/15( ،الىَنيhtml.21372/
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بحغامُت ،ؤو حكُ٨ل زالًا بعهابُت 1باإلياٞت بلى وحىص ج٣اعٍغ ؤمىُت جُٟض بتزاًض ؤٖضاص
اإلاهاحغًٍ الؿىعٍحن ٚحر الكغُٖحن جم يبُهم ٖلى خضوص الجؼاثغ البرًت م٘ ٧ل مً
جىوـ ولُبُا.2
 .1.2.3الالحئين الصوزٍين ٌعخبرون الجزائس كىلطت عبوز إلى أوزوبا :هىا٥
ال٨ثحر مً الؿىعٍحن الظًً ٢هضوا الجؼاثغ لِـ بٛغى اللجىء والبدث ًٖ ألامً
وجلبُت مخُلباث الحُاة بل الجساطها ٦ىُ٣ت ٖبىع ألوعوبا ،ؾىاء ٖبر ؤعاييها في
الؿىاخل الٛغبُت للىنى ٫بلى بؾباهُا ٖبر البدغ ؤو الكغُ٢ت للىنى ٫بلى بٌٗ الجؼع
ؤلاًُالُت ال٣غٍبت ،ؤو مً زال ٫الضزى ٫بلى اإلاٛغب وجىوـ ولُبُا ،بط جا٦ض اإلاٟىيُت
الؿامُت لألمم اإلاخدضة لكاون الالحئحن ؤن ٖضص الالحئحن واإلاهاحغًٍ الظًً ٖبروا
البدغ اإلاخىؾِ مً صو ٫اإلاٛغب الٗغبي ٖام  2015جسُى  300ؤل ٠في مداولت
للىنى ٫بلى ؤوعوبا مٗٓمهم مً الؿىعٍحن وألاٞاع٢تٞ 3مثال ًخىاحض بٌٗ الالحئحن
الؿىعٍحن في الىالًاث الحضوصًت ،مثل ٖحن جمىقيذ وجلمؿان وال٨ثحر منهم ٌٗمل مً
ؤحل الهجغة ألوعوبا ،بًٗهم ٌؿخٗمل حىاػاث ؾٟغ مؼوعة للخى٣ل بحن بلضان اإلاٛغب
الٗغبي وَؿٗىن في طل ٪للىنى ٫إلاضًىت ملُلُت اإلاٛغبُت الىاٗ٢ت ٖلى الؿاخل اإلا٣ابل
إلؾباهُا ٖلى بٗض ٦ 180م بضلُل ؤن الؿىعٍحن ٌك٩لىن هدى ؾخحن باإلائت مً ٖضص
الالحئحن اإلاُ٣محن في مغا٦ؼ ؤلاًىاء بهظه اإلاضًىت.4
 .1.2.4وحود كيم وكواشم مشتركت بين الشعبين :مً ألاؾباب الغثِؿُت التي
حٗلذ مً الؿىعٍحن ًسخاعون الجؼاثغ ٧ىحهت لجاء وحىص ٢ىاؾم مكتر٦ت ٧اللٛت
والضًً وٚحرها مً الُ٣م وٖضم وحىص خىاحؼ ز٣اُٞت ،حٗلذ مً الالجئ الؿىعي ال
] [1هٟـ اإلا٩ان.
]ً[2اؾحن بىصهان ،اهخ٣اصاث "لٟغى" الجؼاثغ جإقحرة صزىٖ ٫لى الؿىعٍحن ،مى ٘٢الجؼٍغة هذ ج٣اعٍغ وخىاعاث،
(http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/1/7)2015/01/08
][3ؤؾامت ٖلي٢ ،ىاعب الحٔ ج٣خل الالحئحن الؿىعٍحن ٖلى قىاَئ لُبُا ،حغٍضة الٗغبي الجضًض 2( ،ؾبخمبر
https://www.alaraby.co.uk/investigations/2015/9/1/)2015
][4ؾغاج مدمض ،ه٨ظا ٌِٗل الالحئىن الؿىعٍىن وألاٞاع٢ت في الجؼاثغً ،ىمُت الجؼاثغ الجضًضة) ،ألاعبٗاء 4
حكغًٍ الثاوي http://www.eldjazaireldjadida.dz/spip.php?page=article&id_article=30838)2015
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ٌكٗغ باالٚتراب ٦ثحرا ،مما ؾهل ٖملُت بهضماحه م٘ اإلاجخم٘ الجؼاثغي ،ؤي ٠بلى طل٪
ٞةن ألاؾغ الؿىعٍت لم ججض نٗىباث ٦ثحرة مً خُث جمضعؽ ؤَٟالهم وجل٣ي الغٖاًت
الصحُت وٚحرها مً الخضماث ألاؾاؾُت.1
 .1.3الوطع الاحخماعي لالجئ الصوزي في الجزائس :بن الجؼاثغ ومىظ بضاًت
ألاػمت الؿىعٍت لم ج٣م بخجمُ٘ الالحئحن الؿىعٍحن ٖىض صزىلهم الى الجؼاثغ ؤوٖؼلهم ًٖ
اإلاجخم٘ ٦ما ًجغي ٖاصة في الٗضًض مً الضو ٫ألازغي ،بل ؾهلذ ٖليهم ٖملُت الاهضماج في
اليؿُج الاحخماعي والا٢خهاصي ،ولم جً٘ ؤي ُ٢ىص ٢اهىهُت ؤو بحغاثُت ٖلى جى٣التهم
واهدكاعهم وجىػٖهم ٖبر ٧اٞت والًاث الىًَ ،وحٗلذ لهم الحغٍت في ؤلا٢امت في ٧امل
التراب الجؼاثغي٦ ،2ما ؤ٢غث الح٩ىمت وي٘ مسُِ زام بُُٟ٨ت الخٟ٨ل بالالحئحن
الؿىعًٍ الظًًًخىاٞضون ٖلى الجؼاثغبؿبب ؾىء ألاويإ في بالصهم،ًدضص ُُٟ٦ت
الخٟ٨ل بالالحئحن وحؿىٍت ويُٗتهم و٢ض جم ٞخذ مغا٦ؼ لهم ج٩ىن جدذ وناًت ٧ل مً
الضازلُت ووػاعة الخًامً، ٖلى ؤن جدضص ٖضة مغا٦ؼ ٖبر الىالًاث جىٞغ ٧ل اللىاػم
الًغوعٍت.
٦ما ؤونذ الح٩ىمت في مجلـ وػاعي اإلاكتر ٥بخىٞحر الغٖاًت الصحُت مً
زال ٫مغا٦ؼ َبُت في ٧ل مغ٦ؼ بًىاء،بلى حاهب الخٟ٨ل الىٟس يبطحاًا الٗى ٠زانت
ألاَٟا ٫واليؿاء خُث جىٞغ وػاعة الخًامً َىا٢م مخ٩ىهت مً ؤزهاثُحن هٟؿاهُحن
واحخماُٖحن،مً ؤحل اإلاؿاهمت فيالٗالج الىٟس يلألَٟا ٫واليؿاء ضحاًا الاٚخهاب


][1آماِٖ ٫ؿاويٖ ،هام بً مىُت ،الالحئىن الؿىعٍىن ٌٗترٞىن :الجؼاثغٍىن ٧اهىا مً ألاواثل الظًً ٞخدىا لىا
بُىتهم ،حغٍضة الكغو ١الُىمي الجؼاثغٍت) 2015/09/07( ،
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/254339.html
]ٚ[2غٍب خُ٨م ،هبُل صعَـ ،جغُ٢ت وا ٘٢الالحئحن الؿىعٍحن في الجؼاثغ مً ؤحل م٣اعبت بوؿاهُت ،في ٞىاػ ؤًىب
اإلاىمني ،مدمض ٞااص الحىامضة (مدغع) ،اإلااجمغ الضولي الثاوي :الالحئىن في الكغ ١ألاوؾِ وألامً ؤلاوؿاوي :
التزاماث اإلاجخم٘ الضولي وصوع اإلاجخمٗاث اإلاًُٟت  ،2017/05/03مغ٦ؼ صعاؾاث الالحئحن والىاػخحن والهجغة
ال٣ؿغٍت ٧لُت التربُت حامٗت الحرمى ،٥مhttp://refugees-me.yu.edu.jo/proceeding.pdf .81.
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والٗى ٠بؿىعٍا .1باإلياٞت بلى طل ٪جم وي٘ بُاُ٢ت وَىُت للمغا٦ؼ الت يجإويالالحئحن
بالخيؿُ ٤م٘ اإلاٟىيُت ألاممُت لالحئحنبٛغى حؿىٍت ويُٗت ب٢امتهم بالجؼاثغ 
خُث
ًخىاٞض الؿىعٍىن ٖلى الجؼاثغ بهٟتهم ؾُاخا، وال٣اهىن ال ٌؿمذ لهم باإلا٩ىر ؤػٍض
مً زالزت ؤقهغ خؿب ما جىو ٖلُه الاجٟاُ٢ت الثىاثُت بحن الجؼاثغ وؾىعٍا الخانت
بدى٣ل ألاشخام ،خُث ؾِخم حؿىٍت ويُٗتهم ال٣اهىهُت وجؼوٍضهم بىزاث ٤عؾمُت
جبحن خالتهم وَغٍ٣ت ب٢امتهم بالجؼاثغ بهٟت الج ئ  ،والاؾخٟاصة مً ٧ل الامخُاػاث
ال٣اهىهُت التيجىو ٖليها اللىاثذ ألاممُت والضولُت الخانت بالالحئحن فيخالت الحغب،
وخضصث لهم محزاهُت لإلًىاء وؤلاَٗام ومؿاٖضاث ألازغي بمئت ؤل ٠صوالع ل٩ل زالزت
ؤقهغ.2

 .1.4الوطع الصحي لالحئين الصوزٍين في الجزائسٌٗ :خبر الٗالج في الجؼاثغ
مجاوي في اإلاؿدكُٟاث والُٗاصاث الٗمىمُت ولِؿذ هىا ٥جٟغ٢ت بحن الجؼاثغٍحن
والالحئحن في جل٣ي الٗالج وٍد ٤ألي الجئ ؾىعي الاؾخٟاصة مً مجاهُت الٗالج والغٖاًت
الصجُت ٖلى مؿخىي اإلاؿدكُٟاث واإلاغا٦ؼ الُبُت الٗمىمُت اإلاىحىصة في ٧اٞت
اإلادآٞاث الجؼاثغٍت ،باالياٞت بلى ٞخذ ُٖاصاث َبُت ٖلى مؿخىي مغا٦ؼ الالحئحن في
اإلاداُٞاث 3وجىٞحر ألاصوٍت والخضزل الُبي في الحاالث الٗاحلت ،باالياٞت بلى الخٟ٨ل
وج٣ضًم بغامج للٗالج الىٟس ي لألَٟا ٫واليؿاء ضحاًا الاٚخهاب والٗى ،٠مً زال٫
جىٞحر َىا٢م َبُت مخ٩ىهت مً ؤزهاثُحن هٟؿُحن وبحخماُٖحن 4لظا ًم ً٨لالحئحن
الؿىعٍحن ػٍاعة الُبِب في مغا٦ؼ الغٖاًت الصحُت ألاولُت ،ؤو اإلاغا٦ؼ الصحُت
)اإلاؿخىنٟاث) لالؾدكاعاث والىنٟاث الُبُت والٟدىناث اإلاسبرًت والل٣اخاث
والغٖاًت ؤزىاء الحمل وزضماث الصحت ؤلاهجابُت ومغا٢بت ألامغاى اإلاؼمىت ٦ما ًمً٨
] [1بال٦ ٫باف ،الح٩ىمت جدضص ُُٟ٦ت الخٟ٨ل بالالحئحن الؿىعٍحن فيالجؼاثغ  ،حغٍضة النهاع الُىمي الجؼاثغٍت،
(https://www.ennaharonline.com/ar/latestnews/121556 )30/07/2012
] [2اإلا٩ان هٟؿه.
][3بال٦ ٫باف ،مغح٘ ؾاب.٤
][4اإلا٩ان هٟؿه.
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الحهىٖ ٫لى زضماث ٖالج الصحت الٗ٣لُت بما ٞيها الاؾدكاعاث وزضماث الضٖم
الىٟس ي 1بما في طل ٪الحهى ٫مجاها ٖلى الٗالج يض ٞحروؽ ه٣و اإلاىاٖت اإلا٨دؿبت
"ؤلاًضػ" والتهاباث الجهاػ الخىٟس ي الحاصة وج٣ىم مٟىيُت ألامم اإلاخدضة لكاون
الالحئحن بالجؼاثغ بخُُٛت بٌٗ ألاصوٍتًٞ ،ال ًٖ الٟدىناث اإلاسبرًت ونىع ألاقٗت
الؿُيُت ٚحر اإلاخىٞغة مجاها لالحئحن وَالبي اللجىء ألا٦ثر يٟٗا.2
 .1.5الخعليم لألطفال الالحئين الصوزٍين في الجزائسٌٗ :خبر الخٗلُم في الجمُ٘
ألاَىاع مجاوي في اإلاضاعؽ والجامٗاث الجؼاثغٍت ٖلى ٚغاع ُ٢إ الصحت ألامغ الظي
ؾهل بحغاءاث زانت جم بٖخماصها مً ؤحل جمضعؽ ؤبىاء الالحئحن الؿىععًٍٞ ،م٘
بلىٖ ٙضص الالحئحن الؿىعًٍ  12ؤل ٠الجئ م٘ خلى٧ 2012 ٫ان مً الًغوعي
للح٩ىمت الخدغ ٥لدؿىٍت ويُٗتهم ،وم٘ بجساص ٢غاع ً٣ض ي بخمضًض ٞترة ب٢امتهم ،جم
وي٘ مسُِ لخمضعؽ ألاَٟا ٫الالحئحن مً ؾىعٍا في مسخل ٠اإلاضاعؽ وفي حمُ٘
ألاَىاع ٖبر ٧امل اإلادآٞاث وجم ٢بى ٫حمُ٘ ألاَٟا ٫في اإلاضاعؽ بضون ج٣ضًم قهاصة
مضعؾُت جثبذ مؿخىاهم ،وجم بقتراٍ جهغٍذ قغفي للىلي إلزباث اإلاؿخىي
إلزباث اإلاؿخىي الضعاس ي للخلمُظ ومً ؤحل مغاٖاة الخهىنُاث ؤلاحخماُٖت والىٟؿُت
لإلَٟا ٫الؿىعٍحن جمذ جسهُو ؤ٢ؿام صعاؾُت م٘ الاؾخٗاهت بمخُىٖحن مً
الجالُت الؿىعٍت إلاؿاهضة ألاؾاجظة الجؼاثغٍحن الظًً ٧لٟىا باإلاهمت.3
هظا و٢ض ؤخهذ وػاعة التربُت الجؼاثغٍت ،ؤػٍض مً ؤلٟي َالب وجلمُظ ؾىعي
ًضعؾىن في الجؼاثغ٢ ،ضمذ لهم ٧اٞت الدؿهُالث لاللخدا ،١ومخابٗت صعاؾتهم في
اإلااؾؿاث التربىٍت الجؼاثغٍت بك٩ل َبُعي٦ ،ما وحهذ وػاعة التربُت حٗلُماث
] [1الخضماث الصحُت اإلا٣ضمت للىاػخحن الؿىعٍحن في الب٣إ لبىان ،مٟىيُت ألامم اإلاخدضة لكاون الالحئحن،
(حكغًٍ ألاو ،)2014 ٫مhttp://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=12613.01.
][2
Algeria UNHCR Operational Update - August Highlights, United Nations High Commissioner
for Refugees, (1 May - 31 July 2015), p.04. http://www.refworld.org/pdfid/560000454.pdf
]ٞ[3هى ٫صعاؾُت ألبىاء الالحئحن الؿىعٍحن بالجؼاثغ ،مى ٘٢الجؼٍغة هذ٢ ،ؿم ألازباع)2012/08/11( ،
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/1a1bcde6c431-4e19-b513-a34e44562d5f
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إلاضًغٍاتها ،في ٧ل الىالًاث الجؼاثغٍت ،لدؿهُل بصماج ألاَٟا ٫الؿىعٍحن في اإلاىٓىمت
التربىٍت في البالص ،وجمُ٨نهم مً مخابٗت مؿاعهم الضعاس ي 1وبسهىم هظه ؤلاحغاءاث
جم ألازظ بٗحن الاٖخباع ْغو ٝالالحئحن الؿىعٍحن وؤَٟالهم ،ولم حكترٍ الىػاعة
ج٣ضًم وزاث ٤بزباث اإلاؿخىي ؤو الا٢امت ؤو الخإقحرة ،وٍٟ٨ي ؤن ً٣ضًم ولي الخلمُظ
ً
قغُٞا مىٗ٢ا مً َغٞه للماؾؿت التي ؾِىدؿب لها جثبذ مؿخىاه الخٗلُمي
جهغٍدا
وٍخٟ٨ل الهال ٫ألاخمغ الجؼاثغي بمهاعٍ ٠جمضعؽ ألاَٟا ٫الؿىعٍحن ،وٍىٞغ لهم
ال٨خب واللىاػم اإلاضعؾُت 2وعٚم الاحغاءاث والدؿهُالث اإلا٣ضمت بكإن حٗلُم ألاَٟا٫
الالحئحن مً ؾىعٍا جب٣ى بق٩الُت بهضماحهم م٘ اإلاىٓىمت والبرامج الخٗلُمُت والتربىٍت
مؿإلت حىهغٍت ،بط ٌٗاوي الٗضًض مً اإلاخمضعؾحن مً ؤبىاء الالحئحن الؿىعٍحن
نٗىباث في الخإ٢لم والاهضماج م٘ ؤَٟا ٫نٟىٞهم الضعاؾُت ،بؿبب خاحؼ اللهجت
اإلادلُت ،مما ؤزغ ٖلى هخاثجهم الضعاؾُت.
 .1.5الخظامً الشعبي مع الالحئين الصوزٍين :هىا ٥جًامً واؾ٘ مً ٢بل
اإلاجخم٘ الجؼاثغي م٘ الالحئحن الؿىعٍحن ،وٍدًىن بمٗاملت زان ـ ـت جسخلًٖ ٠
الالحئحن ألاٞاع٢ت هٓاعا للخ٣اعب الث٣افي واللٛىي والضًني ،وجخٗض ؤوحه الخًامً
الكٗبي م٘ اللجئحن الؿىعٍحن ٞمىظ ألاًام ألاولى لىنىلهم بلى الجؼاثغ بؾخ٣بلذ
الٗاثالث الجؼاثغٍت ألاؾغ الؿىعٍت وٞخدذ لهم بُىتهم ،وهىا ٥مً جٟ٨ل باؾدئجاع
بُىث ؤو ٚغٞ ٝىضُ٢ت لهم ،باالياٞت بلى الخبرٖاث اإلاالُت وجىٞحر بٌٗ اإلاؿخلؼماث مً
لباؽ وؤَٗمت ،وهىا ٥قهاصاث لٗاثالث ؾىعٍت جخدضر ًٖ ال٨غم وخؿً اإلاٗاملت
لضي ال٨ثحر مً الجؼاثغٍحن م٘ الٗاثالث الؿىعٍت الالحئت ،وٍ٣ضم الهال ٫ألاخمغ
الجؼاثغي والٗضًض مً الجمُٗاث الخحرًت ،مؿاٖضاث وجبرٖاث ًخم جىػَٗها ٖليهم
خؿب الحاحت ،وَكاع ٥في الٗملُت مخُىٖىن مً مسخلٞ ٠ئاث اإلاجخم٘ الجؼاثغي.3
][1بغاهمُت مؿؿٗىصة ،مؿاعي لخٗمُم اللٛت ألاماػَُٛت و ج٨غَـ الخضعَـ اإلاغجي للخاعٍش ،یىمیت الكٗب
الجؼاثغٍت( ،16823 ،ٕ،الجمٗت  12ؾبخمبر  ،)2015مhttp://www.ech-chaab.com.05.
][2زالض بىصًت ،حىاػ الؿٟغ  ِ٣ٞلدسجُل الالحئحن الؿىعٍحن في اإلاضاعؽً ،ىمُت الخبر الجؼاثغٍت26( ،
ؤٚؿُـ )2015
http://www.elkhabar.com/press/article/88821/#sthash.HeXFdrMM.ctFbzLFL.dpb
][3ؾغاج مدمض ،ه٨ظا ٌِٗل الالحئىن الؿىعٍىن وألاٞاع٢ت في الجؼاثغ ،مغح٘ ؾاب.٤
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 .1.6الوطع الاكخصادي لالحئين الصوزٍين في الجزائسً :ىدكغ الالحئحن
الؿىعٍحن في مٗٓم اإلادآٞاث الجؼاثغٍت زانت في اإلاىاَ ٤الكمالُت واإلاضن ال٨بري
ٖلى ٚغاع الجؼاثغ الٗانمت ٖىابت ٢ؿىُٓىت وهغان وجلمؿان وٚحرها بًٗهم ٌكخٛلىن
في الخجاعة واإلاُاٖم والحغ ٝوألاٖما ٫الحغة٦ ،ما ؤن الٗضًض منهم جم٨ىىا مً ٞخذ
وعقاث زُاَت اإلاالبـ الؿىعٍت ومنهم مً ؤوكإ ماؾؿاث وم٣اوالث مخسههت في
خٟغ ألاباع والبنى الخدخُت ،والبٌٗ ألازغ ٌٗمل لضي قغ٧اث وماؾؿاث زانت
وحِٗل الٗاثالث الؿىعٍت بالجؼاثغ ؤوياٖا ا٢خهاصًت مسخلٟتٞ ،األؾغ اإلاِؿىعة الحا٫
جمل ٪ؤو حؿخإحغ ق ،٤٣ؤما البٌٗ مً ألاؾغ ال٣ٟحرة ٞخُ٣م ٖىض ؤخض ألا٢اعب ؤو ٖىض
ؤؾغ حؼاثغٍت.1
وٖاصة ما ج٣دؿم ٖاثلخان ؤو ؤ٦ثر ق٣ت باألحغة بمٗض 15 ٫ؤل ٠صًىاع (خىالي
 145صوالعا) للكهغ وهىاٖ ٥كغاث الٗىاثل جخسظ مً الدؿى ٫مهضعا لً٣اء خىاثجها
زانت م٘ اعجٟإ ؤؾٗاع اإلاىاص الٛظاثُت وُٚاب الضزل وجىدكغ هظه الٗىاثل وؤبىائها في
مغا٦ؼ الدؿى ،١ؤو ٖىض ػخمت الؿحر ،وَٗغى ؤ٦ثرهم ؤوعا ١خمام ؤو ٦خِباث صًيُت
للبُ٘ بض ٫مض الُض بك٩ل مباقغ وٖلى الغٚم مً ؤن الح٩ىمت الجؼاثغٍت ٢ضمذ
حؿهُالث إلًىاء الؿىعٍحن وصاعؾت ؤبىائهم .2بال ؤنهم ًىاحه الٗضًض منهم ْغوٞا
نٗبت .وللخظ٦حر ٞةهه ال ًىحض ؤع٢ام ص٣ُ٢ت وزابخت ًٖ ٖضص الالحئحن الؿىعٍحن في
الجؼاث ـ ـ ـ ـغ وؤن هىا ٥بخهاثُاث مخًاعبت ًٖ الٗضص الح٣ُ٣ي وهظا لٗضة ؤؾباب لٗل
ؤهمها ٖضم بؾخ٣غاع الٗضًض مً ألاؾغ الؿىعٍت في الجؼاثغ ؤو بجساطها ٦ىُ٣ت ٖبىع ،ؤو
][1آماِٖ ٫ؿاويٖ ،هام بً مىُت ،الالحئىن الؿىعٍىن ٌٗترٞىن :الجؼاثغٍىن ٧اهىا مً ألاواثل الظًً ٞخدىا لىا
بُىتهم ،مغح٘ ؾاب.٤
][2هكام مى ،٤ٞالؿىعٍىن بالجؼاثغ ..خُاة بُٗم الٗىػ والهىان ،الجؼٍغة هذ ،ج٣اعٍغ وخىاعاث،
()2015/06/27
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/87fc4bcf-f8fc4d5b-8044-a2a316925bc2
ي
 ؤ٦ضث عثِؿت الهال ٫ألاخمغ الجؼاثغ ؾُٗضة بً خبُلـ ٖلى ؤن الجؼاثغ جخٗامل بةوؿاهُت م٘ ؤلازىة
الؿىعٍحن وجغ ٌٞجُبُ ٤ال٣اهىن الخام بالدؿىٖ ٫ليهم ،وؤياٞذ ؤن هىا ٥جىحيهاث جلُ٣ىاها مً ؤٖلى
ؾلُاث البالص مً ؤحل خ٦ ٟٔغامت هاالء ،مٗاملتهم بك٩ل الث ،٤ويمان يمان ؤلا٢امت وؤلاٖاقت والغٖاًت
الُبُت ل٩ل الؿىعٍحن باإلاغا٦ؼ
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ٖضم صزىلها بهٟت الجئٟٞ ،ي ٖام  2013ونل ٖضص الؿىعًٍ في الجؼاثغ بلى  15ؤل٠
الجئ ،وو٣ٞا لخهغٍذ ؤصلذ به وػٍغة الخًامً وً٢اًا ألاؾغة للصحاٞت الجؼاثغٍت ؤن
ٖضص الالحئحن الؿىعٍحن ججاوػ ٖخبت  24ؤل ٠الجئ م٘ بضاًت ٖام  2015وهىا٥
ج٣اعٍغ جخدضر ًٖ بعجٟإ ٖضصهم بلى ما ً٣اعب  50ؤل ٠الجئ ؾىت .12017
 .1.7جحدًاث على املصخوى الاكخصادي واملعيش ي :ما ًمحز الالحئحن الؿىعٍحن
في الجؼاثغ ؤنهم ًمخل٩ىن مهىا وَٗخمضون ٖلى ؤهٟؿهم وٍدبىن الٗمل ختى ؤن
مؿخىاهم الث٣افي ال ًم ً٨ججاهله ،وهظا ال ٌٗني ؤن حمُ٘ الالحئحن الؿىعٍحن في
الجؼاثغ ٌٗكىن وي٘ ب٢خهاصي حُض ؤو مِؿىع ٞبالغٚم مً وحىص بغامج وزُِ مً
٢بل الح٩ىمت واإلاجهىصاث التي جبظلها مسخل ٠اإلااؾؿاث ٖلى ٚغاع الهال ٫ألاخمغ
الجؼاثغي والجمُٗاث الخحرًت ،بال ؤن وؿبت ٦بحرة مً الالحئحن الؿىعٍحن حِٗل ْغوٝ
ب٢خهاصًت نٗبت.
وجخٗضص ؤؾباب طل ،٪ل ً٨ما ًلٟذ الىٓغ في هظا الؿُا ١ؤن مٗٓم الالحئحن
الؿىعٍحن ٚاصعو مغا٦ؼ اللجىء اإلاسههت لهم ،والتي ًخىٞغ بضازلها ٧ل مؿخلؼماث
الحُاة مً ؤمً وَٗام وبًىاء وٖالج ،ولٗل ؤؾباب مٛاصعتهم للمغا٦ؼ ٦ثحرة ٞالبٌٗ
ًبرع طل ٪بى٣و الخضماث والبٌٗ ألازغ ًغٍض ؤن ًىضمج في اإلاجخم٘ الجؼاث ـ ـغي
وَؿخ٣غ في بِذ مؿخ٣ل ،وٍبدث ًٖ ٖمل لُِٗل خُاة َبُُٗت بُٗضة ًٖ ٢ىاهحن
مغا٦ؼ اللجىء ،وهىا ٥بخهاثُاث حكحر بلى ؤن ٖضص الالحئحن الؿىعٍحن الظًً ماػالىا
ًُ٣ىىن في اإلاسُماث ال ًخجاوػ اإلائتٞ ،مغ٦ؼ ؾُضي ٞغج في الجؼاثغ الٗانت لم ًب٣ى
به ؾىي  50ؤو ٖ 60اثلت٦ ،2ما ؤن مٗٓم الالحئحن عًٞىا ؤلا٢امت في مغا٦ؼ زههها
لهم الهال ٫ألاخمغ والبٌٗ ًبدث ًٖ خُاة ؤًٞل زاعج الجؼاثغٞ ،الٗضًض مً
الالحئحن الؿىعٍحن زغحىا مً مغا٦ؼ اللجىء للبدث ًٖ َغ ١حؿاٖضهم للٗبىع هدى
ؤوعوبا.3
] [1هبُل صعَـ ،جغُ٢ت وا ٘٢الالحئحن الؿىعٍحن في الجؼاثغ مً ؤحل م٣اعبت بوؿاهُتٚ ،غٍب خُ٨م ،مغح٘ ؾاب،٤
م.80.
][2هكام مى ،٤ٞالؿىعٍىن بالجؼاثغ ..خُاة بُٗم الٗىػ والهىان ، ،مغح٘ ؾاب.٤
][3ؤوضح عثِـ الهُئت الاؾدكاعٍت لترُ٢ت وخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿانٞ ،اعو٢ ١ؿىُُني ؤن ؤٚلب الالحئحن
الؿىعٍحن حائوا بإمىالهم الخانت ٖبر عخالث حىٍت ،واؾخإحغوا مؿا ً٦ؤو ٚغٞا ٞىضُ٢ت عاًٞحن الخىحه بلى
مغا٦ؼ الهال ٫ألاخمغ الجؼاثغي٢ ،بل ؤن جخُىع الىيُٗت وٍغج ٟ٘الٗضص وٍجض ٖضص مً الالحئحن ؤهٟؿهم في
الؿاخاث الٗمىمُت.
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مً حهت ؤزغي جًاثل ٖضص الالحئحن الؿىعٍحن الىاٞضًً بلى الجؼاثغ في الؿىت
ألازحرة ،م٣اعهت بالؿىىاث اإلاايُت ،ولم حٗض الجؼاثغ يمً الىحهاث اإلاًٟلت ٞغٚم
اإلاؿاٖضاث الح٩ىمُت والخًامً الكٗبي التي ًل٣اها هاالء ،بال ؤن مٗاهاتهم م٘
البحرو٢غاَُت ونٗىبت حؿىٍت ويُٗتهم ؤلاصاعٍت في يل وحىص ٢ىاهحن وحكغَٗاث ال
جخالءم م٘ الالحئحن٣ٞ ،ض ؤنبدذ عزهت الكٛل ،بُا٢ت ؤلا٢امت ،الؿ ً٨وٚحرها
يغوعٍاث جإع ١الالحئحن الؿىعٍحن الظًً جٟاحإوا ؤن الىي٘ لً ً٩ىن ؾهال ٞبمجغص
ونىلهم بلى الجؼاثغ ًهُضمىن بىا ٘٢ؤزغ ٞمً الهٗب الحهىٖ ٫لى ب٢امت ؤو
مىهب قٛل.1
املحوز الثاوي :دوز املفوطيت العليا لشؤون الالحئين في مصاعدة الالحئين الصوززًٍ
في الجزائس
 .1.2املفوطيت العليا لشؤون الالحيين اليشأة والىظام ألاشاس ي :جم بوكاء
اإلاٟىيُت الؿامُت لألمم اإلاخدضة لكاون الالحئحن في  14صٌؿمبر٧ /اهىن ألاو ٫مً
ٖام  1950مً ٢بل الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة بمىحب ٢غاعها  ،428وج٣ض ي والًت
اإلاٟىيُت بُ٣اصة وجيؿُ ٤الٗمل الضولي الغامي بلى خماًت الالحئحن وخل مكا٧لهم في
٧اٞت ؤهداء الٗالم .وج٨مً ٚاًت اإلاٟىيُت ألاؾاؾُت في خماًت خ٣ى ١الالحئحن 2وحٗخمض
اإلاٟىيُت ٖلى مجمىٖت مً ال٣ىاهحن والاجٟاُ٢اث واإلاباصت التي ويٗذ ؾاب٣ا بهضٝ
خماًت الالحئحن ،زم حاء بغوجى٧ىٖ ٫ام  1967لُىؾ٘ هُاٖ ١مل ؤمغٍ٩ا الالجُيُت.3
ًىحض م٣غ اإلاٟىيُت الغثِس ي في مضًىت حىُ ٠الؿىَؿغٍت وًٍم زمؿت ؤ٢ؿام ،هي
اإلا٨خب الخىُٟظي وبصاعة الحماًت الضولُت اإلاىىٍ بها جىُٟظ الخٟىٌٍ الغثِس ي للى٧الت
]ٖ[1ىٍمغ بًمان ،الالحئىن الؿىعٍىن :الجؼاثغ في ال٣لب ..ل ً٨اإلاؿخ٣بل في ؤوعوبا ،حغٍضة الكغو ١الُىمي
الجؼاثغٍتhttp://www.echoroukonline.com/ara/articles/254254.html)2015/09/06( ،
] [2ؤهٓغ مى ٘٢اإلاٟىيُت الؿامُت لألمم اإلاخدضة لكاون الالحئحن
http://www.unhcr.org/ar/4be7cc271c5.html
][3اإلاٟىيُت الٗلُا لكاون الالحئحن ،الجؼٍغة هذ ،مىٓماث وهُا٧ل)2014/11/ 28( ،
http://www.aljazeera.net/home/print/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/77bf5fcbc640-421f-8676-15bf63e97a79
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وهى جىٞحر الحماًت ،وبصاعة الٗملُاث التي حُٛي حمُ٘ البرامج اإلاُضاهُت و٢ؿم
الاجهاالث واإلاٗلىماث ،و٢ؿم بصاعة اإلاىاعص البكغٍت .وٍؼٍض ٖضص م٩اجب اإلاىٓمت ٖلى
 260م٨خبا ،وَٗمل  84باإلائت مً مىْٟيها في اإلاُضان ،وٚالبا في مىا ٘٢هاثُت وزُحرة.1
 1.1.2الىظام ألاشاس ي ملفوطيت ألامم املخحدة لشؤون الالحئينً :ى٣ؿم
الىٓام ألاؾاس ي هظه اإلاىٓمت بلى زالزت ٞهىً ٫م ً٨بصعاحها في:
 2.1.2الفصل ألاول :أحكام عامتً :خىلى مٟىى ألامم اإلاخدضة الؿامي
لكاون الالحئحن ،جدذ ؾلُت الجمُٗت الٗامت ،مهمت جإمحن خماًت صولُت ،جدذ
عٖاًت ألامم اإلاخدضة لالحئحن الظًً حكملهم ؤخ٩ام هظا الىٓام ألاؾاس ي ومهمت الخماؽ
خلى ٫صاثمت إلاك٩لت الالحئحن بمؿاٖضجه الح٩ىماث ،وطل ٪مً زال ٫الخٗاون م٘
اإلاٟىى الؿامي ،وؤن جهبذ (الضو )٫ؤَغاٞا في الاجٟاُ٢ت الضولُت التي حٗنى بمؿاولُت
خماًت الالحئحن ،والضزى ٫في بجٟا٢اث زانت م٘ اإلاٟىيُت بٛغى جىُٟظ الاحغاءاث
الغامُت بلى جدؿحن وي٘ الالحئحن.2،
 3.1.2الفصل الثاوي :وظائف املفوض الصامي: جًم اإلاٟىيُت مىْٟحن
وَىُحن وصولُحن ً٣اعب ٖضصهم ٖكغة ؤال ٝمىٌْٗ ٠ملىن في  126بلضا جتر٦ؼ مٗٓم
ٖملُاث اإلاٟىيُت في اإلاُضان ،هظا وًٍُل٘ اإلاٟىى الؿامي بمؿاولُت بصاعة وجىحُه
ؤٖما ٫اإلاٟىيُت ،وٍ٣ىم بخىحُه ٖمل اإلاٟىيُت بمؿاٖضة هاثب اإلاٟىى الؿامي
ومؿاٖضي اإلاٟىى الؿامي لكاون الحماًت والٗملُاث.3
][1اإلا٩ان هٟؿه.
][2الىٓام ألاؾاس ي إلاٟىيُت ألامم اإلاخدضة لكاون الالحئحن ،الكب٨ت الٗغبُت إلاٗلىماث خ٣ى ١ؤلاوؿان،
(http://www.anhri.net/docs/undocs/nz.shtml )2004
 حكمل والًت اإلا٣ىى الؿامي ؤي شخو ٌٗخبر الحئا بم٣خض ى الترجِبحن اإلااعزحن في  12ؤًاع/ماًى  1926و 30
خؼٍغانً/ىهُه  ،1928ؤو بم٣خض ى الاجٟاُ٢خحن اإلااعزخحن في  28حكغًٍ ألاو/٫ؤ٦خىبغ  1933و  10قباٍٞ/براًغ
 ،1938ؤو بم٣خض ى البروجى٧ى ٫اإلااعر في  14ؤًلى/٫ؾبخمبر  ،1939ؤو بم٣خض ى صؾخىع اإلاىٓمت الضولُت
لالحئحن ،ؤو ؤي شخو ًىحض ،هدُجت ألخضار وٗ٢ذ ٢بل ٧ 1اهىن الثاويً/ىاًغ  1951وبؿبب زى ٝله ما
ًبرعه مً الخٗغى لاليُهاص بؿبب ٖغ٢ه ؤو صًىه ؤو حيؿِخه ؤو آعاثه الؿُاؾُت ،زاعج بلض حيؿِخه وال
ٌؿخُُ٘ ،ؤو ال ًغٍض بؿبب طل ٪الخى ٝؤو لضوإ ؤزغي.
][3ؤلاصاعة والخىُٓم ،اإلاٟىيُت الؿامُت لألمم اإلاخدضة لكاون الالحئحن)2017/07/17( ،
http://www.unhcr.org/ar/4be7cc27237.html
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 4.1.2الفصل الثالث :الشؤون الخىظيميت واملاليتً :يخسب اإلاٟىى الؿامي
مً ٢بل الجمُٗت الٗامت بىاء ٖلي جغقُذ مً ألامحن الٗام وٍ٣ترح ألامحن الٗام ؤخ٩ام
حُٗحن اإلاٟىى الؿامي وجىاٖ ٤ٞليها الجمُٗت الٗامت .وٍ٩ىن اهخساب اإلاٟىى الؿامي
إلاضة زالر ؾىىاث ٌٗحن اإلاٟىى الؿامي للمضة طاتها مٟىيا ؾامُا مؿاٖضا مً ٚحر
حيؿِخه ،وٍ٣ىم اإلاٟىى الؿامي في خضوص الاٖخماصاث اإلاسههت له في اإلاحزاهُت
بخُٗحن مىْٟي اإلاٟىيُت ،الظًً ً٩ىهىن مؿاولحن ؤمامه ًٖ ؤصائهم إلاهامهم .هظا
وجسً٘ قغوٍ ٖمل هاالء اإلاىْٟحن ألخ٩ام هٓام اإلاىْٟحن ألاؾاس ي اإلاٗخمض مً ٢بل
الجمُٗت الٗامت ،ولل٣ىاٖض التي ًهضعها ألامحن الٗام جُبُ٣ا لهظا الىٓام ألاؾاس ي.1
وجمى ٫اإلاٟىيُت مً محزاهُت ألامم اإلاخدضة ،وال ًجىػ ،بال بطا ٢غعث الجمُٗت الٗامت
زال ٝطل ٪مؿخ٣بال ،ؤن جُ٣ض ٖلى محزاهُت الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة ٚحر
الى٣ٟاث ؤلاصاعٍت اإلاخٗل٣ت بٗمل اإلاٟىيُت ،وٍخم جمىٍل حمُ٘ الى٣ٟاث ألازغي اإلاخهلت
بيكاٍ اإلاٟىى الؿامي ًٖ َغٍ ٤الخبرٖاث.2
 .2.2دوز املفوطيت الصاميت لشؤون الالحئين في جحصين أوطاع الالحئين
الصوزٍين في الجزائس :ؤنبدذ الجؼاثغ البلض اإلا٣هض لٗضص متزاًض مً اإلاهاحغًٍ ،ال
ؾُما مً بلضان بٞغٍُ٣ا وحىىب الصحغاء ال٨بري ،وؤصث ٧ل مً الخُىعاث الحانلت في
اإلاىُ٣ت ٖلى هُا ١واؾ٘ والخضابحر ألامىُت ٖلى الحضوص وع ٌٞالالحئحن وحكضًض
بحغاءاث ٢بىلهم ،ووي٘ ؾُاؾاث اللجىء ألا٦ثر نغامت في بلضان ٖضًضة مً الاجداص
ألاوعوبي بلى ػٍاصة ٖضص َالبي اللجىء في الجؼاثغٞ ،بًٟل مىٗ٢ها الجٛغافي وبؾخ٣غاعها
ألامني حٗخبر الجؼاثغ وحهت نهاثُت لخدغ٧اث الهجغة اإلاسخلُت ال٨بحرة في بٞغٍُ٣ا والكغ١
ألاوؾِ ،وفي خحن ؤن ٚالبُت هظه الخدغ٧اث حٗىص ألؾباب ا٢خهاصًت ،بال ؤن البٌٗ منها
٧ان ألؾباب مغجبُت باللجىء.

] [1اإلاغح٘ هٟؿه ،م.13.
] [2اإلاغح٘ هٟؿه ،م.14.
مجلت حلوق إلاوصان والحسٍاث العامت – حامعت مصخغاهم.
مجلت دوليت محكمت هصف شىوٍت.

زدمدISSN : 2507-7503 :
العدد الصادس -حوان 2018

154

املفوطيت العليا لشؤون الالحئين وأوطاع الالحئيين الصوزٍين في
الجزائس :الواكع والخحدًاث

د /هلاوي أًوب

و٢ض اػصاصث هظه الٟئت ألازحرة بك٩ل ملحىّ مىظ ٖام  2011هدُجت ؤػمت ما بٗض
الاهخساباث في ٧ىث صًٟىاع ،وألاػماث في مالي وؾىعٍاًٞ ،ال ًٖ الخٛحراث الؿُاؾُت
اإلاؿخمغة وٖضم الاؾخ٣غاع في قما ٫بٞغٍُ٣ا ال ؾُما الحغب في لُبُا 1وهظا ما ػاص مً
جدضًاث اإلاٟىيُت الٗلُا لكاون الالحئحن بالجؼاثغ ،التي حٗمل ٖلى الخٟ٨ل بالالحئحن
ٖامت والالحئحن الؿىعٍحن ٖلى وحه الخهىم وطل ٪مً زال:٫
 .1.2.2حسجيل الالحئين الصوزٍين وجحدًد صفت اللجوءٚ :البا ما ًهل
الالحئحن الؿىعٍحن بلى الجؼاثغ مً صون مىاعص ،ومً صون الخم ً٨مً صزى ٫ؾى ١الٗمل
الغؾمي ،وبالخالي ال ٌؿخُُٗىن الخٟ٨ل بإهٟؿهم وٖاثالتهم ٦خىٞحر الُٗام وؤلاًىاء،
واللىاػم اإلاجزلُت وٚحرها ،هظا وجخىلى اإلاٟىيُت ٖملُت الدسجُل وجدضًض نٟت اللجىء
لألٞغاص ،وٍخم حسجُل ؤ٦ثر مً  240ؾىعي في الكهغ٦ ،ما ًخم جدضًض نٟت اللجىء
إلاٗض ٫مً ٞ 60غصا وٖاثلت مً حيؿُاث ؤزغي في ٧ل قهغ ،وهجحذ اإلاٟىيُت في الخضزل
في الٗضًض مً خاالث الاخخجاػ .2وو٣ٞا لىػاعة الكاون الخاعحُت الجؼاثغٍت ،هىا ٥ؤ٦ثر
مً  43ؤل ٠ؾىعي في الجؼاثغ ،منهم ؾخت ؤال ٝالجئ ؾىعي مسجل ُ٦الب لجىء لضي
اإلاٟىيُت في الجؼاثغ الٗانمت ،هظا وججغي اإلاٟىيُت ؤًًا ؤوكُت الحماًت٧ ،اإلاغا٢بت
والخضزل في خاالث الاخخجاػ وج٣ضًم اإلاؿاٖضة ال٣اهىهُت للىاححن مً الٗى ٠الجيس ي،
ًٞال ًٖ بَال ١خمالث جىُٖت لىي٘ خض الهتها٧اث خ٣ى ١ؤلاوؿان.3
 .2.2.2العمل مع الحكومت الجزائسٍت لوطع كاهون خاص باللجوء :حكاع٥
اإلاٟىيُت في خىاع مٟخىح م٘ الح٩ىمت الجؼاثغٍت ؾُٗا بلى حٗؼٍؼ وي٘ هٓام وَنى للجىء،
باالياٞت بلى مىا٢كت ً٢اًا ؤزغي جسو الالحئحن والٗمل ٖلى بىاء ال٣ضعاث اإلادلُت،
ال ؾُما ٖلى نُٗض ألاوكُت الخضعٍبُت في مجا٢ ٫اهىن الالحئحن وَٗض ٖضم وحىص ٢اهىن
لالحئحن في الجؼاثغ مً ؤخض ؤؾباب لجىء الؿىعٍحن بلى اإلاٟىيُت للحهىٖ ٫لى قهاصة
] [1آزغ اإلاؿخجضاث الٗملُاجُت للمٟىيُت  -ماًى/ؤًاع – 2015الجؼاثغ ،اإلاٟىيُت الؿامُت لألمم اإلاخدضة لكاون
الالحئحنhttp://www.unhcr.org/ar/558a5f196.pdf )2017/07/19 ،
][2آزغ اإلاؿخجضاث الٗملُاجُت للمٟىيُت  -ماًى/ؤًاع ، 2015مغح٘ ؾاب ،٤م.03.
] [3اإلا٩ان هٟؿه.
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لجىء ٖىض اهتهاء نالخُت ب٢امتهم لضي الؿلُاث اإلادلُت ،وًٍُل٘ الهال ٫ألاخمغ
الجؼاثغي بمؿاولُت مؿاٖضة الالحئحن الؿىعٍحن الظًً ونل مٗٓمهم ٢بل ٖام
 ،2015وجًاثل ٖضصهم بٗضما ٞغيذ الح٩ىمت الجؼاثغٍت ٖلى الالحئحن الؿىعٍحن
قغوٍ للحهىٖ ٫لى جإقحرة ،وقضصث الغ٢ابت ٖلى الحضوص ال ؾُما م٘ جىوـ ولُبُا،
وعٚم جغاح٘ جضٖ ٤ٞضص الالحئحن الؿىعٍحن بلى الجؼاثغ بؿبب هظا الاحغاء ،بال ؤهه مً
اإلاغجح ؤن حؿخمغ اإلاٟىيُت في جل٣ي َلباث الدسجُل مً الالحئحن الؿىعٍحن .1وللخظ٦حر
٣ٞض ناص٢ذ الجؼاثغ بمىحب اإلاغؾىم ع٢م ٖ 274-1963لى اجٟاُ٢ت حىُ ٠اإلاخٗل٣ت
بىيُٗت الالحئحن لٗام  ،1951وبحن قغوٍ جُبُ٣ها ،و٦ظا بغوجى٧ى 1967 ٫الظي
وؾ٘ مً هُا ١ازخهام وٖمل اإلاٟىيُت٦ ،ما ؤن الجؼاثغ ٢ض ناص٢ذ ٖلى الاجٟاُ٢ت
اإلاىٓمت لىي٘ الالحئحن في بٞغٍ٣ا لؿىت  1969إلاىٓمت الىخضة ؤلاٞغٍ٣ت (ؾاب٣ا) ؾىت
 21974باالياٞت بلى بغوجى٧ى ٫م٩اٞدت تهغٍب اإلاهاحغًٍ ًٖ َغٍ ٤البر والبدغ والجى
اإلا٨مل الجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت حغٍمت اإلاىٓمت ،اإلاهاصٖ ١لُه و ٤ٞمغؾىم
عثاس ي ع٢م  - 4183في  09هىٞمبر ،1963واجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة لحماًت الٗما ٫اإلاهاحغًٍ
وؤٞغاص ٖاثلتهم لؿىت  1990الظي اهًمذ بليها الجؼاثغ ؾىت .32005
وعٚم هظه الاجٟاُ٢اث والالتزاماث الضولُت بال ؤن الجؼاثغ لم جً٘ ٢اهىن زام
بالالحئحن ،وال ًىحض بَاع وَني ؤو عؾمي ًًمً خماًت الالحئحن وؤلاٖترا ٝبهٟتهم
] [1اإلا٩ان هٟؿه
 ج٣غ اجٟاُ٢اث "ؤصٌؿابابا" مبضؤ ٖضم حىاػ اجساط ؤلاحغاءاث ؤلابٗاص ؤو الُغص في ماصتها الثاهُت ٣ٞغة  3يض ؤي
الجئ بىهها ٖلى ؤن ال ج٣ىم ؤي صولت ًٖى بةزًإ شخو الاحغاءاث مثل ع٣ٞت ٖلى الحضوص ؤو بحباعه ٖلى
الٗىصة ؤو الُغص ؤو الب٣اء في ب٢لُم يهضص خُاجه ؤو ؾالمخه البضهُت ؤو خغٍخه وهى طاث اإلابضؤ الظي جم ج٨غَؿه
ؤًًا في اجٟاُ٢اث حىُ 1951 ٠والتي ههذ في ماصتها ٖ 33لى ٖضم حىاػ الُغص وؤلابٗاص باليؿبت لالحئحن بال في
خالت زبىث الح٨م ٖليهم في حغٍمت طاث زُىعة اؾخثىاثُت مً ٢بل حهاث ً٢اء الضولت اإلالجإ ٗٞىضها ال ًدخج
بهظا الح ٤ججاهها .
] [2هىعالضًً بً ٌؿٗض ،الالحئىن الؿىعٍىن :التزماث الجؼاثغ ،الغابُت الجؼاثغٍت للضٞإ ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان،
(http://www.la-laddh.org/spip.php?article1323 )2012/08/05
]ٚ [3غٍب خُ٨م ،هبُل صعَـ ،جغُ٢ت وا ٘٢الالحئحن الؿىعٍحن في الجؼاثغ مً ؤحل م٣اعبت بوؿاهُت ،مغح٘ ؾاب،٤
م.82 .
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وويٗهم ،وحٗض اإلاٟىيُت الؿامُت لالحئحن في الجؼاثغ ؤلاَاع اإلاؿاو ٫لدسجُل
ومٗالجت َلباث اللجىء ،عٚم ؤن ال٣اهىن  11-08اإلااعر في  25حىان  2008اإلاخٗل٤
بكغوٍ صزى ٫ألاحاهب بلى الجؼاثغ وب٢امتهم بها وجى٣لهم ٞيها ٢ض صعى بلى مغاٖاة
الاجٟاُ٢اث الضولُت ؤو اجٟا٢اث اإلاٗاملت باإلاثل التي جُبٖ ٤لى ألاشخام الظًً
ًدملىن حيؿُت ٚحر الجيؿُت الجؼاثغٍت ،ؤو الظًً ال ًدملىن ؤًت حيؿُت .1وج٣ى٫
اإلاٟىيُت الؿامُت لالحئحن في الجؼاثغ بن ٖضم وحىص ٢اهىن وَني للجىء وُٚاب هُئت
إلاٗالجت َلباث اللجىء في الجؼاثغ ًض ٘ٞاإلاٟىيُت بلى الُ٣ام بخدضًض نٟت الالحئحن،
وال ًخمخ٘ الالحئىن وَالبى اللجىء بد ٤الحهىٖ ٫لى ٖمل ألامغ الظي ًدض مً
جم٨نهم مً الاٖخماص ٖلى ؤهٟؿهم٦ .ما ؤنهم ٖغيت لالٖخ٣ا٦ ٫ما ؤنهم ال ًدهلىن ٖلى
بٌٗ الح٣ى ١ألاؾاؾُت .2
وٖلى الٗ٨ـ مً الالحئحن الصحغاوٍحن في الجؼاثغ والضوع الباعػ الظًً ج٣ىم به
اإلاٟىيُت بججاههم في مجاالث مخٗضصة ببخضاءا مً الحماًت بلى الخٗلُم والصحت ،ال
هجض هٟـ الضوع بججاه الالحئحن الؿىعٍحن في الجؼاثغ وهظا لٗضص مً ألاؾباب لٗل
ؤبغػها ؤن خضازت ألاػمت الؿىعٍت ٦ما ؤنها ؤنٗب وؤٖم ٤مً ألاػمت الصحغاء الٛغبُت،
خُث ًىحض ؤ٦ثر مً  90ؤل ٠الجئ مً الصحغاء الٛغبُت في والًت جىضو ٝالجؼاثغٍت
مىظ ؤ٦ثر مً زالزت ٖ٣ىص 3الؿبب الثاوي ؤن الالحئحن الؿىعٍحن مكدخحن في ٖضص مً
الضو ،٫ختى ؤن ٖضصهم في الجؼاثغ ٚحر مٗغو ٝلضي اإلاٟىيُت ،بط حؿخمض ألاع٢ام مً
الؿلُاث الجؼاثغٍت ووؾاثل ؤلاٖالم ،وهظا بؿبب ٖضم ج٣ضم الالحئحن الؿىعٍحن
لدسجُل ؤهٟؿهم لضي اإلاٟىيُت ،بط ًىحض  ِ٣ٞؾخت ؤال ٝؾىعي مسجل مً بحن
] [1هىعالضًً بً ٌؿٗض ،الالحئىن الؿىعٍىن :التزماث الجؼاثغ ،الغابُت الجؼاثغٍت للضٞإ ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان،
(http://www.la-laddh.org/spip.php?article1323)2012/08/05
] [2الىضاء الٗالمي ،جدضًث –  ، 2015الجؼاثغ ،اإلاٟىيُت الٗلُا لكاون الالحئحن ،)2017/07/19( ،م.04.
http://www.unhcr.org/ar/5513e8d16.pdf
 3الجؼاثغ ،جدضًث ٖملُاحي للمٟىيُت ؤٚؿُـ/آب 1 ،ماًى/ؤًاع ً 11ىلُى/جمىػ ، 2015اإلاٟىيُت الؿامُت
لألمم اإلاخدضة لكاون الالحئحن ،)2017/09/19( ،م م.05-02.
http://www.unhcr.org/ar/55fe50446.pdf
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ؤ٦ثر مً  43ؤل ٠الجئ ؾىعي ،وهظا الٟاعً ١ضٖ ٫لى نٗىباث جىاحهها اإلاٟىيُت في
الخٗامل م٘ الالحئحن الؿىعٍحن وج٣ضًم اإلاؿاٖضة لهم وبخالي بٖخماص محزاهُت للخٟ٨ل
بمخُلباتهم.
 .3.2.2الحماًت :جىٞغ اإلاٟىيُت الٗلُا لكاون الالحئحن في الجؼاثغ الحماًت
لالحئحن الؿىعٍحن مً زال ٫ج٣ضًم وزاث ٤جدضص نٟت اللجىء ،زانت بٗض بهتهاء ٞترة
ؤلا٢امت الخانت بهم ،لخجىُبهم ؤي مخابٗاث ً٢اثُت ؤو ؤي بهتها٧اث ٢ض ًخٗغيىن لها،
عٚم ؤن مٗٓم الالحئحن الؿىعٍحن في الجؼاثغ ًخمخٗىن بدغٍت الخى٣ل والا٢امت والٗمل
صون ؤي مخابٗاث مً ٢بل الؿلُاث اإلاٗىُت بالجؼاثغ ٦ما ؤنهم ًماعؾىن وكُاتهم
بك٩ل َبُعي ،وجىٞغ لهم الح٩ىمت الجؼاثغٍت الحماًت وألامً مثلهم مثل ؤي مىاًَ في
الجؼاثغ ،باالياٞت بلى طل ٪هىاٖ ٥ضص ٦بحر مً اليؿاء وألاَٟا ٫الؿىعٍحن ًهلىن بلى
الجؼاثغ في جض٣ٞاث الهجغة اإلاسخلُت  ،وهم ٖغيت بك٩ل زام الهتها٧اث خ٣ى١
ؤلاوؿان ؤو الاججاع بالبكغ ؤو التهغٍب ،وجخىلى اإلاٟىيُت ج٣ضًم اإلاؿاٖضة لألَٟا ٫وَالبي
اللجىء مً الؿىعٍحن ٚحر اإلاصحىبحن والالحئحن ال٣انغًٍ ،وٍجغي اإلا٨خب جُُ٣ما ل٩ل
٢انغ مسجل ٚحر مصحىب وٍدب٘ ؤزغ الٗاثالث بطا ٧ان طل ٪مم٨ىاٖ ،لى الغٚم مً ؤن
الىنى ٫بلى َالبي اللجىء ال٣انغًٍ الؿىعٍىن الظًً ًُ٣مىن زاعج الجؼاثغ الٗانمت
ال ًؼاٌ ٫ك٩ل جدضًا باليؿبت للمٟىيُت.1
 .4.2.2الغراء :جىٞغ اإلاٟىيُت اإلاإوي وؾلت ٚظاثُت قهغٍت وبٌٗ اإلاىاص ٚحر
الٛظاثُت ٧األلبؿت وألاُُٚت وٚحرها للٗاثالث الؿىعٍت الالحئت في اإلاىاَ ٤الحًغٍت،
و٦ظا اإلاىحىصة ٖلى مؿخىي مغا٦ؼ اللجىء ،بالخيؿُ ٤م٘ الكغ٧اء ؤلاحخماُٖحن في
الجؼاثغ ٖلى ٚغاع مىٓماث ٚحر خ٩ىمُت مثل الهال ٫ألاخمغ الجؼاثغي ،2حمُٗت ؤلاٖالم
والاجها ٫في وؾِ الكباب والًت الجؼاثغ ،حمُٗت اليؿاء الجؼاثغٍاث مً ؤحل
الخىمُت ،ألاَٟا ٫الالحئىن في الٗالم ،خغ٦ت مً ؤحل الؿالم ،الكب٨ت الجؼاثغٍت
] [1اإلاغح٘ هٟؿه ،م.01.
] [2الىضاء الٗالمي ،جدضًث –  ، 2015الجؼاثغ ،م م.04 -03.
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للضٞإ ًٖ خ٣ى ١الُٟل ،باالياٞت بلى الجهاث الح٩ىمُت ٖلى ٚغاع اإلاضًغٍت الٗامت
للكاون ال٣اهىهُت وال٣ىهلُت واإلا٨خب الجؼاثغي لكاون الالحئحن وٖضًمي الجيؿُت.1
 .5.2.2الخعليم :بةم٩ان الالحئحن وَالبي اللجىء الظًً جتراوح ؤٖماعهم بحن 5و 15
ٖاما الظهاب بلى اإلاضاعؽ الغؾمُت التي هي مضاعؽ مجاهُت في الجؼاثغ ،ؤما باليؿبت بلى
ألاَٟا ٫الظًً ًبلٛىن ٖ 16اما وما ٞىٞ ١خخدمل اإلاٟىيُت ج٩الُ ٠ه٣لهم وجىٞحر
الخجهحزاث اإلاضعؾُت .ولًمان حسجُل حمُ٘ ألاَٟا ٫في اإلاضاعؽ الابخضاثُت واإلاخىؾُت،
جسُِ اإلاٟىيُت بالخٗاون م٘ حمُٗت اليؿاء الجؼاثغٍاث مً ؤحل الخىمُت ،وهي بخضي
مىٓماتها الكغٍ٨ت ،لخ٣ضًم خىاٞؼ إلاا ً٣اعب 412ؤؾخاطا في اإلاضاعؽ الابخضاثُت
واإلاخىؾُت لالحئحن والخضعٍب ٖلى الخٗلُم وبصاعة اإلاضاعؽ ،وجىٞحر اإلاىاص الخٗلُمُت
ألاؾاؾُت ٧ال٨خب واللىاػم اإلاضعؾُت.2
 .6.2.2الصحتً :م ً٨لالحئحن الؿىعٍحن في الجؼاثغ الٗانمت وفي اإلاغا٦ؼ
الحًغٍت ألازغي الضزى ٫اإلاجاوي بلى مغا ٤ٞالغٖاًت الصحُت الٗامت في الجؼاثغ بما في
طل ٪الحهى ٫مجاها ٖلى الٗالج يض ٞحروؽ ه٣و اإلاىاٖت اإلا٨دؿبت ) ؤلاًضػ ( والتهاباث
الجهاػ الخىٟس ي الحاص وج٣ىم اإلاٟىيُت بخُُٛت بٌٗ ألاصوٍت ًٞال ًٖ الٟدىناث
اإلاسبرًت ونىع ألاقٗت الؿُيُت ٚحر اإلاخىٞغة مجاها٦ ،ما حؿاٖض اإلاٟىيُت ٖلى جىٞحر
الضٖم الُبي والىٟس ي والاحخماعي وال٣اهىوي ال٩امل ،وج٣ضم مؿاٖضاث مالُت اؾخثىاثُت
في خا ٫لم ًخم ً٨الطحاًا مً الحهىٖ ٫لى ؤلاًىاء.3
 .3.2املفوطيت العليا لالحئين في الجزائس جحدًاث ماليت وإهخلاداث فيما
ًخص الفاعليت :جىاحه اإلاٟىيُت الٗلُا لكاون الالحئحن في الجؼاثغ حملت مً
الخدضًاث في ما ًخٗل ٤بدماًت والخٟ٨ل باخخُاحاث الالحئحن الؿىعٍحنٞ ،هي ال جمخل٪
م٩اجب ؤو ٞغوٕ لها في اإلاداُٞاث ؤو الىالًاث الجؼاثغٍت ،وَكمل هُاٖ ١ملها الٗانمت
] [1اإلاغح٘ هٟؿه ،م.05 .
] [2اإلاغح٘ هٟؿه ،م.03 .
] [3الجؼاثغ ،جدضًث ٖملُاحي للمٟىيُت ؤٚؿُـ/آب 1 ،ماًى/ؤًاع ً 11ىلُى/جمىػ ،مغح٘ ؾاب ،٤م.04.
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الجؼاثغٍت  ،ِ٣ٞلظا ججض نٗىبت في الىنى ٫بلى الالحئحن اإلاىدكغًٍ في ٧امل التراب
الجؼاثغي٦ ،ما حٗاوي اإلاٟىيُت مً عجؼ في حُُٛت الخ٩الُ ٠ؤو الى٣ٟاث الالػمت
للخٟ٨ل بالالحئحن الؿىعٍحن وٚحرهم٣ٞ ،ض سجلذ اإلاٟىيُت ما وؿبخه  80باإلائت
ٟ٦جىة مالُت ؾىت  1،2015ولم ًخم ج٣ضًم اإلاؿاٖضاث الٛظاثُت بلى ؤ٦ثر مً  70في
اإلااثت مً ألاؾغ التي جدخاج بلى اإلاؿاٖضة في اإلاإوي واهسًٟذ اإلاؿاٖضاث الٛظاثُت
اإلا٣ضمت لالحئحن نهاًت  2016هدُجت لى٣و الخمىٍل٣ٞ ،ض خهلذ اإلاٟىيُت ٖلى ما
ً٣اعب  33ملُىن صوالع ٦خمىٍل ؾىت  ،2015و ما ًؼٍض ًٖ  28ملُىن صوالع ؾىت 2016
وهظا ٌٗني ؤن نها ٥جغاح٘ في الخمىٍل مً ٢بل الجهاث اإلااهدت ،وهظا ماًؼٍض مً
نٗىبت الخٟ٨ل بالالحئحن في الجؼاثغ ،التي ًؼٍض ٖضص الالحئحن ٞيها بك٩ل مؿخمغ هدُجت
بؾخمغاع الحغوب وألاػماث ؤلا٢لُمُت ،2وفي هظا الؿُاٖ ١بر ممثل اإلاٟىيُت الؿامُت
لالحئحن بالجؼاثغ خمضي ؤهىع ؤخمض بىزاعي ًٖ جسى ٝو٢ل ٤اإلاىٓمت مً اهدؿاع
حجم جمىٍل الٗملُاث الخانت بالخٟ٨ل بهظه الٟئت ،والتي جغاحٗذ هظه الؿىت بلى
الخمـ ،صاُٖا الضو ٫اإلااهدت بلى الخٗاون ؤ٦ثر م٘ هظه اإلاًٗلت ؤلاوؿاهُت التي جمـ
الٗضًض مً الضو ٫التي جىسغها الحغوب والجزاٖاث وال٣ٟغ.3
وجخٗغى اإلاٟىيُت بلى ٖضة بهخ٣اصاث ؾىاء مً ٢بل الالحئحن ؤو الجهاث
الح٣ىُ٢ت بؿبب ٖضم بؾخجابتها إلاخُلباث الالحئحن خُث َالبذ الغابُت الجؼاثغٍت
للضٞإ ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان مً اإلاٟىيُت حسجُل اإلاهاحغًٍ ألاٞاع٢ت في الجؼاثغ
٦الحئحن وج٣ضًم لهم اإلاؿاٖضاث الًغوعٍت ٖىى الجلىؽ في م٣غها وبُٖاء ؤع٢ام
مٛلىَت وٚحر ص٣ُ٢ت ًٖ الالحئحن ألاٞاع٢ت في الجؼاثغ ،وحاءث هظه ؤلاهخ٣اصاث ٖلى بزغ
اإلاىاحهاث الٗىُٟت التي خضزذ بحن عٖاًا ؤٞاع٢ت وبٌٗ ؾ٩ان مضًىت جمجراؾذ والتي
] [1هٟـ اإلاغح٘ ،م.01.
2
Operation: Algeria, 2016 Year-End report, Global Focus is UNHCR, the UN refugee
agency,(15/06/2017),pp.04-06.
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/pdfsummaries/GR2016-Algeria-eng.pdf
] [3اإلاٟىيُت الؿامُت لالحئحن جضٖى بلى وي٘ ٢اهىن زام بالالحئحن في البلضان اإلاخىاحضًً بها ،و٧الت ألاهباء
الجؼاثغٍت 20( ،خؼٍغانً/ىهُى http://ar.aps.dz/algerie/44584-2017-06-20-13-45-09 )2017
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ؤؾٟغث ًٖ بنابت ؤ٦ثر مً  40شخها ،وصٖذ الغابُت الجؼاثغٍت للضٞإ ًٖ خ٣ى١
ؤلاوؿان اإلاٟىيُت بلى الخدغ ٥وبجبإ زُىاث وبحغاءاث ؤ٦ثر ٞالُت إلاٗالجت ؤػمت
الالحئحن في الجؼاثغ .1وو٣ٞا لخهغٍداث ؤصلى بها عثِـ الغابُت الىَىُت للضٞإ ًٖ
خ٣ى ١ؤلاوؿان ؤن الجؼاثغ ٢ضمذ مؿاٖضاث لالحئحن اإلاخىاحضًً ٖلى جغابها وؤه٣ٟذ
ؤ٦ثر مً  33ملُىن صوالع زال ٫ؾىت  ،2016في خحن ؤن مٟىيُت ألامم اإلاخدضة لكاون
الالحئحن ٢ضمذ 8ـ 2ملُىن صوالع٦ ،ما ؤ٦ض ؤن هىا ٥صو ٫مً الاجداص ألاوعوبي حؿاهض
اإلاٛغب في اخخال ٫الصحغاء الٛغبُت في الؿغ وفي بٌٗ ألاخُان في الٗلً منها ٞغوؿا
وبؾباهُا ،واللخان جًُٛان ٖلى الضو ٫اإلااهدت وممثلي مسخل ٠الى٧االث الضولُت
واإلاىٓماث ؤلاوؿاهُت الخابٗت لألمم اإلاخدضة اإلاٗخمضة بالجؼاثغ مً ؤحل ؤن ً٩ىن صٖم
للجؼاثغ ؤ٢ل ب٨ثحر مً البلضان الٗغبُت وصو ٫البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ.2
 .3املحوز الثالث :مصخلبل الالحئين الصوزٍين في الجزائس بعد الحسب وجحدًاث
العودة.
في ْل الخىاً٢اث واإلاهالح اإلاخًاعبت لألَغا ٝالًالٗت في ألاػمت الؿىعٍت،
جضوع ه٣اقاث خى ٫ق٩ل الدؿىٍت الؿُاؾُت وؤي ال٣ىي الؿُاؾُت والٗؿ٨غٍت التي
حٗنى باإلاٟاوياث في الى٢ذ الظي حؿعى ؤَغا ٝؤزغي بلى ٞغى و٢اج٘ ٖؿ٨غٍت
حضًضة ،والًبضو ؤن قغوٍ ٖىصة الالحئحن مضعحت في ؤحىضة مٟاوياث الؿالم بحن
الىٓام الؿىعي واإلاٗاعيت ،وما ًؼٍض مً مساو ٝالالحئحن خى ٫مؿخ٣بلهم ،هى
ٖماًاث الخهجحر ال٣ؿغي لٗكغاث ألاال ٝمً مىاَ٣هم وٍخجلى هظا الؿلى ٥بىيىح
في ؤحؼاء مً ؾىعٍتٞ ،غيذ الؿُُغة الٗؿ٨غٍت ٖلى مىاَ ٤ؾ٨ىُت ،وؤحبر الؿ٩ان
ٖلى اإلاٛاصعة خُث ق٩لذ ٖملُاث جغخُل الؿ٩ان حؼءا مً اجٟا٢اث ؾالم مدلُت صون
ؤن ٌٗغٞىا متى ؾُٗىصون ؤو ختى بطا ٧اهذ ٖىصتهم مم٨ىت زانت الالحئحن اإلاخىاحضًً
] [1لُلى ٖمغان ،اإلاٟىيُت الؿامُت لكاون الالحئحن ال ج٣ىم بضوعها الح٣ُ٣يً ، ،ىمُت الحىاع الجؼاثغٍت،
(http://elhiwardz.com/?p=54740)2017/07/20
] [2مدمض لهىاػي ،الجؼاثغ ؤه٣ٟذ  33ملُىن صوالع ٖلى الالحئحن في  ،2015حغٍضة الكغو ١الُىمي الجؼاثغٍت،
(http://www.echoroukonline.com/ara/articles/526389.html)2017/06/20
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في صو ٫لم جىٖ ٘٢لى اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة لالحئحن وبغوجى٧ى ،1967 ٫مثل لبىان
وألاعصنٞ ،هىا ٥مساو ٝخُ٣ُ٣ت لضي الالحئحن مً بخخماَ ٫غصهم وٖىصتهم بلى البالص
في وي٘ ٚحر ؤمً.1
 .1.3دوافع إشخلساز الالحئين الصوزٍين وبلائهم في الجزائس بعد نهاًت الحسب
في شوزٍا :ختى وبن جدؿً الىي٘ ألامني ٖلى الغٚم مً الٛمىى الظي ٌؿىص
الدؿىٍتٞ ،ةن ٖىصة الالحئحن الؿىعٍحن بلى بلضهم ؾُ٩ىن نٗبا ومٗ٣ضا لٗضة ؤؾباب
لٗل ؤهمها :
أ) ؤن الالحئحن الؿىعٍحن بضؤوا ًخإ٢لمىن م٘ ز٣اٞاث ؤزغي ،وٍبىىن مؿخ٣بلهم
بُٗضا ًٖ بالصهم وهظا ما ًجٗل مؿإلت الٗىصة بق٩الُت لضي مٗٓمهم ،ألنهم
ًخٛحرون و ٤ٞمىحى مسخل ٠بمٗؼ ًٖ ٫ؤهلهم وؤنض٢ائهم.2
ب) ال٨ثحر مً الالحئحن في ؾىعٍا ٣ٞضوا ؤ٢اعبهم وممخل٩اتهم وهغبىا بلى الجؼاثغ
لُبىىا خُاة حضًضةٞ ،مً الهٗب الٗىصة بلى بلضهم لُجضوا ؤهٟؿهم بال مإوي ؤو في
مغا٦ؼ لجىء ؤزغي زانت ؤن ٖضص الالحئحن ضخم حضا ومً الهٗب الخٟ٨ل بهم
صازل ؾىعٍا.
ث) هىا ٥الجاهب ألامني وهى ٖامل مهم حضاٞ ،الالجئ الؿىعي ال ًغٍض
الٗىصة صون يماهاث جخٗل ٤بإمىه ،زانت وؤن الا٢خخا ٫بحن الىٓام الؿىعي
والجماٖاث اإلاؿلحت ،ؾبب الخهجحر ال٣ؿغي للؿىعٍحنٞ ،هىع الخغاب والضماع وال٣خل
ال جؼا ٫في مسُلت الالحئحن ومً الهٗب مدىها ختى وبن بؾخ٣غث ألاويإ.
ث) ً٣ضع بٌٗ اإلاسخهحن ؤن ج٩لٟت بٖاصة بٖماع ؾىعٍت جٟى 255 ١ملُاع
صوالع وهظا اإلابل ٜضخم حضا ٞال الىٓام الؿىعي وال اإلاٗاعيت وال ختى اإلاجخم٘ الضولي
] [1مهى ًحي ،حان ٢هحر ،متى الٗىصة؟ الالحئىن ؤولىٍت ؤي حؿىٍت ؤو خل ؾُاس ي في ؾىعٍت ،مغح٘ ؾاب.٤
]ٖ [2مغ ًىؾ ٠ؾلُمان ،بطا جىٟ٢ذ الحغب ،هل ؾُٗىص الالحئىن الؿىعٍىن؟ ،مى ٘٢عنُ 22 ٠ؤلاٖالمي( ،
http://raseef22.com/life/2015/09/21/if-the-war-stopped-will-syrian-refugees-)2015/09/21
/returns-to-their-country
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والجهاث اإلااهدت ًم ً٨لها جىٞحر هظا اإلابل ٜإلٖاصة بىاء ؾىعٍا٣ٞ ،ض حٗغى الا٢خهاص
الؿىعي بلى جسغٍب هاثل ،في عؤؽ اإلاا ٫اإلااصي و٧ان لُ٣إ البىاء والدكُِض ال٣ؿم ألا٦بر
مً زؿاعة والتي ج٣ضع بإ٦ثر مً 100ملُاع صوالع بنهاًت  ،2016ؤي بدىالي  30باإلائت مً
بحمالي الخؿاثغ ،وطل ٪هدُجت الٗملُاث ال٣خالُت والضماع الظي لح ٤باإلاباوي واإلايكأث
الح٩ىمُت واإلاضاعؽ واإلاؿدكُٟاث وٚحرها باالياٞت بلى طل ٪ؤنِب ُ٢إ الهىاٖت
الخدىٍلُت بسؿاثغ ٦بحرة في مسؼون عؤؽ اإلاا ٫الثابذ ٢ضعث بىدى  18باإلائت زهىنا في
اإلايكأث واإلاٗامل اإلاىحىصة في اإلاىاَ ٤الهىاُٖت٦ ،ما هاُ٢ ٫إ الهىاٖت الاؾخسغاحُت
واإلاٗاصن ههِبه مً زؿاثغ عؤؽ اإلاا ٫هدُجت جضمحر البيُت الخدخُت للح٣ى ٫وم٩امً
الاؾخسغاج وقب٩اث الى ِٟوالٛاػ ،بط بلٛذ ُ٢مت زؿاثغه خىالي ؤي ما ٌٗاص 9 ٫باإلائت
مً بحمالي الخؿاثغ ٦ما خهل صماع ٦بحر في مسؼون عؤؽ اإلاا ٫في ُ٢إ اإلاغا ٤ٞمثل
قب٩اث ال٨هغباء واإلاُاه والهغ ٝالهحيٞ ،1الالجئ الؿىعي مً الهٗب ؤن ًتر ٥خُاة
حضًضة خهل ٖليها بك ٤ألاهٟـ لُٗىص بلى بلضه صون وحىص خُاة ٦غٍمت.
ج) مٗٓم الالحئحن الؿىعٍحن في الجؼاثغ جم٨ىىا مً ؤلاهضماج م٘ اإلاجخم٘
الجؼاثغي زانت مً الىاخُت الا٢خهاصًت وال٨ثحر منهم ؤنبذ لضًه وكاٍ ب٢خهاصي،
ؾىاء في الخجاعة ؤو الحغ ٝواإلاهً الحغة ،ختى ؤن هىا ٥مً ًمل ٪ماؾؿاث نٛحرة
ووعقاث في الٗضًض مً اإلاجاالث الا٢خهاصًت ،وهظا حاهب مهم في ٖملُت بىاء خُاتهم
مً حضًض وجد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع.
ح) مٗٓم الؿىعٍحن في الجؼاثغ جدهلىا ٖلى مإوي ،وجم٨ىىا مً بصماج
ؤَٟالهم في اإلااؾؿاث التربىٍت والخٗلُمُت بالجؼاثغ وهظا ؤًًا ٌٗض حاهب ؤؾاؽ في
ٖملُت الاؾخ٣غاع الاحخماعي لضي الالحئحن الؿىعٍحن.

] [1بغهامج ألاحىضة الىَىُت إلاؿخ٣بل ؾىعٍا ،ؤلاَاع الاؾتراجُ ي لبضاثل الؿُاؾاث :ؾىعٍا ما بٗض الحغب،
(جدغٍغ) مهضي نضقي الضحاوي ،صاع البهام ،ج٣غٍغ لجىت ألامم اإلاخدضة الا٢خهاصًت والاحخماُٖت لٛغبي
آؾُا(ؤلاؾ٩ىا( بالخٗاون م٘ مغ٦ؼ ٧اعٍىغي لألبدار،)2016( ،م م.65-64 .
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/spaf-final24-12017.pdf
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خ) بن اإلادُِ الاحخماعي والث٣افي والضًني في الجؼاثغ ٌؿمذ لالحئحن الؿىعٍحن
باالهضماج بؿغٖت وصون وحىص ٖ٣باث بؿبب ج٣اعب اإلاٗاًحر والىٓم الُ٣مُت ،باالياٞت
بلى الخًامً الكٗبي م٘ الالحئحن الؿىعٍحن وج٣بلهم في اإلاجخم٘ الجؼاثغي.
د) وحىص وؿبت هامت مً الالحئحن الؿىعٍحن في الجؼاثغ ًغٍضون مٛاصعة
الجؼاثغ هدى ؤوعوبا لُلب اللجىء ؤمال في خُاة ؤًٞل مً التي ٌِٗكىنها في الجؼاثغ،
وبالخالي ٞةن مؿإلت ٖىصة الالحئحن الؿىعٍحن بلى بلضهم جب٣ى مؿإلت هامكُت لل٨ثر مً
الالحئحن الؿىعٍحن بالجؼاثغ ختى ولى بهتهذ الحغب.
 .2.3مصخلبل الالحئين الصوزٍين في الجزائس وجحدًاث العودة  :بن ٖضم
وحىص زاعَت َغٍ ٤هدى الدؿىٍت في ؾىعٍا ؤو الٛمىى ًدُِ بهاً ،ثحر مساَغ جخٗل٤
بإماٖ ٫ىصة الالحئحن بلى صًاعهم ولً جدبضص هظه اإلاساَغ ،مهما ٧ان ق٩ل الدؿىٍت
الؿُاؾُت ،وٖلى الغٚم مً ؤن و ٠٢ألاٖما ٫الٗضاثُت ٢ض ًدؿً الٓغو ٝألامىُت
الٗامت في ؾىعٍت ،لً جب٣ى البالص في مىإي ًٖ جدضًاث ؤزغي في اإلاؿخ٣بل اإلاىٓىع،
وٖلى عؤؾها الجاهب ألامني اإلاخمثل في الاؾخ٣غاعٞ ،اإلهٟالث ألامني واعص ،وهى هاحم ًٖ
ٖؿ٨غة اإلاجخم٘ الؿىعي ٖلى هُا ١واؾ٘ وهظه الٓغو٢ ٝض جٟخذ ألابىاب ؤمام جىُٟظ
ؤٖما ٫اهخ٣امُت وٚحرها مً الاهتها٧اث ٞخٗغ٢ل ٖىصة الىاػخحن ،باالياٞت بلى الجاهب
ؤلا٢خهاصي واإلاخمثل في ٖملُت بٖاصة البىاء وؤلاٖماع ،والظي ًخُلب جٓاٞغ الجهىص
ؤلا٢لُمُت والضولُت وهظا لِـ واعص في اإلاغخلت الحالُت زانت بطا ما ب٣ي الىٓام
الؿىعي ٖلى خاله٦ ،ما ؤن ٖملُت بؿِ ؤلاؾخ٣غاع وجد ٤ُ٣ألامً وبٖاصة بىاء
الا٢خهاص ٢ض ًخُلب و٢خا ٦بحرا.1
٦ظلٞ ٪ةن خ ٤الٗىصة الُىُٖت الالحئحن الؿىعٍحن بلى بلضهم ًجب ؤن ً٩ىن
٦إخض بىىص ؤي حؿىٍت ؾُاؾُت في اإلاؿخ٣بل ،مً زال ٫وي٘ بَاع قامل ًغسخ
خ٣ى٢هم في ؤي بجٟاً ١م ً٨الخىنل بلُه ،بما في طل ٪جىٞحر ألامً والٗضالت وبٖاصة
بٖماع البنى الخدخُت وجىٞحر الخضماث الصحُت والخٗلُمُت ،م٘ جدضًض آلُاث بعؾاء
هظه الدؿىٍت ومغا٢بتها ،بما ٌكمل يماهاث ؤمىُت للٗاثضًً وٍ٣خض ي بالخالي جضزل
] [1مهى ًحي ،حان ٢هحر ،متى الٗىصة؟ الالحئىن ؤولىٍت ؤي حؿىٍت ؤو خل ؾُاس ي في ؾىعٍت ،مغح٘ ؾاب.٤
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اإلاجخم٘ الضولي وؤَغاً ٝخمخٗىن بالث٣ت والحُاص ،بما في طل ٪وكغ ٢ىاث مً ألامم
اإلاخدضة لخىلي مؿاولُت الحٟاّ ٖلى ألامً ،باإلياٞت بلى طلٌ ٪ؿخىحب يمان خ٤
الالحئحن في اؾترصاص ممخل٩اتهم ومٗالجت الحاالث التي ؤٖا٢ذ ٞيها ن٣ٟاث الؿالم
اإلادلُت ٖىصتهم بلى صًاعهم ،ومً حهت ؤزغي ًجب الخإ٦ض مً ؤن ٖىصة الالحئحن ج٩ىن
َىُٖت وؤنهم ؾُدخٟٓىن بهٟت الالجئ إلاغخلت مً الى٢ذ بٗض اهتهاء الجزإ٦ ،ما
ًيبغي وي٘ بغامج حكمل الخٗىٌٍ اإلااصي وبٖاصة الخإهُل وج٣ضًم الضٖم الىٟس ي
والاحخماعي الغامي بلى حصجُ٘ ؤلاصماج الاحخماعي للطحاًا ،م٘ يماهاث بياُٞت
لضٗٞهم بلى الٗىصة حكمل الحماًت مً ؤولئ ٪الظًً ؤلح٣ىا بهم ألاطي ؤو ًغٍضون
ؤلاهخ٣ام ومً صون هظه الًماهاث ؾخ٩ىن الٗىصة الُىُٖت نٗبت الخد.1٤ُ٣
خاجمت:
ٖلى الغٚم مً الجهىص اإلابظولت مً ٢بل الح٩ىمت الجؼاثغٍت لخدؿحن الٓغوٝ
الا٢خهاصًت وؤلاحخماُٖت لالحئحن الؿىعٍحن بالجؼاثغ ًىاحه الالجئ الؿىعي حملت مً
الخدضًاث جدى ٫صون جد ٤ُ٣اخخُاحاجه ومخُلباجه٦ ،ما ؤن اإلاٟىيُت الٗلُا لكاون
الالحئحن بالجؼاثغ ال ج٣ىم بضوع ٗٞا ٫وال جلبي َمىخاث الالحئحن الؿىعٍحن ،بل بنهم
ٌٗاهىن مً ؤلاهماٞ ،٫اإلاٟىيُت ال جيكِ ؾىي في الٗانمت ؤو في مسُماث الالحئحن
الصحغاوٍحن في والًت جىضو ،ٝوهظا بؿبب ه٣و اإلاىْٟحن واإلاحزاهُت التي ال جلبي ختى
بخخُاحاث الالحئحن الصحغاوٍحن ٞالح٩ىمت الجؼاثغٍت ؤه٣ٟذ ؾىت  2016ؤ٦ثر مً 33
ملُىن صوالع ٖلى الالحئحن في الجؼاثغ بِىما ٧اهذ محزاهُت اإلاٟىيُت ؤ٢ل مً  29ملُىن
صوالع وهي حُٛي  ِ٣ٞما وؿبخه  20بلى  30باإلائت مً جل ٪الاخخُاحاث ،وهظا ما ًٟؿغ
عجؼها ًٖ الخٟ٨ل بالالحئحن الؿىعٍحن في الجؼاثغ ،ؤي ٠بلى طل ٪ه٣و الدكغَٗاث
وال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بد٣ى ١الالحئحن وويُٗتهم ال٣اهىهُتٗٞ ،لى ؾبُل اإلاثا ٫ال ًىحض
٢اهىن وَني زام بالالحئحن في الجؼاثغ ،هظا وٍم ً٨ج٣ضم مجمىٖت مً الخىنُاث
للجهاث الح٩ىمُت وللمٟىيُت الٗلُا لكاون الالحئحن في الجؼاثغ عبما حؿاٖض ٖلى ٞهم
ما ًدخاحه الالجئ الؿىعي ؤو ج٩ىن خل لبٌٗ اإلاكا٧ل والخدضًاث التي ًىاحهىنها.
] [1اإلا٩ان هٟؿه.
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 مً اإلاهم ؤن حٗمل الح٩ىمت الجؼاثغٍت وبالخيؿُ ٤م٘ اإلاٟىيُت ألاممُتلكاون اللجئحن مً ؤحل نُاٚت ٢اهىن وَني زام بالالحئحن ًبحن ويُٗتهم
ال٣اهىهُت وٍٟ٨ل لهم خ٣ى٢هم في الا٢امت والٗمل والغٖاًت والحماًت وٚحرها.
 بوكاء هئُت خ٩ىمُت جًُل٘ بمهام وازخهاناث واؾٗت جسهو لهامحزاهُت مً الح٩ىمت ؤو مً زال ٫حم٘ الخبرٖاث جغج٨ؼ ؤهضاٞها ٖلى الٗىاًت بالالحئحن
وجلبُت اخخُاحاتهم في حمُ٘ اإلاجاالث (بحخماُٖا ب٢خهاصًا.....وٚحرها).
 جُٟٗل الٗمل الجمٗىي مً زال ٫خث ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي والجمُٗاثالخحرًت ٖلى جىخُض نىٟٞها وج٨ثُ ٠وكاَها مً ؤحل مؿاٖضة الالحئحن الؿىعٍحن في
الجؼاثغ ،وؤن ال ج٩ىن هظه اإلاؿاٖضاث ما٢خت ؤو في اإلاىاؾباث ،وهظا الضٖم ال ً٩ىن
 ِ٣ٞماصي ألن الالحئي في نهاًت ألامغ هى بوؿان وٍدخاج لالهضماج ،وهظه الىُْٟت
لِؿذ باألمغ الهحن ٗٞلى هظه اإلااؾؿاث ؤلاهخمام بالجاهب الىٟس ي وؤلاحخماعي
لالحئحن الؿىعٍحن ،مثل مؿاٖضة الالحئحن الؿىعٍحن ٚحر ٖلى الؼواج والاؾخ٣غاع
 ًجب ؤن ج٩ىن هىا ٥جىُٖت ٖبر مسخل ٠وؾاثل ؤلاٖالم ليكغ ز٣اٞت ج٣بلآلازغ وجدؿِـ الغؤي الٗام خىًُ٢ ٫ت الالحئحن وخث اإلاجخم٘ ٖلى الخًامً مٗهم
ومؿاٖضتهم ومٗاملتهم بك٩ل الث ٤ل٩ي ال ٌكٗغوا بإنهم ٖبئ ٖلى ألازغًٍ.
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