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 شكر وتقدير 

ألعضاء لجنة النقاش دكتور روجر ودكتور ياسر العموري لوقتكم ومالحظاتكم القيمة التي ساهمت 
 في إغناء البحث،،،

  ألساتذتي الرائعين،، للمعهد الذي احتضنني طيلة سنوات دراستي،

تجاربهم ومصابهم في  كان لي عظيم الشرف بتقاسم الحديث معهم ومشاركتهم لكل المبحوثين الذين
 بعض المقابالت، تحديدًا تلك التي مع الالجئين منهم،،،

أثناء إقامتي لي  ةالالمحدود ومساندتهم لدعمهم  وميرفت عالال ،ومحمود الشيخ ،نبيل طليبللزمالء 
 ت،،،بالالمقا ءصحبتهم لي عند اجرافي األردن، إضافة الى 

 ألمي لدفئ قلبها وصبرها الالمحدود على زالتي،،، 

 ألبي ألخوتي وأخواتي،،،

 تغير مزاجي اليكن  الزمن وال ...الى من لم يغيرهنقلبيتوائم روحي الحاضرات في عقلي و ل

 الحوامدة،،، ونعيمة جهاد، سيمامخارزة، و  احترامو  درابيع، وامنة شديد، ورود

في سنوات عملي األولى فلم  وأرشدتنيالتي شاركتها أجمل لحظاتي ألختي قبل أن تكون زميلتي 
 صباح ناهدة اليك ...تبخل علي بالنصيحة

أجمل لحظاتي ورافقتها في بما لدي...لمن شاركتني  هذا اليوم وآمنت دعمتني في الوصول الىلمن 
   زايد...اليك أمل فكانت لي نعم الصاحب والمؤنس. أولى سفراتي..

 ثابت نوارو  عليوي، وسجود صرمة، زريفة شكركنألولئك األخوات البعيدات القريبات أ

واحدة منهن مكانة فلكل  ى صافيولم اري عيسى،مفي كلية الحقوق واإلدارة العامة  صديقاتيل
 خاصة في قلبي،،،

وآخريات لم تسعفهن ذاكرتي  صوافطة، وجمانة عبيد، ونوار بدير وتحرير وجيهة زهورلزميالتي 
 لحضور غير أنه يجمعني بهن امتنان وشكر خفي،،،با

 شكرًا بحجم الكون أحبتي....
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 الملخص

تأتي هذه الدراسة في محاولة لفهم وتفسير الممارسات األردنية تجاه الالجئين السوريين  

والفلسطينيين منهم الفارين من سوريا في الدولة األردنية على ضوء التزاماتها الدولية والدستورية 

لذي والقانونية، وتناول أثر ذلك على واقع حقوق وحريات الالجئين محور الدراسة. ففي الوقت ا

يعتبر فيه وجود الالجئين السوريين على أراضي الدولة األردنية تهديدًا ألمنها القومي، تأتي هذه 

الدراسة انطالقًا من طرٍح آخر مفاده بأن تعزيز الحماية القانونية واالنسانية لالجئين ال يضر 

 باألمن القومي للدولة المضيفة بقدر ما يعززه. 

مقابالت مع بعض المبحوثين ولفهم جوانب هذه الدراسة، والتي جاءت بناًء على إجراء الباحثة  

في الميدان، إضافة الى أحد عاملين توزعت ما بين الجئين سوريين وباحثين  في األردن،

المسؤولين الحكوميين. تم تقسيم الدراسة الى فصلين رئيسيين إضافة الى المقدمة، والتي تم عبر 

االطار النظري فيها اعادة تصور طبيعة العالقة بين الالجئ والدولة انطالقًا من إشكالية  بند

 العالقة بين القانون والسياسة ووفق ما أطلق عليه "حالة االستثناء". 

وعن الفصل األول، فقد تم من خالله مراجعة السياق القانوني الذي يحتله الالجئ بشكل عام،  

اص في األردن وذلك وفقًا لالتفاقيات الدولية وفي ظل مذكرة التفاهم بشكل خالسوري والالجئ 

االشارة الى ممارسات الدولة األردنية تجاه كل من موجتي اللجوء  تردن. هذا وتمالتي عقدتها األ

الفلسطيني والعراقي باعتبارهما أكبر موجتي نزوح في المنطقة وبهدف تقديم فهم أدق للحالة 

 السورية. 

م التركيز في الفصل الثاني من الدراسة على طبيعة الحماية المقدمة لالجئين في حين ت 

السوريين في ظل التشريعات األردنية وانطالقًا من مفهوم األمن اإلنساني، باعتباره أحد 
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االتجاهات الحديثة الذي أواله المجتمع الدولي مساحة اهتمام كبيرة وركز في مضمونه على أمن 

 ي.األفراد بشكل أساس

وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج ذهبت باتجاه داعم للفرضيات األساسية التي تم  

"أن مؤسسة اللجوء في األردن ترتكز بشكل رئيسي على اعتبارات سياسية مرتبطة وحيث  .تناولها

ى أشارت نتائج الدراسة الى أن عدم مصادقة األردن عل ، فقدبقرارات حكومية ال بكونها قانونية"

ال يعفيها من التزاماتها االنسانية والقانونية بموجب القانون الدولي  1591اتفاقية الالجئين للعام 

، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة االنساني

 واتفاقيات حقوق االنسان التي صادقت عليها األردن.

من موجات اللجوء الفلسطينية والعراقية والحقًا السورية لم تكن كما أن سياسة األردن تجاه كل  

أسباب التشرد متشابهة، والنص القانوني المتعلق بالحماية الدولية لالجئين  بالرغم من أن    واحدة

سوى انعكاسًا لطبيعة الفارين من سوريا لم تكن  ينفلسطينيالهو واحد. وسياسة األردن تجاه 

لفلسطينية، والتي جعلت الفلسطيني بنظر األردني هو اآلخر الذي يشكل ا –العالقات األردنية 

 تهديدًا للهوية األردنية ناهيك عن هواجسها المتعلقة بالوطن البديل. 

التمييز بين الالجئين السوريين والالجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا في األردن هذا ويعتبر 

باإلقامة في مخيمات الالجئين، أو منعهم من ممارسة سواء من حيث حقهم بدخول الحدود، أو 

والمنصوص عليه في معظم  حقوقهم الدنيا مقارنة بغيرهم من الالجئين انتهاكًا لمبدأ عدم التمييز

 االتفاقيات التي صادقت عليها الدولة األردنية.
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الجئين لم يكن وضع الالجئين السوريين في األردن مختلفًا بالدرجة الكبيرة عن وضع ال 

ذا ما استعنا بالمفهوم إخيرة أكثرها استباحة ن كانت الفئة األا  ، و الفارين من سوريا الفلسطينيين

الذي أوردناه لحالة االستثناء في االطار للنظري للدراسة. فحيث يقع تنظيم حقوق الالجئين 

المفوضية السوريين نظريًا ضمن نصوص مذكرة التفاهم التي أبرمتها الدولة األردنية ومكتب 

إضافة طبعًا الى التزاماتها التعاقدية والعرفية، إال أن الواقع بقي رهينة امكانيات الدولة المادية 

وكمية المساعدات التي تحصل عليها الدولة األردنية، إضافًة الى الممارسات العشوائية للقوات 

 لى أمن الدولة األردنية.األمنية والمرتبطة بقرارات سياسية واستثناءات شخصية، بدعوى الحفاظ ع

لحماية الوطنية أن استثناء الالجئين من ا"وفيما يتعلق بالفرضية الثانية والتي نصت على  

لى االنتقاص من أمنهم االنساني الذي يكفل ضمان احترام حقوق االنسان إواالقليمية يؤدي 

ات العالقة يدعم الفرضية ، فما تم استنتاجه من المقابالت الميدانية ومراجعة لألدبيات ذ"وحرياته

فشعور السوريين بانعدام فرص الحماية الحقوقية والقانونية قد زاد من رغبتهم في العودة  .المذكورة

 كالفلسطينيين. األمد الى سوريا، خوفًا من أن تصبح قضيتهم طويلة 

تواجههم غالء المعيشة وقسوة الحياة في المخيمات السورية إضافة الى الصعوبات التي  كما أن   

في الحصول على عمل مناسب، والخوف الدائم من إمكانية ترحيلهم أو احتجازهم قد شك ل لهم 

طريقًا للعودة مرة أخرى الى المخيم، أو العودة الى سوريا، أو حتى البحث عن طرق غير شرعية 

 للهجرة الى دول أوروبا للبحث عن حياة كريمة. 

ن توصلنا الى استنتاج أن ما تقوم به  األردن من ممارسات تجاه الالجئين السوريين على  وا 

إدانة يفسر على أنه ، فإن ذلك ال يجب أن باألساس التزاماتها القانونيةليس مبنيا على أراضيها 

وما على عاتقها وسياساتها الحكومية آخذين بعين االعتبار ما أخذته االردن للدولة األردنية 
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الالجئين السوريين الفارين اليها بالرغم من ضعف إمكانياتها االقتصادية  ءعبتتحمله من 

 وتهرب المجتمع الدولي من تحمل مسؤولياته المشتركة مع الدول المضيفة.
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Abstract: 

This study aims to interpret and analyze Jordan's policies and treatment 

of Syrian Refugees, including Palestinian Refugees who fled from Syria 

to Jordan. We attempt to examine Jordan’s legal, Constitutional and 

International obligations toward these Refugees, in addition to studying 

its impact on the reality of Refugees, in terms of their rights and 

freedom.  Meanwhile Jordan perceives the presence of Syrian Refugees 

on its ground as a threat to its national security. Thus, this research 

argues that reinforcing Refugees’ legal and humanitarian rights does not 

conflict with the host country’s national security, but rather strengthens 

it. 

In order to comprehend the different aspects of this research, it is crucial 

to point out that this study is based on fieldwork research conducted in 

Jordan, where the researcher conducted several interviews. The 

interviewees ranged from Syrian Refugees to Researchers in the field, in 

addition to a Government Official. This study consists of two main 

chapters in addition to the introduction. In the conceptual framework, we 

recaptured the relationship between Refugee and the State, based on 



س  
 

the relationship between law and politics which conforms to what is 

called "state of exception." 

The first chapter reviews Refugees’ place in the legal context in general, 

and the position of Syrian Refugees particularly in Jordan, that is 

according to the International agreements Jordan has signed in addition 

to the memorandum of understanding it also signed.  I also review 

Jordan's practices towards Palestinian and Iraqi waves of Refugees, 

considering that these are the most significant waves of displacement in 

the region.  

Meanwhile the second chapter focuses on the reality of the international 

protection provided to Syrian Refugees in light of Jordanian legislations, 

based on the concept of human security which the international 

community has given a tremendous amount of attention to, and its 

context basically focuses on individuals’ security.  

The results of this research supports the main hypotheses of this study, 

for instance the first hypothesis stated that "the institution of Refuge in 

Jordan focuses mainly on political considerations which is linked to the 

Government's decisions, rather than being reflecting legal obligations." 

The results of this study indicated that despite the fact that Jordan did 
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not ratify the 1951 Refugee Convention, it is not exempted from its 

International and Human obligations according to International 

Humanitarian law. In particular the Fourth Geneva Convention relative to 

the protection of civilians in time of war, in addition to Human Rights 

agreements Jordan has signed.  It is important to mention that Jordan's 

policies towards the waves of Palestinian, Syrian, and Iraqi Refugees 

was not the same despite the similar condition under which these 

Refugees fled, and despite the fact that the legal text relative to the 

protection of civilians is the same. 

Furthermore, Jordan's policy towards Palestinians who fled from Syria is 

a pure reflection of the nature of the Jordanian- Palestinian relations, in 

which a Palestinian is perceived in Jordanian as a threat to Jordanian 

identity, and reflects their, and the Palestinians’, rejection of Jordan as 

an alternative homeland for Palestinians.  

In Jordan there is a distinction between Palestinian Refugees and Syrian 

Refugees who fled from Syria whether in terms of their rights to cross 

the border, living in Refugee Camps, or even depriving them from world 

rights in comparison with other Refugees and this constitutes a violation 
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to the principle of non-discrimination which is stated in most of the 

agreements which Jordan has signed. 

The status quo of the Syrian Refugees in Jordan is not that different 

from the status of Palestinian Refugees, even though the latter fits more 

with the concept of exception mentioned in the theoretical framework of 

this study. Theoretically, Syrian Refugees’ rights fall within the content 

of the memorandum which Jordan has concluded with the office of the 

United Nations High Commissioner for Refugees, in addition to its 

contractual and customary obligations. Unfortunately the reality of 

Refugees lies in Jordan's financial capabilities in addition to the amount 

of aid it receives; in addition to the random practices of the security 

forces which claim certain measures are necessary for security reasons.  

Regarding the second hypothesis, which states that refugees’ exclusion 

from national, regional and international protection systems leads means 

that their human security is jeopardized and their rights and freedoms 

are endangered. Based on the fieldwork research and the literature 

review it was concluded Syrians are constantly feeling the lack legal 

protection, and their rights unprotected. This situation increased their 

desire to return to Syria, in fear that situation will be prolonged further.  
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The high costs of living and the rough life in Syrian refugee camps, in 

addition to the difficulty of finding a decent job, and the constant fear of 

being deported or detained, has in a way left them with three options: 

returning to the refugee camps, returning to Syria, or searching for illegal 

ways to migrate to Europe in search for a decent life.  

Even if we reach the conclusion that Jordan's practices towards Syrian 

refugees residing on its territory is incoherent with its international 

obligations, this should not be interpreted as a condemnation to Jordan 

which has taken the burden of hosting Syrian refugees more than any 

other country in the region, and despite its deteriorating economic 

capabilities.   
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 :المقدمة

وفي ظل الحديث عن التحوالت  واإلقليميةوالصراعات المحلية  في الوقت الذي تتسع فيه النزاعات الدولية 

النازحين عدد  خطىت ،4102مع نهاية العام ف .ساة األفراد ليصبحوا بال أرض وال عنوانأالعربية، تزداد م

إذا ما تمت مقارنته شخص. وهو عدد كبير جدًا  مليون 10.4ما يقارب  ،بمن فيهم الالجئين ،قسرًا في العالم

المفوض السامي تصريح بحسب  مليون شخص، 21.4 ، التي بلغت4104مع أعداد النازحين قسرًا في العام 

 1لشؤون الالجئين أنطونيو غويترس.

على كبيرة المساحة، تحتم إلى التي توازي عدد سكان دول متوسطة للنازحين قسرًا هذه األعداد الكبيرة  

والحقوق التي لهؤالء األفراد المتوفرة حماية المجتمع الدولي االهتمام بشؤونهم من خالل مراجعة آليات ال

تعليم، والحصول ، وحرية التنقل، والمنع الترحيل القسريو  ،اللجوءطلب حق اإلقامة، وحق يتمتعون بها، مثل 

القتصادية واالجتماعية األساسية التي كفلتها اوغيرها من الحقوق المدنية و  وثائق سفر...على وثائق هوية و 

للعام  المتحدة لشؤون الالجئينمم األالنظام األساسي لمفوضية االتفاقيات الخاصة بوضع الالجئين )مثل 

الخاص بوضع الالجئين للعام بروتوكول وال 0510،3االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين للعام  0511،2

 .  بشكل عام الخاصة بحماية حقوق اإلنسان واإلقليميةية الدولتلك االتفاقيات  أو 05914

الذين افتقروا لحماية دولهم، سواء لالجئين إلى توفير حماية قانونية  0510الالجئين للعام فقد هدفت  اتفاقية  

من الناحية القانونية، وذلك عبر فرض معايير أساسية تضمن لهم حقوقهم وشروط  أومن الناحية العملية 
                                                           

مفوضية السامية لألمم المتحدة موقع اللى منذ الحرب العالمية الثانية"، و مليون للمرة األ 11"تقرير للمفوضية: عدد النازحين قسرًا في العالم يتخطى ال  1
 .4102حزيران  41، لشؤون الالجئين

arabic.org/5398080d6.html#_ga=1.122655563.1550397449.1409229862-http://www.unhcr  
2
 ". 0591ى هذا النظام في هذا البحث "نظام المفوضية للعام سيشار إل  

3
 ". 0590سيشار إلى هذه االتفاقية في هذا البحث "اتفاقية الالجئين للعام   

4
 ".0591سيشار إلى هذا البروتوكول في هذا البحث "بروتوكول الالجئين للعام   

http://www.unhcr-arabic.org/5398080d6.html#_ga=1.122655563.1550397449.1409229862
http://www.unhcr-arabic.org/5398080d6.html#_ga=1.122655563.1550397449.1409229862
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 أوعدم الطرد شكل مبدأ ومن أهم هذه المبادئ  .على االتفاقيةالمصادقة لة اإلنسانية من قبل الدول المعام

القواعد في قانون أهم  أحد – 0510من اتفاقية الالجئين للعام  335بموجب ما ورد في المادة  –الرد 

وحريته حياته  فيهن طرد الالجئ إلى المناطق التي تكو  أورد قضت بعدم جواز الدولي، حيث الالجئين 

  6للتهديد. ةمعرض

الخاصة بالالجئين بطريقة شبيهة في بعض مناحيها لما تمنحه معايير بعض الهذا وقد فرضت االتفاقية  

 فالالجئ لديه الحقبشكل عام. الممنوحة لألجانب ال تقل عن تلك الدول لمواطنيها، وفي كل األحوال 

، اة وثيقة سفر لتمكينه من التنقل ضمن حدود الدولة وخارجهحياز  ،التنقل ضمن البلد المضيف ،بالعمل

  7الحاجات األساسية لالجئين.من الحقوق والحريات التي توفر وغيرها ، الحصول على التعليم األساسي

حيث والقانون الدولي اإلنساني. كما يتكامل القانون الدولي لالجئين مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان  

للجوء، على سبيل المثال، واحدًا من الحقوق األساسية والجوهرية التي تطبق على جميع األفراد، حق ار ب  عت  ا

على حق الفرد في  ،0521المؤرخ في العام  ( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان02إذ نصت المادة )

 أوعة لمبدأ عدم الطرد في الوقت الذي كرست اتفاقية جنيف الراب .االضطهاداللجوء إلى بلدان أخرى هربًا من 

الرد وعززت من مكانة هذا المبدأ أثناء النزاعات المسلحة، لتكون بذلك من بين القواعد التي كفلها القانون 

معاملتهم بحيث تتم  ،النزاعات المسلحةأثناء إلى حماية المدنيين الدولي اإلنساني بشكل عام والتي تهدف 

 دون تمييز.  ومن  ،معاملة إنسانية

                                                           
5
 من هذه الدراسة.  71من االتفاقية في الصفحة رقم  33سيشار إلى نص المادة   

تفاقية الدولية الخاصة بوضع الالجئين الدليل الخاص بحماية الالجئين الفلسطينيين؛ الحماية في الدول الموقعة على اال سد فجوات الحماية الدولية: 6
   .041-001(، 4115، )بيت لحم: بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر الحقوق والمواطنة والالجئين 0510لعام 

 .041-001، صدر السابقالم 7
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حماية لالجئين، إال أن عدم االنضمام إلى بعض لتوفير اللدول تعاقدية لالتزامات وجود ضافة إلى باإل

حقوق اإلنسان  أوتلك المتعلقة بحماية األفراد أثناء النزاعات المسلحة  أوالدولية الخاصة بالالجئين االتفاقيات 

التي يكون أساسها القواعد الدولية بموجب ال يعفي الدول من مسؤوليتها في حماية الالجئين بشكل عام، 

مبدأ عدم  ،وكما سنأتي على ذكره الحقاً  ،الفقهاء بينعليه  المتفق بحسب ،والتي يدخل من بينها – عرفياً 

  .-الرد أوالطرد 

فقد  الدول المضيفة يزيد من احتماالت التمييز ضدهم.كثير من غياب وضع قانوني ثابت لالجئين في  إن   

عدم  ويعود ذلك إلى. فيها الالجئين وضع تنظم لجوء وسياسات أنظمة إلى العربية الدول أغلب افتقرت

إلى  انضمام الكثير من الدول العربية، وخاصة تلك التي تستضيف العدد األكبر من الالجئين، مثل األردن،

فاقية عربية الجهود الرامية لتبني ات وفشل. 0591وبرتوكول الالجئين للعام  0510اتفاقية الالجئين للعام 

خاصة بالالجئين بسبب عدم مصادقة الدول العربية عليها، كما هو الحال بالنسبة لالتفاقية العربية لتنظيم 

إلى إضافة  0553.8ضاع الالجئين في الدول العربية التي صدرت عن جامعة الدول العربية في العام أو 

كول الدار و ا قامت به لبنان بخصوص بروتعلى ما ورد في االتفاقيات اإلقليمية مثل مبعض الدول  ظتحف

  9الذي سنأتي على ذكره الحقًا. 0591البيضاء للعام 

تنظيم قانوني عدم وجود يضاف إلى ضعف الحماية بموجب اآلليات التي تكفلها االتفاقيات الدولية واإلقليمية  

الالجئين في الكثير من الدول وطني واضح وثابت لالجئين وهو ما يزيد األمور تعقيدا بالنسبة لظروف حماية 
                                                           

8
في الالجئون "، : دراسة تحليلية مقارنة4101أشرف صيام، "حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان على ضوء التعديالت التشريعية للعام للمزيد،   

إشكالية اللجوء على ي، عبدالحميد الوال؛ 12-13(، 4100لغد، جامعة بيزيت،  الفلسطينيون: حقوق، وروايات، وسياسات ) بيرزيت: معهد أبو
 .51- 52 (،4111) بيروت: بيسان للنشر و التوزيع،  الصعيدين الدولي و العربي وتعليق على اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بالالجئين

بيرزيت: )ات، وسياسات في الالجئون الفلسطينيون: حقوق، ورواي ،عباس شبالق، "وضع الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة والشتات"  9
 .491 (،4100معهد أبولغد،
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الدول العربية المضيفة لالجئين بالعادة مرتبطة بقرارات حكومية سياسات وبهذا تكون  العربية المضيفة.

معرضة للتغيير بحسب الظروف السياسية واالقتصادية وتبرر في الكثير من األحيان انطالقًا مما يشار إليها 

وهي ما كانت كافية في بعض األحيان لهذه الدول للتعامل مع بعض . تقاليد األخوة والضيافة العربيةمن 

لنفس المجموعة في فترة زمنية أخرى من  أوالفئات من الالجئين بسخاء في فترات معينة ورفضها لغيرهم 

  10خالل إغالق الحدود أمامهم.

ة طويلة، اعتبر األردن ظل الظروف غير المستقرة واألزمات التي تعاني منها المنطقة العربية منذ فتر  وفي 

من الفلسطينيين الذين شردوا منذ  اً وجهة العديد من الالجئين في المنطقة العربية للبحث عن مالذ آمن؛ بدء

لى و األحرب الخليج من دول الخليج نتيجة الذين عادوا إليها  أو، 0591ومن ثم نتيجة حرب  0521حرب 

كما  التي حلت في بعض الدول العربية التي تستضيفهم.والحقا نتيجة األزمات المختلفة  0550العام في 

حرب الخليج لعراقيين فترة ل، و 0550-0511خالل فترة الحرب األهلية للبنانيين شكلت األردن مالذًا آمنًا 

ما زالوا كما كانت األردن وجهة للنازحين السوريين الذين  .4111وحتى  0550لى والثانية بين األعوام و األ

 األزمة السورية. نتيجة غير مسبوقة اد بأعديتدفقون 

عدم مصادقة األردن على االتفاقيات الخاصة بالالجئين وعدم تبينه إلطار قانوني وطني ناظم لالجئين  إن   

ال يعفيها من المسؤولية بموجب االلتزامات الواردة في االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان. وبهذا فقد 

لتزاماتها الدولية هذه بضمان قيام المفوضية بواجباتها والتزاماتها تجاه الالجئين على عملت األردن من خالل ا

وذلك تحقيقًا لوالية المفوضية بموجب  0510أراضيها بالرغم من عدم مصادقتها على اتفاقية الالجئين للعام 

أن  غير. 0551م مع مفوضية الالجئين في العاتفاهم مذكرة مقاصد األمم المتحدة، من خالل توقيعها ل
                                                           

  .05-09، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدولي و العربيالوالي،   10
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األردن استثنت تطبيق مذكرة التفاهم هذه على بعض الالجئين )الفلسطينيين منهم( وهو ما يدعم االفتراض 

بأن غياب الحماية القانونية واإلقليمية والوطنية يبقي معاملة الدول المضيفة ، الذي ينطلق منه هذا البحث

 لالجئين تمييزية وغير مستقرة. 

من التزاماتها بموجب  أيضاً  ة األردن على االتفاقيات الخاصة بالالجئين ال يعفيهاكما أن عدم مصادق 

الرد والذي أدى إلى تطور مفهوم الحماية المؤقتة بالنسبة  أوفيما يتعلق بعدم الطرد  ، أياتفاقيات جنيف

  لالجئين.

إثر األحداث في إليها ارين بعض فئات السوريين الفاتجاه تشير الممارسات التي اتبعتها الدولة األردنية  

األردن طالبي اللجوء في  أزمة الحماية التي يواجههاإلى  ، ومنهم من هم من أصل فلسطيني باألساسسوريا

ففي الوقت الذي تتكرر فيه . عام الدول العربية المضيفة بشكل وهشاشة وضع الفلسطينيين في، بشكل خاص

 أوختلفة في طريقة التعامل معهم على أنهم قضية سياسية الممارسات الحكومية تجاه موجات الالجئين الم

ل بين كل من الدو قتصادية واالأمنية مرهونة بقرارات وزارة الداخلية األردنية، وطبيعة التطورات السياسية 

متمتعين بحقوق وحريات أي باعتبارهم ضية حقوقية كونهم ق ، يتم تجاهلهمالمرسلة واألردن كدولة مضيفة

قائمة على مبادئ نسانية إعتبارهم أيضًا قضية الو . بموجب القانون الوطني والدولي دادمحيكون إطارها 

يتم التعامل  بوصفهم فاعلين سلبيين محتاجين ومتلقين للمساعدة من قبل الدولة، ال األخوة والضيافة العربية

 قضية تنمية تساهم في تطوير العملية التنموية في الدول المضيفة.معهم ك

ضاع الالجئين السوريين، ومن هم أو البحث الضوء على اإلشكاليات القانونية المرتبطة بتنظيم كل من يسل ط  

لى إضافة باإلضاع الالجئين وحقوقهم أو ذلك فعليًا على  ثرأ تناولمن أصل فلسطيني منهم في األردن، و 

 لناظمة لحقوقهم في الدولة.   طر القانونية اتغييرات على األحداث إدراسة مدى مساهمة التحوالت العربية في 
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لسياسة األردن تجاه موجات الالجئين والسياسي  القانوني مراجعة السياقبشكل عام إلى  البحث ويهدف 

التزامات على ضوء وتحديدًا السوريين والسوريين من أصل فلسطيني منهم، وكيفية تفسير تلك السياسات 

إلنسان، باإلضافة إلى ربط تلك السياسات بمدى تأثيرها على واقع األردن القانونية والدولية والمتعلقة بحقوق ا

ية واضحة للتعامل معهم. إلى ضرورة تبني سياسات وأطر قانون اإلشارةوذلك بهدف  .واحتياجات الالجئين

اإلطار القانوني الناظم والملزم لالجئين في األردن، وسياسات الحكومات كما وسيعتمد البحث على مراجعة 

على الوضع السياسي األمني واالقتصادي واالجتماعي وذلك بهدف البحث في أثر ذلك  نة تجاههمالمتباي

 للمجتمع المضيف.  

 تحاول هذه الدراسة فحص مجموعة من الفرضيات: 

مؤسسة اللجوء في األردن ترتكز بشكل رئيسي على اعتبارات سياسية وليست قانونية. أما تلك األطر  -

ال بقوانين صادرة عن إداري وذات طابع  واجدة فهي مرتبطة بقرارات حكوميةالقانونية البسيطة المت

البرلمان، مما يترك المجال واسعًا للسلطة التنفيذية، وخاصة األجهزة األمنية، في التعامل مع موجات 

 إنساني.  أوالالجئين في األردن من منطلق أمني بحت وليس حقوقي 

طنية واإلقليمية والدولية يؤدي إلى االنتقاص من أمنهم اإلنساني إن استثناء الالجئين من الحماية الو  -

ال يتجزأ من األمن ءًا جز الذي يكفل ضمان احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، عدا عن كونه 

 الدولي العام.

القانونية للحماية تعزيز األردن ويقوم هذا البحث ويتم معالجة فرضياته انطالقا من االفتراض القائم على أن  

بل يعززه؛ فاحترام حقوق اإلنسان ي نظر إليه في للدولة المضيفة واإلنسانية لالجئين ال يضر باألمن القومي 

 هذا البحث باعتباره مكماًل لألمن القومي في الدولة.
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 واآلليات الالجئين حقوق إشكاليةه تناول اًل،أو  :وتكمن أهمية هذا البحث في مجموعة من النقاط أهمها 

 حقوق تقارير من العديد شارةإ ظل في خصوصاً  األردن، في لهم مالئمة حماية لتوفير الالزمة لقانونيةا

 الدولية القانونية لياتاآل اعتماد في األردن ومنها السوريين لالجئين المستضيفة الدول قصور لىإ نساناإل

كان سوريا ونتيجة الحرب األهلية ما فس 11.السوريين لالجئين الالزمة الحماية بتوفير الخاصة المحلية وحتى

لألردن ومحدثًا لمزيد من  الحدود األردنية أصبح مقلقاً ى إلزالوا مهددين بالتهجير وبالتالي تدفقهم اليومي 

الضرر بالالجئين لحاق إى إلالتي قد تؤدي جراءات اإلاتخاذها لبعض لى إالضغوطات على مواردها، ما أدى 

 ليمية والنفسية، كما وقد تهدد بعدم االستقرار في المنطقة.وتردي أحوالهم الصحية والتع

تهميش التي يعانى منها زمة الحماية والأعن األزمة السورية أيضًا يكشف الستار عن  الحديث ثانيًا،  

 في أيضاً  ويأتي هذا .حلول دائمةجاد إيلى إن في الدول العربية وحاجتهم المستمرة و فلسطينيالجئون الال

 المنطقة في ديمقراطية تحوالت إحداث في العربية تحوالتال مساهمة مدى عن الحديث فيه يجري الذي الوقت

 أن إمكانية يثبت قد الالجئين وضع فدراسة ديمقراطية، التحوالت كانت حال ففي. والحريات الحقوق مجال في

 وهو( الالجئين وبالذاتب، )األجان األفراد من غيرهم دون المواطنين، على مقصوراً  الديمقراطي التحول يكون

 . العربية تحوالتال ضوء على وتطبيقاتها الديمقراطي التحول لنظريات جوهري النتقاد يمه د ما

مصادقة  يستلزم التي الدولية التزاماتها ضوء على األردن سياسات تقييم إعادة في مساهمته إلى باإلضافة 

 في مساهمته عن عدا. الدولية لالتفاقيات مطابقة لتصبح ورالدست ومواد الوطنية القوانين تعديلاألردن عليها 

 في محورياً  دوراً  تلعب كونها فيه، المتواجدين الالجئين قضايا تجاه وسياسته األردن دور إلى النظر توجيه

                                                           
11  Jiff Crisp, "Syria’s refugees: Humanitarianism and it’s limits", Refugees International, 9 Oct 
2013.http://refugeesinternational.org/blog/syria%E2%80%99s-refugees-humanitarianism-and-its-limits  

http://refugeesinternational.org/blog/syria%E2%80%99s-refugees-humanitarianism-and-its-limits
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 االقتصادية اآلثار عظم عن المستمر الحديثفي ظل  خصوصا والدولي، اإلقليمي األمن على التأثير

 وضغط المملكة، لىإ األخرى اللجوء بموجات مقارنة السوريين الالجئين تواجد يسببها يالت واالجتماعية

 .االستقرار بعدم الدائم المنطقة وتهديد الدولة موارد على السوريين الالجئين

 : المنهجية

يتعلق بالمنهجية المستخدمة خالل عملية البحث، فكان هناك اعتماد على المنهج الوصفي الذي  فيما 

بوصفها وتحديد خصائصها ليتم بعد ذلك االستعانة  خدم لدراسة الظواهر كما هي في الواقع ويعبر عنهايست

التي  الدراسيةفهم أدق وأفضل للحالة لى إوذلك بغية الوصول  ،قضية معينةزاء إبآراء المبحوثين واتجاهاتهم 

 12.تناولها هذا البحث

راسات واألدبيات القانونية والتاريخية المتعلقة بسياسة على جمع ما يمكن جمعه من الدنا وعليه فقد عمل 

السوريين،  تعامل األردن مع أكبر فئات الالجئين على أراضيها أي الالجئين الفلسطينيين والعراقيين وحالياً 

فقد كان  .وبحث الحقوق والحريات التي وفرتها األردن لتلك الموجات من الالجئين بهدف المقارنة بينها

إشكالية حقوق كل من موجات الالجئين الفلسطينيين ومقارنتها  تناولهذه الدراسة أن تقوم على األصل في 

واالستعانة بها للعمل على مقاربتها مع ما يرد في المقابالت التي أجريت مع  ،مع العراقيين وحديثًا السوريين

المبحوثين حول بعض القضايا راء آفئات المبحوثين الحقًا؛ والتي كان الهدف منها باألساس عكس وتحليل 

تحوالت حداث إالمتعلقة بالحقوق الممنوحة لهم ومدى رضاهم عنها، ومدى تأثير التحوالت العربية ودورها في 

الى تضييق نطاق  أدت بنان نتائج العمل الميداني أال إديمقراطية قادرة على تلبية احتياجات حمايتهم. 

                                                           
 .4101تموز  41"، مناهج البحث العلمي" ،القادر الجديلي ربحي عبد  12
 academy.org/docs/manahij20022011.doc-www.ao  

http://www.ao-academy.org/docs/manahij20022011.doc


 

9 
 

في البند اإلشارة إليها تم ي األصول الفلسطينية منهم ألسباب الدراسة وحصرها بالالجئين السوريين وذو 

 المتعلق بأهمية الدراسة. 

 عبر السكايب، نمنهثنتان ا مقابلة،( 21) لما عددهئنا جراإعلى  ءً بناقامت الدراسة  عامة، وبصورة

ليهم إلالجئين المشار أسماء ا ًغيَِّرت قدأنه، لى إهنا شارة اإلالمهم  منو  13.الميداني العمل خالل ياتواألخر 

 في هذا البحث العتبارات تتعلق بحمايتهم.  

المطروحة على المبحوث سئلة ن األإمن حيث  العالقة، ذات العلمية المعاييرعلى  ءً بناتمت المقابالت و  كما 

 غير العيناتلعينة المبحوثين على طريقة أخذ  نااختيار في  نادواعتمله المجال للتعبير عن رأيه.  أتاحت

َدت خاللها من التي 14،"الثلج كرة"عينة  بمصطلحفي العلوم االجتماعية ليه إما يشار  وأاالحتمالية   أ رش 

 .آخرين فرادأل قادها بالتالي وهو البحث مجتمع من األفراد أحد لىإ الباحثة

المقابالت ء جراإ من افقد تمكن .ما بين فردية وأخرى جماعيةها ئجراإعلى ع م ل بالت التي تباينت نوعية المقا 

على الوقت  ي طرف آخر وفي مكان عملهم وبناءً مع الباحثين والمسئولين في المجال دون وجود ألالفردية 

فيما اتسمت معظم مقابالت الالجئين السوريين في كل من الرمثا وعمان والزرقاء . يقترحه المبحوثالذي 

                                                           
( مقابالت مع العاملين في الميدان، مقابلة مع وزير الشؤون الفلسطينية 3( مقابالت مع الالجئين السوريين، )5وقد كانت المقابالت موزعة كالتالي: ) 13

( 3حدى الناشطات المهتمات بشؤون الالجئين السوريين من ذوي األصول الفلسطينيية، )إالمجال، مقابلة مع ( مقابالت مع الباحثين في 2سابقًا، )
 .غاثة الالجئين السوريين في األردنإمقابالت مع عدد من الموظفين في المؤسسات العاملة في مجال 

الشبكية، وتستخدم غالبا في األبحاث التي يتعذر من خاللها  أواعفية ويطلق عليها أيضا العينة التض  نواع العينات غير االحتماليةأحدى إوهي   14
حدى الطرق للحصول على عينة من جماعات صغيرة الحجم إطار لعينة الدراسة، بحيث تعتبر إلى قائمة معلومات يمكن استخدامها كإالباحث للوصول 

كًا غير سوي كمتعاطي المخدرات، وبذلك فهي تستخدم حينما يكون هناك ي تمارس سلو حتى الجماعات الت أوالساللية،  أومثل الجماعات العرقية 
موضوع البحث. وعن طريقة الحصول على العينة من مثل هذه الجماعات فتتم من خالل تعرف الباحث  أون يشك المبحوث بنوايا الباحث أاحتمال في 

من المعلومات يمكن مراجعة: "العينات غير لباحث بتلك الجماعات. للمزيد نطاق معرفة اعلى فرد من المجتمع األصلي، يقوده لفرد آخر وهكذا يتسع 
  post_859.html-http://hamdisocio.blogspot.com/2010/06/blog. 4101حزيران  05، موقع العلوم االجتماعية، االحتمالية"

http://hamdisocio.blogspot.com/2010/06/blog-post_859.html
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حتى في منازلهم  وأاإلغاثية في المراكز  أوة للمحافظة إما في المراكز الصحية التابع تم االلتقاء بهم والذين

 .حد مالى إالمستأجرة بأنها كانت جماعية 

 ،لعوامل لها عالقة بأمنهم الشخصي كل منفرد مع المبحوثينالتواصل بش عوبة بمكانقد كان من الصو كما 

من طبيعة هم اءاستيأبدوا  في حال المساعدات الغذائية والماليةخوفهم من عدم حصولهم على وأخرى متعلقة ب

  15.بالباحثة بعدم ثقتهم، ناهيك عن تلك المتعلقة الخدمات المقدمة من المؤسسات العاملة معهم

حتى  أو معظم رفض التسجيل الصوتيفال ،الباحثة شكل الخوف من الكالم لدى المبحوثين عائقًا كبيرًا أمام 

المقابلة قبل الموعد جراء إاعتذر عن ومنهم من  ،التقاط صور لبعض الوثائق المتعلقة بكونهم الجئين

في تردد البعض اآلخر  في حين ه الهاتفية والمسبقة على مضمونها.موافقتالمفترض بساعات بالرغم من 

ن كل محور وكأنهم في عجلة من واكتفوا بتقديم إجابات مقتضبة عسئلة المطروحة على بعض األجابة اإل

  أمرهم.

الجئين المن يث عن أزمة الالجئين السوريين في األردن مقتصرًا على المبحوثين لم يكن الخوف من الحد 

دِّدالذي - األردنيين أيضاً ولين ؤ المسأحد إذ تردد  سوريين دون غيرهم،ال مسبقًا عن طريق موعد مقابلته  ح 

ائق ال غير دق 01وحدد لها باحثة ال في التعاطي مع -مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية

                                                           
شخاص حيان مرافقة بعض األألس من السهل أن يبوح األشخاص بتجاربهم الشخصية لشخص ال يعرفونه، لذلك كان على الباحثة في بعض الي  15

 المعروفين من قبل المبحوثين لكي يشعروا بنوع من االطمئنان والراحة ومن ثم القبول بإجراء المقابلة.
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، 4103أي في شهر آب من العام  الميداني بحثفيها ال يوحقيقة الحال، أن الفترة التي أجر . المقابلةجراء إل

  16.هبتهاأالمنطقة كانت على  السياسية في فاألوضاعزادت األمر صعوبة، 

فصلين لى إاسة الدر  ق سِّمتالمنشود، ربط ما ورد في المقابالت مع المبحوثين وهدف الدراسة ومن أجل  

ة لالجئ في كل من االتفاقيات الدولية واتفاقيات من خالله مراجعة منظومة الحماية المقر  تم ل و األ دراسيين،

سياسة الدولة  استعراض كما وتم  مذكرة التفاهم األردنية،لى إحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني وصواًل 

األردن بل لى إأكبر موجتي نزوح  ماباعتباره في األردن نين والعراقييالفلسطينيكل من الالجئين  األردنية تجاه

 .العقود الماضيةوفي المنطقة خالل 

 ما على بناءً فيها  السوريينالدولة األردنية تجاه الالجئين  ممارسات لتناولالفصل الثاني خ صِّص حين  في 

 باعتباره ليهإ والنظر اإلنساني األمن هوممف تطور ظل في الالجئين أمن تعزيز في ودورها المبحوثون، سرده

 . ككل الدولة أمن لتحقيق األساس

 اإلطار النظري:

عدد من االتجاهات  تناولإلى أساسًا  يأخذنا البحث في طبيعة العالقة القانونية بين الالجئ والدولة المضيفة 

دولة الحديثة، ففي الوقت الذي وجد فيه النظرية أهمها تلك المتعلقة بطبيعة العالقة بين السياسة والقانون في ال

القانون لكي ينظم عالقة الفرد بالدولة وكذلك عالقة الدول ببعضها البعض، شكلت مسألة السيادة وما هو 

 مصدر الشرعية في الدول في العديد من األحيان عائقًا أمام إنفاذ القانون. 

                                                           

ابعة العدوية ما يسمى بر ضافة لوقوع عدد من األحداث في المنطقة العربية ومنها أحداث إتملة لسوريا، فقد تم الحديث بكثرة عن الضربة الدولية المح 16 
حتى  أوفي مصر ومجزرة األطفال السوريين في دمشق. وهو ما أعاق من قدرة الباحثة الحصول على تصريح زيارة لمخيم الزعتري الخاص بالسوريين، 

 لعاملة مع السوريين لزيارة سايبر سيتي المخصص في جزء منه لالجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا.مرافقة طاقم جمعية الكتاب والسنة ا
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س ة لحالة االستثناء،تعليق العمل بالنظام االتي يتم فيها اللحظة إلى ويشار   تلك  لقضائي باعتبارها م ؤس 

، نيضرورة ال يمكن أن تتخذ شكاًل قانونيًا. في حين رآها أغامبكشميت  الفالسفةعتبرها بعض االتي الحالة 

استخدام رفعه مع  أوبكونها الحالة التي يقوم صاحب السيادة فيها بتعليق القانون  أحد الفالسفة السياسيين،

نتاجدسترة منية غير االعتيادية في الظروف العادية لاألدوات األ ، ويعاني يبدو مشروًعا تماًما واقع قمعي وا 

  17المواطن فيها من غياب لكل جدران الحماية القانونية والحقوقية التي يكفلها له القانون في الظروف العادية.

أي أنه موجود  18كائن مستباح،إلى حول السيادة يت أوومع نزع الدولة لحقوق المواطن بدعوى حالة االستثناء 

بالدرجة التي تكفل له القدرة على البقاء على إعالته ( وبالتالي، ينبغي Zoeالعارية ) أوفقط بصفته البيولوجية 

 19قيد الحياة.

في دراسته لحالة االستثناء، باعتبارها القاعدة التي أضحت نموذجًا للتصرف في خدمة  أغامبنيعود وحيث  

في قراءاته  تناولكما وي 21وحالة الدولة النازية، 20عصر الثورة الفرنسية،إلى السلطة السياسية، من يملك 

نجد أن حالة االستثناء  4110.22الالحقة أحداث معتقل غوانتانمو واالعتداء على برجي التجارة العالمية في 

 حالة الطوارئ واألحكام العسكرية.تتجلى في الوطن العربي عند الحديث عن 

                                                           
 . 24-20)القاهرة: مدارات لألبحاث والنشر( أغامبن ويجورج(:4،0حالة االستثناء؛ اإلنسان الحرام )سماعيل، مترجم، إناصر  17
 وفي بعض الترجمات اإلنسان الحرام.  18
  .34-30بق، المصدر السا 19
 أوفي حالة الثورة المسلحة، “على أنه:  54فريمير للعام الثامن، الذي نص في مادته  44دستور لى إغامبن في دراسته لحالة االستثناء أاستند  20

 (. 35ر السابق، المصد” ) االضطرابات التي تهدد أمن الدولة، للقانون العمل بأحكام الدستور في األماكن وللمدة التي يحددها هذا القانون
لى الحكم مرسوم حماية الشعب والدولة، عل ق وعبره كل فصول جمهورية دستور جمهورية فايمار الضامن للحقوق إوالتي أعلن فيها هتلر فور وصوله  21

 .411-412(: 4103-4104) 40و  41عدد  ضافاتإمجلة ستثناء،"، للحريات الشخصية. نور الدين علوش، مترجم، "دولة اال
والذي جاء على إثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر من العام، يجيز االعتقال لألجانب المشتبه بتورطهم في  4110فالمرسوم العسكري المؤرخ في   22

 .412المصدر السابق،  أنشطة إرهابية ألجل غير مسمى.
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في نظام ي طَّبق من  لالجئ(تحديدًا ا ) ي هنا، هو حالة غير المواطنولعل ما نود التركيز عليه بشكل جل   

، فوجوده كشخص داخل الدولة يمثل عنصرًا مربكًا في المنظومة خالله حالة االستثناء أصاًل، باعتبار الالجئ

 انطالقًا من مبدأ سيادتها نفسه. يرتب له حقوقًا عليها، كما ويعيد التفكير في طبيعة سلطتها عليه

اقتصرت الحقوق إذ بما هو أفضل لحقوق اإلنسان، ليأتي  التصور الضيق لمصطلح المواطنةولم يكن هذا  

لهم في حين حرم اآلخرون ومنهم الالجئون في أن يكون  -أي المواطنين -على من هم داخل المنظومة

ك لهناأن إلى ما أشرنا إذا تصرًا على المنطقة العربية لمصطلح المواطنة لم يكن مق هذا التحديد 23حقوق.

روبية، رغم أنهم ما و ل األالحمايات القانونية في الدو تطبيق من  زايدة من الالجئين يجري استبعادهممت اً أعداد

 .خاضعين للسلطة البيروقراطية في تلك الدوليزالون 

ص القانونية المتعلقة بتنظيم أمر األجانب ن النصو في كثير مو أنها غير الدول الديمقراطية من  وتعد األردن 

إذ وقع على وزير الداخلية وفقًا لنص  24مدير األمن العام. أووزير الداخلية إلى أحالت تنظيم أمورهم فيها 

بعاد ، على سبيل المثال، سلطة ترحيل 0513من قانون اإلقامة وشؤون األجانب للعام لسنة  31المادة  أي وا 

 25بتهديد األمن الوطني. أجنبي مشتبه به

ذا ما أردنا   وضع الالجئين تحديدًا، فاألردن كغيرها من الدول العربية التي لم يشتمل نظامها القانوني  تناولوا 

تشريعي واضح ينظم العالقة بينها وبين الالجئين على أراضيها وفقًا للمعايير الدولية، فكل ما إطار على 

                                                           
مة و استثناء والمقكات االحتجاج الالمؤسساتية،" في حالة االوحر  حاكمية الدولة والحكماالجتماعي العربي:  -تأطير الفضاء السياسي ساري حنفي، " 23

 .4-0(، 4101في الوطن العربي )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
  .09/9/0513 بتاريخ الرسمية، الجريدة في المنشور 0513 لسنة( 42) رقم األجانب وشؤون قامةاإل قانون 24
بعاد األجانب وله أن يأمر بتوقيف إللوزير )وزير الداخلية( بتنسيب من المدير )مدير األمن العام( حق  من القانون على أنه " 31حيث نصت المادة  25

 .ير"من تقرر إبعاده مؤقتًا حتى تتم إجراءات اإلبعاد وال يسمح لألجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة الى أراضي المملكة اإل بإذن خاص من الوز 



 

14 
 

من نصوص بشأن تنظيم الالجئين إما أنها جاءت مقتضبة كنص المادة يحتويه النظام القانوني األردني 

 شؤون األجانباألجنبي الالجئ كقانون اإلقامة و أنها ال تراعي خصوصية وضع  أو 26من الدستور، 40/0

 . 0513للعام 

ن شاتي، مديرة مركز دراسات الهجرة القسرية والالجئين في جامعة أكسفورد، وفي معرض و اوقد أشارت د 

أن األردن تتعامل مع الالجئين فعليًا باعتبارهم قضية إلى سط و ديثها عن أزمة الالجئين في الشرق األح

بيوتهم ويعانون من الصدمات إلى ترك لئك الذين اضطروا أو أمنية، أكثر من كونها إنسانية تبحث في مساندة 

وريين في األردن، يمكن وصفه بأنه الزعتري، وباعتباره أحد أكبر مخيمات السالنفسية واالجتماعية. فمخيم 

 27أشبه بمعسكر اعتقال وهنالك العديد ممن هربوا منه مع مدخراتهم التي تكفل لهم أبسط حقوقهم.

كالمنزلة بين المنزلتين، فال هم معترف بهم  جئين الفلسطينيين باعتبارهميزداد الوضع تعقيدًا بالنسبة لال 

تعريف الكائن المستباح والحياة العارية كل من ب. وعليه، يجد الدولة األصل وال حتى أجان ن منكمواطني

 4103غموضهما األقصى. إذ أكدت الحكومة األردنية في كانون الثاني من العام  التي أشار لها أغامبن

 عبد اهللالوزراء األردني صرح رئيس و  قرارها بإغالق حدودها كليًا أمام فئات الفلسطينيين الفارين من سوريا،

سياسة األردن في رفض السماح بعبور الفلسطينيين من حملة  بأن 4103ور في شهر أكتوبر من العام النس

                                                           
 "الحرية عن دفاعهم أو السياسية مبادئهم بسبب السياسيون الالجئون يسلم ال" 26

27 Dawn Chatty, "Forced Migration in the Middle East", Refugee Study Center ,Jan 24, 2013. 
https://www.youtube.com/watch?v=BC_q_5OYNGg 

https://www.youtube.com/watch?v=BC_q_5OYNGg
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 يخدم ال الذي األمر ،أخرى؛ ناجمة عن كون استقبالهم سيكون مقدمة لموجة تهجير ليهاإالوثائق السورية 

 28.الفلسطينية القضية

أن غياب تنظيم قانوني واضح المعالم إلى ايت، في حين أشارت العديد من الدراسات ومنها دراسة ديفيد و   

باألساس، قد وضع الذين اجتازوا الحدود في مواجهة  الفارين من سوريا في األردن لالجئين الفلسطينيين

 القبض عليهم. ألقيلترحيل القسري إذا ما لخطر افال يسمح لهم بالعمل وهم عرضة  29صعبة.

زمة السورية ن االألى إ السابق لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين،، المفوض العام أشار فليبو غرانديهذا و  

زمة لجوء وفجوة حماية أعن  للفلسطينيين الفارين من سوريا من خالل طبيعة تعامل الدول المضيفةو  تكشف

. فالحديث عن معاناة الفلسطينيين هو ليس أعظم من الحديث عن معاناة السوريين في الستين عاماً طالت 

والذي ال تبدو  ،سرائيلييناإلمن صراعهم المستمر مع  لكن وضع الفلسطينيين انطالقاً  ،المضيفةالمجتمعات 

التي تعد قضية الالجئين من سرائيلية اإلضات الفلسطينية او حلوله قريبة في ظل الحديث عن استئناف المف

العربي والتهميش الذي  التحوالت المعقدة التي يشهدها الوطنلى إأحد القضايا الرئيسية فيها، باإلضافة 

هو ما جعل من تقبلهم في المجتمعات المضيفة أكثر  ،كلما هبت ثورة في المنطقةن و الفلسطينييواجهه 

  .نة بالسوريينصعوبة مقار 

                                                           
28 Frelick, Bill, and Meera shahm, “President’s visit shouldn’t ignore refugees in peril," Mar 22, 2013. 
http://www.salon.com/2013/03/22/dont_ignore_syrian_children_in_peril/ 
 
29

 David White, “Syria crises, conflict in Syria compounds vulnerability of Palestine Refugees”, Forced Migration 
Review, no 44(Sep, 2013): 79-81. http://www.fmreview.org/en/detention/white.pdf 

http://www.salon.com/2013/03/22/dont_ignore_syrian_children_in_peril/
http://www.fmreview.org/en/detention/white.pdf
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، بالرغم من كونها أكثر دولة عربية استضافت عدد الجئين منهم ها أمام الفلسطينيينحدود األردن غالقوا    

ن في من الالجئي استضافتها للعديدفي مواردها نتيجة الدولة بالضعف حساس إلى هو داللة عفلسطينيين، 

 30ما عملت على استضافتهم.إذا قلقها من ارتفاع نسبتهم في الدولة المنطقة، و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 “Flippo Grandi: seeking Refuge: Palestinian in a Changing Middle East.” World Affairs Council Channel , Nov 5, 
2013.   
http://www.youtube.com/watch?v=8h0R5O4s7H0 
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 المركز القانوني لالجئ في األردن: لواألالفصل 

 

تتمثل  صعبة، قرارات اتخاذ لىإ جماعات أم كانوا أفراداً  الناس يضطر العالم أنحاء جميع ومن يوم كل في 

وذلك في ظل النزاعات  آمن، لجأللبحث عن م مجهول، مستقبل نحو رطانهم والسيأو في مغادرة منازلهم و 

الحماية لهم والحفاظ  توفيرقدرة حكومات بلدانهم على  وعدم ،نساناإلالمسلحة واالنتهاكات الجسيمة لحقوق 

 م. على حقوقهم األساسية وسالمته

في جزء جاءت  هجرتهمن إ إذولكون هؤالء الالجئين هم أكثر من مجرد قضية من قضايا حقوق اإلنسان،  

 المجتمع على يحتم ذلك فإن ،نتيجة فشل عالقتهم بدولتهم األصلية المسؤولة بشكل رئيسي عن حمايتهممنها 

لى إ باإلضافةلهم،  المضيفة بالدول أوطانهم أو عالقتهم ب تنظيمب واالهتمام لحمايتهمإضافية  مسؤولية الدولي

 . الدول وتلك الناس هؤالء تجاه الدولية االلتزاماتتنظيم 

الحل األمثل والمفضل لحل قضايا الالجئين هو العودة واستعادة الممتلكات في ظل ظروف  وفي حين اعتبر 

ت أخرى إلعادة  تنظيم وضعهم على عاتقها استراتيجيامم المتحدة أخذت األن إفآمنة وكلما كان ذلك ممكنًا، 

  31المساعدة الخيرية. أوكإعادة توطينهم في البلد المضيف والقيام بأعمال اإلغاثة 

نسانية اإلوحيث تشكل القوانين الدولية والمحلية قاعدة لجميع النشاطات التي تمارسها البلدان والوكاالت  

بشكل  المركز القانوني الذي يحتله الالجئي هذا الفصل ليركز الضوء على لحماية هؤالء االشخاص، يأت

الحكومة ، وفي ظل مذكرة التفاهم بين ، وفقًا لالتفاقيات الدولية والعربيةعام، والالجئ الفلسطيني بشكل خاص

                                                           
31

 Goodwin Gill, "International Protection and Assistance for Refugees and the Displaced", UNHCR, Apr 24, 2006.  
http://www.unhcr.org/47e8d2a82.pdf 

http://www.unhcr.org/47e8d2a82.pdf
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 القادم من سوريا لمركز القانوني الذي يحتله الالجئ السوري والفلسطينياألردنية مع مفوضية الالجئين. أما ا

وطريقة تأثير الوضع القانوني والممارسات الحكومية على حقوق  الوطنية للدولة األردنية في ظل التشريعات

 ني.الفصل الثاوحريات الالجئين فسيتم التعرض له في 

 الجئ وفقًا لالتفاقيات الدوليةالمركز القانوني ل 1-1
 

 كان، فقد القضية بهذه يالدول االهتمام بدايةاللجوء واضحة ومتناسقة منذ بلم تكن السياسات المتعلقة  

والخيرية التي نسانية اإلمن قبل بعض الهيئات  به تقوم بما محصوراً  البداية في االهتمام بقضايا الالجئين

تدفق حوالي مليوني الجئ ثر إمن المشردين والنازحين، خاصة الف اآللعبت دورًا رائدًا في مساعدة مئات 

تقوم بتأسيس المفوضية السامية  وهو ما جعل عصبة األمم 0501.32روبا وآسيا في العام أو روسي في اتجاه 

في حينها ها متمه، والتي ترأسها العالم النرويجي نانسن، و كانت 0505لشؤون الالجئين الروس في العام 

 ذلك بعد أخرى جنسيات شملت ما سرعان ولكنها ،مقتصرة على طائفة معينة من الالجئين وهم الروس

 33.لسريانوا واألتراك كاألرمن

وكالة نانسن كما أطلق  أووحل مكانها الوكالة الدولية لشؤون الالجئين ) 0545ن انفكت في ألم تلبث الهيئة  

اختصاصاتها وألسباب سياسية بقيت عاجزة عن شمل ن أعليها(. ولكن رغم امتداد نشاطات تلك الوكالة إال 

  34أكبر عدد من الالجئين تحت واليتها.

                                                           
32  Chimni, B, International Refugee Law: A Reader. (London: Sage Publications, 2000), 210-217. 
33 Ibid, 210-217. 
34  Ibid 
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عمد  ،داد الالجئين الذين أفرزتهم الحرب العالمية الثانية، تحديدًا في أوروبا، وتعاظم مشاكلهمونظرًا لتزايد أع 

بغية توفير أكبر قدر من الحماية: كالوكالة الحكومية لالجئين التي خرى أوكاالت نشاء إى إلالمجتمع الدولي 

المتحدة للغوث مم دارة األا  و وسيا، ور لمانيا أاستيطان الالجئين القادمين من عادة إلغاية  0531أنشئت عام 

(، ووكالة األمم المتحدة IROعدد من الهيئات األخرى كالمنظمة الدولية لالجئين )لى إضافة إوالتعمير، 

المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين المعروفة باسم مم األووكالة  35(،UNKRAلتعمير كوريا )

( عام 314بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة رقم ) األخيرةنشئت أ حيث(. UNRWA) األنوروا

األساسية للفلسطينيين في نسانية اإلوما زالت مستمرة في تأدية مهامها المتعلقة بتوفير الخدمات  0525

  36مناطق عملها.

العالمية الحرب بان ا  و  قبلتعدد كل من الهيئات الدولية العاملة في قضايا الالجئين واالتفاقات الدولية  إن   

في تحديد الحقوق األساسية التي يجب  الفي بلورة تصور واضح وشامل لمفهوم "الالجئ" و  ساهمالثانية، لم ي

أن يتمتع بها من ناحية، والحماية القانونية التي يجب توفيرها لمن ينطبق عليه التعريف من ناحية أخرى. 

 فإنها وبالتالي محددة، لظروف موجهة كانت مماأل عصبة واتفاقيات ترتيبات ظل في المستخدمة فالتعريفات

                                                           
 خلقتها التي ثاراآل من للخروج الحنوبية كوريا مساعدة بهدف 0511- 0511 بين ما الفترة في الكورية عماراإل إلعادة المتحدة األمم وكالة تئأنش  35

 الحرب، نتيجة ىأو م بال أصبحوا والذين الثانية العالمة الحرب بسبب نزحوا الذين الالجئين قضية على والتركيز والجنوبية، الشمالية كوريا من كل تقسيم
 .0511 عام يوليو 0 في أعمالها الوكالة أنهت

 "Report of the Agent General of the United Nations Korean Reconstruction  Agency for the period 1 July 1956 to 
http://community.eldis.org/.59ec460c.  United Nation30 June 1957",  

  .31-41، ي"شكالية اللجوء على الصعيدين الدولي والعربإ"والي، ال  36

http://community.eldis.org/.59ec460c
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 المنظمة دستور ردهأو  الذي التعريف ظل في تغير قد األمر نأ إال شمولي، تعريف إلى الوصول في تفلح لم

 37.تعريفه في أساسي كعامل"االضطهاد"  على اعتمد الدستور هذا نإ إذ؛ 0529 لعام لالجئين الدولية

من  أومن شعب  ءاً جز باعتبارهم  الالجئينلى إوتختص بتقديم الحماية  هتتميز آليات الحماية هذ كما 

 ض  بغذلك من حقوقهم األساسية كأفراد  رمجموعة عرقية معينة تحظى برعاية واهتمام دولي وليس باعتبا

 38.انتماءاتهمالنظر عن 

روبا الشرقية في حينها أو التحوالت السياسية التي شهدتها دول ثر إومع الزيادة المتسارعة في أعداد الالجئين  

( لعام 4-)د 305ت الجمعية العامة وبموجب قرارها رقم أأنش ،وعجز المنظمات عن توفير مزيد من الحماية

 02للمفوضية السامية في ساسي األالنظام  واعت مدمكتب المفوض السامي لشؤون الالجئين. كما  0525

عن والمسؤولة لمفوضية هي الهيئة الدولية الوحيدة الذي اعترف من خالله بأن ا 0511،39 عاممن الديسمبر 

أي وكالة أخرى من وكاالت األمم  واليةحماية ومساعدة من يعترف بهم كالجئين باستثناء من هم تحت 

 40المتحدة.

                                                           
 ،21 الدولي للقانون المصرية المجلة ،"والتطوير التقنين: الدولي القانون في الالجئين لحماية األساسية القانونية الجوانب" الجعلى، اهلل عبد بخاري 37
(0512 :)75-78. 

ي نظام ساند هذه أ أوالفاشية  أوضحايا النازية التي يقتصر عليها نظام حماية المنظمة ومن بينها  حدد دستور منظمة الالجئ الدولية الفئات  38
 .الجمهوريين اإلسبان أومم المتحدة األنظمة ضد األ

"Constitution of the International Refugee Organization", Refworld, Dec 15, 1946.  
 ).http://www.refworld.org/docid/3ae6b37810.html 

نهاء بأن تلك الفترة كافية إل حينهامم المتحدة كانت ترى في سنوات ، نظرًا ألن األ 3ساسي مدة والية المفوضية في البداية ب "...وقد حدد النظام األ  39
ر ظهور حاالت جديدة للجوء وفي مناطق إثما خابت آمال المجتمع الدولي  نسرعا 0510عمالها في أة ، ولكن بعد بدء المفوضينمشكلة الالجئي

غة دورية منذ ذلك يسنوات وتجديدها بص 1لى إبتمديد مدة صالحية المفوضية  0512مختلفة من العالم، مما دفع الجمعية العامة باتخاذ القرار سنة 
 41 ،ى الصعيدين الدولي والعربيشكالية اللجوء علإ الحين..." الوالي،

 .0521وهنا إشارة إلى وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األوسط والتي تم إنشاؤها في   40
 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b37810.html
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الحد األدنى من الحقوق واالمتيازات تاحة إجل أهذا وسيكون من واجبها التدخل لدى الحكومات من  

والخاصة  0510ئين وأمنهم التي جاء تنظيمها الحقًا من خالل اتفاقية جنيف لعام األساسية لوجود الالج

 0512.41 عام التنفيذ حيز دخلت التي ،بوضع الالجئين

 العشرين للقرن لو األ النصف نهاية منذ بالالجئين الخاصة الدولية المنظومة لىإ التعرض سيتم يلي وفيما 

الذي ينظم  ،0591 لعام وبروتوكولها 0510 اتفاقية يحكم الذي قالمنط عليهايغلب  التي هذا، يومنا وحتى

 الحماية لمنظومة التعرض وسيتم كماوضع الالجئين الذين ينطبق عليهم تعريف االتفاقية )الجئو االتفاقية(. 

 لالجئ سعأو  مفهوم لىإ يشير الذي الالجئين، شؤونلمفوضية  األساسي النظام يقدمه ما خالل من الدولية

 بموجب االتفاقية. له الضيق المفهوم مناهتمامات ومقاصد األمم المتحدة،  بوسع

ما ورد فيها مفيد ولغايات استرشادية لما لى إشارة اإل فإن، 0510 لم تصادق على اتفاقية األردنن إوحيث  

تفاهم مع  بتوقيع مذكرة األردنقامت  ة. وكغيرها من الدول غير المتعاقدتعتبره المفوضية مرجعيتها في عملها

 . علمًا بأناية لالجئين بحكم "األمر الواقع"ن معها في تنسيق أعمالها وتوفير حماو المفوضية، كي تتع

 لالجئين بالنسبةهذه المنظومة هو ما ورد في االتفاقية ونظام المفوضية تطبيق االستثناء الوحيد ل

سوريا فمن الضروري تقديم ثغرة الحماية التي نهتم بطريقة تعامل الفلسطينيين الفارين من  وألننا. الفلسطينيين

 نتيجة االستثناء. ن و الفلسطينييعاني منها 

 

                                                                                                                                                                                           

 .49-43شكالية اللجوء على الصعيدين الدولي والعربي، إالوالي،  
41 Gill, International Protection, 2-3.  
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 1591 لعام وبروتوكولها 1591 لعام الالجئين شؤون اتفاقية بموجب الالجئ 1-1-1
 

، بكونهما 0591 عاماتفاقية جنيف عن سابقاتها، والحقًا البروتوكول "المعدل" التابع لها والصادر  تميزت 

فقد  42لعنصر المركزي في النظام الدولي الحالي والمرجع األساس فيما يخص الوضع القانوني لالجئين.ا

جاءت تكريسًا للضمان الدولي في االعتراف ببعض الحقوق األساسية  دقيقة أحكاماً تضمنت االتفاقية 

 أوعدم الطرد ب الحق وأهمها ،تفاقيةاالردتها أو على الفرار من بلدانهم لألسباب التي جبروا أ الذين لألشخاص

 43.ملزم إنساني لمبدأيشير  كونهوالذي يعتبره البعض عرفيًا  الرد،

 الى إضافةالدول.  بيناألعباء  وتقاسم المؤقته، الحماية: منها مبادئ ساهمت االتفاقية في تعزيز عدة كما  

 ،الالجئين بحكم الواقع عن متحدةالاألمم المسؤولة عن تنفيذها أيضًا مسؤولة من  الالجئين شؤون مفوضية أن

وبالتالي تسترشد في عملها وفي حمايتها لما ورد من حقوق وحريات في االتفاقية تضمنها في مفاوضاتها مع 

 الدول المضيفة حتى تلك غير المصادقة على االتفاقية.

                                                           
إما بالتصديق على أحد الصكين أو كالهما  واعض 053ع الدول األعضاء في األمم المتحدة والبالغ عددهم حوالي دولة من مجمو  022حيث قامت   42
 .4103حتى تموز معًا 

"Treaty Collection", United Nation. 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?&src=UNTSONLINE&mtdsg_no=V~2&chapter=5&Temp=mtdsg2&l
ang=en#Participants. 
43 Gill, International Protection, 7-8.  

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?&src=UNTSONLINE&mtdsg_no=V~2&chapter=5&Temp=mtdsg2&lang=en#Participants
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?&src=UNTSONLINE&mtdsg_no=V~2&chapter=5&Temp=mtdsg2&lang=en#Participants
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ة األمم بصفة اللجوء لألشخاص الذين اكتسبوها بموجب اتفاقيات عصب 0510اتفاقية  اعترفت وحيث 

 بحسب فالالجئ ومكانية، زمانية بقيود حينها في الالجئ حصرت هاأن اال 44ودستور منظمة الالجئ الدولية.

 :هو ألف من االتفاقية 0لمادة ا

( وبسبب خوف له ما يبرره من 0510"كل من وجد، نتيجة ألحداث وقعت قبل األول من كانون الثاني )

السياسية، خارج رائه آبسبب  أوفئة اجتماعية معينة لى إه ئانتما وأدينه  أوالتعرض لالضطهاد بسبب عرقه 

كل من ال  أوال يرغب في حماية ذلك البلد بسبب ذلك الخوف،  أوالبالد التي يحمل جنسيتها وال يستطيع 

ذلك لى إال يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة  أوالسابقة وال يستطيع قامته إجنسية له وهو خارج بلد 

  45البلد".

روبا في أعقاب الحرب العالمية أو الذين فروا من شخاص األوألغراض االتفاقية انحصرت واليتها على  

وحيث كان تصور المجتمع الدولي في  46( من االتفاقية.0-)الفرع باء 4المادة ليه إالثانية، وهو ما أشارت 

بالحجم نفسه، ومع الثورات ذلك الحين محصورًا ولم يكن من المتوقع ظهور موجات أخرى من الالجئين 

أدت  التيوأمريكا الالتينية سيا آفريقيا و إات والستينات في كل من يوحروب التحرير التي وقعت في الخمسين

ليوسع من نطاق الوالية المنوطة بالمفوضية وفقًا  0591بروتوكول الخاص عام لجوء أعداد كبيرة، جاء اللى إ

                                                           
44 "The 1951 Convention relating to the Status of Refugees: Its Relevance in the Contemporary Context", UNHCR. 
http://www.refworld.org/pdfid/3ae6b3388.pdf   

 /ب.4( جامعة مينسوتا، المادة 0510تموز  41)اعتمدت االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين   45
أنها  ى، عل0"، الواردة في الفرع "ألف" من المادة 0510كانون الثاني/يناير  0غراض هذه االتفاقية، يجب أن تفهم عبارة "أحداث وقعت قبل . أل0"   46

ناير كانون الثاني/ي 0غيرها قبل  أوروبا أو )ب( "أحداثا وقعت في  أو"، 0510كانون الثاني/يناير  0روبا قبل أو تعني: )أ( إما "أحداثا وقعت في 
تنضم إليها، بأي من هذين المعنيين ستأخذ علي صعيد االلتزامات  أوتصدقها  أو"، وعلي كل دولة متعاقدة أن تعلن، وهي توقع هذه االتفاقية 0510

  .التي تلقيها عليها هذه االتفاقية

http://www.refworld.org/pdfid/3ae6b3388.pdf
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لكن مع حق الدول بالتحفظ على القيد الجغرافي عند توقيعها  47مني،للتحديد الوارد فيها دونما القيد الز 

  48االتفاقية.

مجموعة من الحقوق األساسية ذات العالقة بفكرة الملجأ  ،0510النصوص التي حددتها بنية اتفاقية  شملت 

يطلق عليها  ، والتيبالالجئين المتعلقة واإلقليمية الدولية والوثائق االتفاقيات معظم عليها أجمعت والتي

 لطةالقسرية، وتقييد سعادة اإل"قواعد الحد األدنى لمعاملة الالجئين"، كتلك المتعلقة بعدم  بمصطلح آخر

مجموعة أخرى من الحقوق التي ال تقل عن تلك لى إى المؤقت. إضافة أو نحو إبعاد الالجئ، ومنح الم الملجأ

  49الملجأ. الممنوحة للمواطن وتفوق تلك الممنوحة لألجنبي في دولة

 وما 50والدولية،قليمية اإلحجر األساس في قوانين واتفاقيات اللجوء والحماية  شكل مبدأ عدم اإلعادة القسرية 

من  انطالقالسيادة الدولة وسلطتها التنفيذية،  يخضع الدولي القانون وبمقتضى المبدأ هذا أن في شك من

 51.السياسيين الالجئين باستثناء يهاف بهم المرغوب غير األجانب تطرد أو تردفي أن  حقها

                                                           
47

"أن لفظة الجئ تعني كل شخص ينطبق عليه التعريف الخاص بوضع الالجئين على  0591إذ نصت الفقرة الثانية من المادة األولى لبروتوكول عام   
 0510( من الفرع )أ( منها الكلمات التالية نتيجة ألحداث وقعت قبل أو كانون الثاني 4الوارد في المادة األولى من االتفاقية كما لو لم ترد في الفقرة )

 والكلمات نتيجة لمثل هذه األحداث.  

روبا أو استثنت من خاللها أي الجئ من غير  والتي، 0510 اتفاقيةوضعت تحفظات جغرافية عند مصادقتها  التي الدول إحدى من تركيا وتعتبر  48
حتى اآلن صفة الجئ وما تمنحه االتفاقية من  تمنحهم لم فهي ليها،إ سوريا من الفارين لالجئين استضافتهاوعن  ،الشرقية واالتحاد السوفيتي السابق

تشرين األول  41، روبية المتوسطية لحقوق اإلنسانو الشبكة األ"، الالجئون السوريون في تركيا: وضع قانوني معلق" ،يكريس هوب 48.ذلكضمانات وفقًا ل
4100. 

http://www.euromedrights.org/ar/publications/emhrnpublications/%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%
2011/10446.html-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-D8%A7%D8%AA   

49   Tom Clark and Francois Crepeau, "Mainstreaming Refugee Rights: the 1951 Refugee Convention and 
International Human Rights Law", 1999. http://www.cerium.ca/IMG/pdf/mainstreaming_refugee_rights.pdf  

 اتفاقية إلى إضافة األلمان، بالالجئين الخاصة 0531 واتفاقية واألرمن، الروس الالجئين بوضع صةالخا 0533 اتفاقية من كل في النص ورد فقد 50
 . الالتينية أمريكا دول من بعدد والخاصة 0533 مونتوفيديو

51
 ".015-011الجعلي، الجوانب القانونية لحماية الالجئين، "  

http://www.euromedrights.org/ar/publications/emhrnpublications/%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-2011/10446.html
http://www.euromedrights.org/ar/publications/emhrnpublications/%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-2011/10446.html
http://www.cerium.ca/IMG/pdf/mainstreaming_refugee_rights.pdf
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 اتفاقية في الواردة 33 المادة وأهمها الدولية، والقوانين المواثيق معظم في له وقد وجد المبدأ تكريسا وتقنيناً  

على  33حيث نصت المادة  االتفاقية، ذات من 2452 المادة بموجب عليها التحفظ يجوز ال التي 0510

حدود األقاليم التي  ىترده بأية صورة من الصور إل أومتعاقدة أن تطرد الجئا . ال يجوز ألية دولة 0أنه: "

 أوفئة اجتماعية معينة  ىانتمائه إل أوجنسيته  أودينه  أوحريته مهددتين فيها بسبب عرقه  أوتكون حياته 

العتباره  أنه ال يسمح باالحتجاج بهذا الحق ألي الجئ تتوفر دواع معقولة لى. ع 2بسبب آرائه السياسية.

لسبق صدور حكم نهائي عليه الرتكابه جرما  العتباره يمثل، نظراً  أوخطرا علي أمن البلد الذي يوجد فيه 

 53."مجتمع ذلك البلد ىعل اً استثنائي الخطورة، خطر 

نسانية إالالمن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة  3كما وورد المبدأ أيضًا في المادة  

للعام  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1المادة لى إإضافة  0512،54لعام ل لالجئ

  0511.56للعام  روبية لحقوق اإلنسانو والمادة الثالثة من االتفاقية األ 059955

 طرفا قرارات اللجنة التحضيرية في المفوضية العليا لشئون الالجئين، والتي يعد األردن تكد  وقد أ 

، كما عززت الجمعية في القانون الدوليلزامية إأهمية مبدأ عدم اإلعادة واكتسابه صفة قاعدة لى ع57فيها،

                                                           
 33( و 0) 09و  2و  3و  0إبداء تحفظات بشأن أية مواد في االتفاقية غير المواد  االنضمام، حق أوالتصديق  أوألية دولة، عند التوقيع  "  52

من هذه المادة أن تسحب تحفظها في أي حين برسالة موجهة  0. ألي دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة 4شاملة المادة األخيرة المذكورة.  29 ىإل 39والمواد 
 األمين العام لألمم المتحدة". ىإل

  0510 ةاتفاقي  53
 تسلمه أن أو"( ترده أن)" تعيده أن أو شخص أي تطرد أن طرف دولة ألية يجوز ال. 0: "أنه على التعذيب مناهضة اتفاقية من( 3) المادة نصت  54
 إذا ما لتحديد تصةالمخ السلطات تراعي. 4. للتعذيب التعرض خطر في سيكون نهأب عتقاداال ىلإ تدعو حقيقية أسباب لديها توافرت إذا أخرى، دولة لىإ

 أو الصارخة أو الفادحة االنتهاكات من ثابت نمط وجود نطباقاال حالة في ذلك، في بما الصلة، ذات االعتبارات عيجم متوافرة، األسباب هذه كانت
 ".المعنية الدولة في اإلنسان لحقوق الجماعية

 " الحاطة بالكرامة أوالالإنسانية  وأالعقوبة القاسية  أوللمعاملة  الال يجوز إخضاع أحد للتعذيب و "  55
 ."للكرامة المهينة العقوبة أو للمعاملة وال للتعذيب إنسان أي إخضاع يجوز ال"   56
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بأن االلتزام بعدم اإلعادة يسري على جميع الدول وليس فقط تلك  0515عام  11 /10العامة في قرارها رقم 

  0510.58الموقعة على اتفاقية 

 أو 59في تشريعاتها الوطنية، سواءأ عدم اإلعادة القسرية ضرورة التزام الدول بمبدلى إشارة اإل تكرار 

قرارات وتوصيات الجمعية العامة  لىإ إضافة 60االتفاقيات الخاصة بالتسليم،وغيرها من  قليميةاإل االتفاقيات

ل من قبلم يكن كافيًا بالضرورة العتباره  61،لألمم المتحدة واللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين

 62عرفيًا.ًأ مبدفقهاء القانون الدولي 

وال يخرج عن  كونه تعاقدياً عن ال يتعدى  القسرية " بأن مبدأ عدم اإلعادةHailbronnerهيلبرونير "رأى  فقد 

ير الحماية لالجئي توفمن خاللها يوجد ممارسة للدول يتم فال قائم على التمني، القانوني التفكير إطار ال

                                                                                                                                                                                           
 .4119تشرين الثاني  هيومن رايتس ووتش،يلفها الصمت: نازحون من العراق ومقيمون في األردن"،  معاملة" 57

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/jordan1106ar.pdf  
 40 السابق، المصدر  58
 . الوطنية تشريعاتها في القسرية اإلعادة عدم مبدأ دولة 11 من أكثر ردتأو  فقد  59
 المخيم بين ما الفلسطينيون في ،"4115 /4111 عام غزة على اإلسرائيلي الهجوم لخال  الفلسطينيين تجاه مصر ومسؤولية الرد عدم مبدأ" زايد،  أمل

 .043(، 4103: معهد أبو لغد، بيرزيت) والدولة
لى تلك االتفاقات التي نصت على مبدأ عدم تسليم إلتسليم فتشير ، أما اتفاقيات ا0595منظمة الوحدة اإلفريقية واتفاقية كوستاريكا لعام  كاتفاقية  60
من  2، المادة 0549لى من البروتوكول الثاني لتسليم المجرمين بين سوريا وتركيا لسنة و مجرمين السياسيين ومن األمثلة على تلك االتفاقات: المادة األال

 (Ibid, 82-90)  .0514ة الجامعة العربية لتسليم المجرمين لعام ياتفاق
 0511( لسنة 9المتعلق بالمفوضية السامية لشؤون الالجئين، التوصية رقم ) 4114( لسنة 19/031، و )0515( لسنة 22/031مثل القرار )  61

ها قد تساهم في أن إاللزامية في جوهرها ن لم تحمل طابع اإلإالعودة القسرية ... وغيرها من التوصيات والقرارات التي  أوالمتعلقة بمبدأ عدم جواز الرد 
 تكوين العرف الدولي.

)UNHCR, Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 
Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, Available at: 
http://www.refworld.org/pdfid/45f17a1a4.pdf)  

مؤكدًا على أن هذا المبدأ  عالنات والمواثيق الدولية لهذا المبدأ تكريسًا لمبدأ إنساني ملزم،" في تكرار اإلGuy Goodwin-Gilرأى جودوين جل "  62
 األمر الواقع. ييتسع نطاقه ليشمل الجئ

Chimni, International Refugee Law, 86 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/jordan1106ar.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/jordan1106ar.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/45f17a1a4.pdf
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ليبرر التأكيد على الحقوق الدولية  وال حتى رأي قانوني كاف ،ق واسع وال موحدعلى نطاع األمر الواق

 63لالجئين ووصفه بأنه يوفر الحماية الدولية لألشخاص خارج نطاق االتفاقية.

عن سياسة الدول في إغالق حدودها يشكل تحديًا كبيرًا أمام تطبيق القانون الدولي ومبدأ عدم الحديث يبقى و  

 ،العالمي لحقوق اإلنسانعالن اإل والمنصوص عليه فيء للجو لحق ا في ظل فهم الدول الرد أوالطرد 

ماهية حول كما وفي ظل الجدل الفقهي الدائر  64،من قبل الالجئ كاً مملو  قاً حامتيازًا منها وليس ه واعتبار 

من  اخل اإلقليمدمن  أوكان على الحدود الرد سواء  أوالطرد عدم مبدأ شكله ي الحدود بالنسبة للدولة وما

 عرفية المبدأ نفسه.  أوخالف حول تعاقدية 

 أوالطرد عدم دخول الباحثين عن الملجأ الحدود، بتطبيق قاعدة عدم  أوحيث ارتبطت مسألة قانونية دخول   

الرد إلى أي بلد تكون  أوالطرد بالخوف من االضطهاد في بلد األصل، بل عدم الرد غير المرتبط بالضرورة 

وأشارت التطورات  65.االتفاقية من 33 المادة عليه نصت لما وفقاً  ،نيمهددت حريته أو الالجئ حياة فيه

في حال توقع وفود  الملجأ دولة حدودمسألة عدم إغالق لى إبخصوص هذا المبدأ،  0510الالحقة التفاقية 

  66.المؤقت الملجأ منحهم بهدف نعداد كبيرة من الالجئيأ

                                                           
63 Kay Hailbronner, "Non- Refoulement & “Humanitarian” Refugees: Customary International Law or Wishful Legal 
Thinking? ", Virginia Journal of International Law 26(Summer 1986):858.     

 يعرف لم الدولي القانون أن بريطانيا رأت حيث اإلنسان، لحقوق العالمي النعاإل مسودة تفسير بشأن المطروحة النقاشات لىإ هنا شارةاإل بنا يجدر  64
 في قلحا فقط وليس الدخول حق لمنحه بحاجه الالجئ نأ فرنسا رأت حين في. الملجأ عن البحث في بالحق له واعترفت اللجوء في لالجئ اً حق بعد

لكل فرد حق التماس ملجأ في " أنه على نصت التي ةنكليزياإل النسخة اإلنسان لحقوق العالمي نالعإلل جازتهاإ في العامة الجمعية تبنت وقد. الملجأ
 .015-011الجعلي، الجوانب القانونية لحماية الالجئين،  بلدان أخرى والتمتع به خالصا من االضطهاد".

 011 ،مصدر السابقال  65
 .السابق المصدر  66
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بعاده لالجئا طرد مسألة اقترنت فيما  قانوني جراء إهو  بعادواإلفي بلد الملجأ.  مسبقاً  اإلقامة حق منحهب وا 

 أوالتي يقوم عليها األمن الداخلي  سسإذا رأت أن بقاءه يهدد األ ،قليمهاإ علىتتخذه الدولة تجاه األجنبي 

 إقصاؤه يتم اإلجراء هذا وبمقتضى ،االقتصاديو  السياسي نظامها على خطراً  يشكل حتى أوالنظام العام لها، 

 حقه أن لىإ االطمئنان هو به، االعتراف تم الذي الالجئ ليهإ يحتاج ما أكثر وألن 67.اإلقليمية حدودها خارج

 0510 اتفاقية نظمت فقد ملجأ، بال يصبح بحيث أخرى مرة منه يسحب لن الملجأ دولة قبل من له الممنوح

والتي ألزمت الفقرة األخيرة منها الدولة المتعاقدة بأن تمنح  34.68 المادة من لىو األ الفقرة خالل من الحق هذا

 .دولة أخرى بصورة مشروعةلى إالالجئ مهلة معقولة يسعى من خاللها للدخول 

 ،حق الحماية المؤقتةومن ضمن الحقوق األخرى التي شملتها قواعد الحد األدنى لمعاملة الالجئين،  

ضاع و ألنسانية إاستجابة و ، 0510الرد الذي جاءت به اتفاقية  أو دالطر  عدمة لمبدأ مجاءت متم باعتبارها

تدفق الالجئين بأعداد كبيرة، سواء كان التدفق ألشخاص يمكن تصنيفهم بأنهم الجئون بمقتضى تعريف 

 69.لجوئهم أماكنفي نسانية إغير مؤهلين لذلك التصنيف لكنهم يستحقون معاملة  أو االتفاقية،

وجزءًا من تقاسم المسؤولية قليميًا إباعتبارها توجهًا  ات،يوالتسعين اتيالثمانين في مؤقتةال الحماية قد ظهرتو  

الالجئين ولكنهم وأولئك الذين ال تشملهم معاهدة  واسع،الدولية للتصدي لمشاكل تدفق الالجئين على نطاق 

                                                           
 .21 ،(0551 السياسية، والدراسات البحوث مركز: القاهرة) جئينلال الدولية الحماية ندوة أعمال: لالجئين الدولية الحماية الدين، نصر إبراهيم  67
 هذا مثل طرد ينفذ. ال 4. العام النظام أو الوطني باألمن تتعلق ألسباب إال نظامية، بصورة إقليمها في موجودا الجئاً  المتعاقدة الدولة تطرد ال . 0"  68

 تتصل قاهرة أسباب ذلك خالف تتطلب لم ما لالجئ يسمح أن ويجب. القانون عليها ينص يالت اإلجرائية لألصول وفقا متخذ لقرار تطبيقا إال الالجئ
 أو شخص أمام أو مختصة سلطة أمام الغرض لهذا يمثله وكيل له ويكون االستئناف حق يمارس وبأن براءته، إلثبات بينات يقدم بأن الوطني، باألمن
ح الدولة المتعاقدة مثل هذا الالجئ مهلة معقولة ليلتمس خاللها قبوله بصورة قانونية في بلد تمن .3 .المختصة السلطة قبل من خصيصا معينين أكثر

 ".آخر. وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خالل هذه المهلة، ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية

 والالجئين، المواطنة حقوق لمصادر الفلسطيني المركز /بديل: لحم بيت) رحمقت: الفلسطينيين لالجئين المؤقتة الحماية ريمبل، تيريو  أكرم سوزان  69
4112) ،9-1 . 
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نحة حماية ذات طبيعة حداثة باعتبارها مكثر االوتتصف الحماية المؤقتة في معناها  .الحمايةيستحقون 

أو إعادة توطينهم في  ديارهمإلى الى مجموعات أو أفراد معينيين لحين عودتهم  الدول المستقبلةمن  مؤقتة

 70.دولة ثالثة ستقدم لهم وضعًا يتصف بديمومة أكبر

أنه  الإ ،ليهاإر الفا بالالجئ االعتراف عدم في وحقها الدولة سيادة لىإ المؤقته الحماية مضمون يشير وحيث 

حقوق الحماية الممنوحة للحاصل على حق اللجوء، كالحق مزيد من الفرد الالجئ ال يؤكد على ضرورة منح

الحق في الحصول على بعض لى إبعدم اإلعادة القسرية مع الزمن، والحق في العمل، وحق التنقل إضافة 

ضمانها التي يتطلب من الدول  تلك الحقوق 71.الدائم اللجوء إلمكانية هنا ضمان فال ،إعانات المعيشة

باعتبارها ملزمة بمواثيق وعهود دولية أخرى، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد 

غيرها من االتفاقيات التي إلى الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية، واتفاقية حقوق الطفل 

هذا الفصل والخاص بالمركز القانوني لالجئ وفقًا التفاقيات حقوق ستتعرض لها الدراسة في الجزء الثاني من 

 التعاون إلى بالحاجة أيضًا، مفهوم الحماية المؤقتة عن الحديث وارتبطهذا والقانون الدولي اإلنساني. اإلنسان 

 .اللجوء تمنح التي البلدان بعض على باهظة أعباء يلقي قد الجماعي فالتدفق الدولي،

ما الحقوق األخرى التي وفرتها له أن الحقوق المتعلقة بطلب الملجأ، األدنى م الحدن أمر هذا ما كان م 

 نصت لما وفقاً  الدينية الشعائر بممارسة، فالالجئ له الحق لمواطنفهي لم تقل عن تلك الممنوحة ل االتفاقية

                                                           
70

 .9-1 الفلسطينيين،الحماية المؤقتة لالجئين  ريمبل، وتيريسوزان أكرم   
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 حق لىإ إضافة 74،تدائيباال التعليم وفي 73التقاضي، في الحق وله كما 72،تفاقيةاال من( 2) المادة عليه

العمل  بتشريعات المتعلقة واألنظمة القوانين من لعدد الخضوع في وحقه 75والصناعية، األدبية الملكية

كما وتفوق تلك الممنوحة لألجنبي، كون الالجئ هنا مفتقدًا لحماية دولته، كاإلعفاء  76.جتماعياال والضمان

  78وثائق تحقيق الشخصية ووثائق السفر لالجئين. الدول بإصدارلزام ا  و  77من شرط المعاملة بالمثل،

                                                           
صعيد حرية ممارسة شعائرهم  ىعل ت الرعاية الممنوحة لمواطنيهااألقل ذا ىتمنح الدول المتعاقدة الالجئين داخل أراضيها معاملة توفر لهم عل "  72

 الدهم"و الدينية وحرية توفير التربية الدينية أل
 .2 .أراضي جميع الدول المتعاقدة، حق التقاضي الحر أمام المحاكم ى. يكون لكل الجئ، عل0" من ذات االتفاقية على أن: 09إذ نصت المادة  73

دة، بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكم، بما في ذلك يتمتع كل الجئ، في الدولة المتعاقدة محل إقامته المعتا
، يمنح كل الجئ، في غير بلد إقامته المعتادة 4ها الفقرة تناول. في ما يتعلق باألمور التي ت3.المساعدة القضائية، واإلعفاء من ضمان أداء المحكوم به

 معاملة الممنوحة فيها لمواطني بلد إقامته المعتادة."من بلدان الدول المتعاقدة، نفس ال
 .ليو . تمنح الدول المتعاقدة الالجئين نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في ما يخص التعليم األ0" من ذات االتفاقية على أن: 44إذ نصت المادة   74
أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة لألجانب عامة في نفس الظروف، في أال تكون في  ى. تمنح الدول المتعاقدة الالجئين أفضل معاملة ممكنة، عل4

صعيد متابعة الدراسة، واالعتراف بالمصدقات والشهادات المدرسية والدرجات العلمية الممنوحة في  ىلي، وخاصة علو ما يخص فروع التعليم غير األ
  الخارج، واإلعفاء من الرسوم والتكاليف، وتقديم المنح الدراسية."

النماذج والعالمات المسجلة واألسماء التجارية، وفي  أوفي مجال حماية الملكية الصناعية، كاالختراعات والتصاميم " على أنه: 02إذ نصت المادة   75
ي ذلك البلد، ويمنح في األعمال األدبية والفنية والعلمية، يمنح الالجئ في بلد إقامته المعتادة نفس الحماية الممنوحة لمواطن ىمجال حماية الحقوق عل

 ". إقليم أي من الدول المتعاقدة األخرى نفس الحماية الممنوحة في ذلك اإلقليم لمواطني بلد إقامته المعتادة
يخص  تمنح الدول المتعاقدة الالجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها نفس المعاملة الممنوحة للمواطنين فيما. 0على أنه: " 42إذ نصت المادة   76

إلشراف السلطات اإلدارية: األجر بما فيه اإلعانات العائلية إذا كانت تشكل  أوفي حدود كون هذه الشؤون خاضعة للقوانين واألنظمة : )أ( األمور التالية
عمل في المنزل، والحد األدنى ال ىجازات المدفوعة األجر، والقيود علجزءا من األجر، وساعات العمل، والترتيبات الخاصة بساعات العمل اإلضافية، واإل

)ب( الضمان االجتماعي . الجماعيةلسن العمل، والتلمذة والتدريب المهني، وعمل النساء واألحداث، واالستفادة من المزايا التي توفرها عقود العمل 
 ىوفاة والبطالة واألعباء العائلية، وأية طوارئ أخر )األحكام القانونية الخاصة بإصابات العمل واألمراض المهنية واألمومة والمرض والعجز والشيخوخة وال

 ...".تنص القوانين واألنظمة علي جعلها مشمولة بنظام الضمان االجتماعي(
 .عامة لألجانب معاملتها المتعاقدة الدولة تعاملهم أفضل، معاملة الالجئين منح ىعل االتفاقية هذه تنص ال حيثما. 0على أنه: " 1إذ نصت المادة   77
 ..."بالمثل التشريعية المعاملة شرط من المتعاقدة، الدول أرض ىعل باإلعفاء، إقامتهم، ىعل سنوات ثالث مرور بعد الالجئين، جميع يتمتع .4

 سفر وثيقة يملك ال إقليمها في موجود الجئ لكل شخصية هوية بطاقة المتعاقدة الدول تصدرعلى " أن  0510من اتفاقية  41إذ نصت المادة   78
 من لتمكينهم سفر وثائق إقليمها في نظامية بصورة المقيمين لالجئين المتعاقدة الدول تصدر. 0من ذات االتفاقية على"  41،" كما ونصت المادة لحةصا

 بصدد تفاقيةاال هذه ملحق أحكام وتنطبق. العام النظام أو الوطني باألمن تتصل قاهرة أسباب ذلك خالف تتطلب لم ما اإلقليم، هذا خارج ىإل السفر
 سفر وثيقة إصدار ىإل العطف بعين تنظر أن خصوصا وعليها. فيها آخر الجئ لكل النوع هذا من سفر وثيقة إصدار المتعاقدة وللدول. المذكورة الوثائق

 المتعاقدة الدول تعترف. 4، إقليمها في الموجودين الالجئين من النظامية إقامتهم بلد من سفر وثيقة علي الحصول عليهم يتعذر لمن النوع هذا من
 ".المادة هذه أحكام بمقتضى صدرت قد كانت لو كما وتعاملها االتفاقات، هذه ظل في السابقة الدولية االتفاقات أطراف أصدرها التي السفر بوثائق
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لالجئ، خلقت تطورًا واضحًا في حقل القوانين الدولية  0510بالرغم من أن االمتيازات التي جلبتها اتفاقية  

باألساس على أنه أداة للقيام بتقديرات ليه إأن التعريف الذي أتت به االتفاقية ن ظر  الإالخاصة بالالجئين، 

نحاء أجئين وبالتالي هو غير قابل للتطبيق على حاالت تدفق الالجئين بأعداد كبيرة والتي برزت في فردية لال

لسد الفجوة خرى أولذلك تم تبني سياسات وأدوات  79وحروب التحرر.قليمية اإلالحروب ثر إعدة من العالم 

ضاع التي و حل دائم في األلى إ ، وبين الحاجةليهاإالقسرية لالجئين عادة اإلالناجمة عن التزام الدول بعدم 

غير التي نصت ى إلاللجوء سباب أتلك التي تعود فيها  أو أنظمتها،تفوق فيها طلبات اللجوء الفردية قدرة 

تعقد بين الدول والمفوضية السامية لشؤون الالجئين، كنظام الحماية  مذكرات التفاهم التي أوعليها االتفاقية 

أيضًا قليمية اإلاالتفاقيات  بعضهذا وقد دأبت  Prima-Facie.80ل وهلة أو  المؤقتة واالعتراف بالالجئ من

  0510.81على توسيع مفهوم الالجئ ليشمل عناصر أخرى غير تلك التي نصت عليها اتفاقية 

هو الحال بالنسبة لباقي  وكما 0510 واتفاقية الالجئين مفوضية ميثاق وبموجب أنه لىإ أخيرًا، اإلشارة تجدر 

على الدولة. فيما يقع على  باألساستقع  الحمايةالدولية الخاصة بحقوق اإلنسان فإن مسؤولية  ياتاالتفاق

 في معها بالتعاون األطراف الدولوتتعهد  ،0510 اتفاقية تنفيذ ضمانمسؤولية  الالجئين مفوضيةعاتق 

 عن األساسي نظامها بموجب مسؤولة أيضاً  هيوأن المفوضية  كما 82،والوقائية الرقابية وظائفها ممارسة

                                                           

 . 33-34 ،إشكالية اللجوء على الصعيدين الدولي والعربيالوالي،   79
80 " Protection of Refugees in Mass influx Situations: Overall Protection Framework", Refworld, Feb 19, 2001. 
http://www.refworld.org/pdfid/3bfa83504.pdf.  

بسبب الظروف ، 0510اوز عنصر االضطهاد الذي ورد في اتفاقية ، يتجلالجئ موسع   مثاًل عملت على تبني مفهوم   0595لعام فريقية فاالتفاقية اإل  81
حيث عرفت الالجئ كي يشمل أي شخص "اضطر إلى مغادرة مسكنه الوطني واللجوء إلى مكان آخر خارج مسكنه فريقية، التي مرت بها القارة اإل

 ." عاموادث تخل إخالال خطرا بالنظام البسبب ح أوهيمنة أجنبية،  أواحتالل  أواألصلي أو الوطني، وذلك بسبب عدوان خارجي 
 .(0595 فريقياإ)اتفاقية منظمة الوحدة االفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكالت الالجئين في 

82
ن يتولى مفوض األمم المتحدة السامي لشؤو  . 0": أنه على الالجئين لشؤون المتحدة األمم لمفوضية األساسي النظام من لىو األ المادة نصت  

ساسي، ومهمة الالجئين، تحت سلطة الجمعية العامة، مهمة تأمين حماية دولية، تحت رعاية األمم المتحدة، لالجئين الذين تشملهم أحكام هذا النظام األ
 

http://www.refworld.org/pdfid/3bfa83504.pdf
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 األمم مقاصد بموجب وذلك، 0510 اتفاقية انطباق مدى عن النظر بغض لالجئين الدولية الحماية توفير

 .العامة الجمعية سلطة وتحت المتحدة

 طريق عن ذلك ومأسسة المفوضية،بالتنسيق مع  0510 اتفاقية في األطراف غير الدول قيام يفسر ما وهو 

لألردن والتي سنأتي على ذكرها الحقًا. ولهذا وجب علينا  بالنسبةمعها كما هو الحال توقيع مذكرات تفاهم 

 . اتقدمها بموجب واليته يوتلك الت 0510التفريق بين الحماية التي تقدمها المفوضية بموجب اتفاقية 

 بموجب والية المفوضية الالجئ 1-1-2

، ضمن اختصاص 0510األعضاء في اتفاقية  حين وقعت صالحية تحديد صفة الالجئ، وفقًا للدول في  

بروتوكولها  أو 0510ال سيما في الدول غير األطراف في اتفاقية  فإنها 83الدولة، اإل في حاالت استئنائية،

، تقع تحت سلطة النظام األساسي لمفوضية الالجئين وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، التي 0591لعام 

 دراسة طلبات اللجوء لتحديد من ينطبق عليه صفة الالجئ. لها كامل الحق والصالحية في

 السابقة تفاقياتواال 0510 اتفاقيةفي متن  ذي وردال عريفههو من يستوفي معايير توالالجئ بموجب الوالية  

خارج وطنهم األصلي دين جو شخاص المو األعلى قرارات الجمعية العامة، ليشمل  بناءً يمتد  لكنهو  لها،

                                                                                                                                                                                           

يل إعادة هؤالء التماس حلول دائمة لمشكلة الالجئين بمساعدته الحكومات، وكذلك الهيئات الخاصة إذا وافقت علي ذلك الحكومات المعنية، علي تسه
  مم المتحدة لشؤون الالجئين(.األ." )النظام األساسي لمفوضية استيعابهم في مجتمعات وطنية جديدة.. أوطانهم بمحض اختيارهم أو  ىالالجئين إل

وء نيابة عن حيث تقوم مكاتب المفوضية في مصر على سبيل المثال، وبطلب من الدولة بدراسة طلبات اللجوء وتحديد وضعهم كطالبي لج   83
 الحكومة المصرية. 

 "Information for Asylum-Seekers and Refugees in Egypt." UNHCR, Apr 2013.   

Egypt.pdf-in-Refugees-and-Seekers-Asylum-for-Information-HCRegypt.info/file/files/UN-http://bosla 

http://bosla-egypt.info/file/files/UNHCR-Information-for-Asylum-Seekers-and-Refugees-in-Egypt.pdf
http://bosla-egypt.info/file/files/UNHCR-Information-for-Asylum-Seekers-and-Refugees-in-Egypt.pdf
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كون لى إما يشير  84سالمتهم الجسدية. أوبسبب تهديدات خطيرة على حياتهم يه إلالعودة والعاجزين عن 

 مستقباًل.  يكونامتد تعريفه لما قد  بل فقطالتعريف غير قاصر على ما هو كائن 

كأداة رئيسية لها، على تأمين  0510المفوضية األساسية وباستخدام اتفاقية جنيف لعام  واليةهذا وتعمل  

تأمين عودة طوعية وسالمة لالجئين وذلك ى إلضافة إالدولية، وتعزيز حقوق اإلنسان الرئيسية،  الحماية

ضمانًا الندماجهم في مجتمعاتهم وتجاوزهم نفسيًا للظروف التي عاشوها خالل رحلة التشرد. حيث تشمل 

الجئين، واإلشراف على ال بحمايةواليتها التعاون مع الدول على عقد وتصديق االتفاقيات الدولية المتعلقة 

 تحسين لىإ ترمي تدابير أيةعن طريق اتفاقات خاصة مع الحكومات، على تنفيذ  العملالى  إضافةتطبيقها، 

ليشمل بصفة عامة الالجئين، وبذلك جاء تفويضها  85.الحماية لىإ يحتاجون الذين عدد وخفض أحوالهم

لم تشمل والية المفوضية النازحين داخليًا، حيث و  86وطالبي اللجوء، والعائدين، واألشخاص عديمي الجنسية.

على مدار سنوات عديدة في حماية  تهاخبر  وبسبب العامة الجمعية قرارات موجبتعمل معهم بأنها غير 

  87ومساعدة الماليين منهم.

                                                           
84 Michael Kagan. The UN “Surrogate State” and the foundation of Refugee Policy in the Middle East", University 
of Nevada, 2012. http://scholars.law.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1803&context=facpub  
85 "An Introduction to International Protection: Protecting Persons of concern to UNHCR", UNHCR. Aug 1, 2005. 
http://www.unhcr.org/3ae6bd5a0.pdf 

بشأن خفض حاالت  0590من اتفاقية عام  00لدى المفوضية والية إضافية بشأن قضايا انعدام الحنسية، حيث تم منحها هذا الدور بموجب المادة   86
، والمساعدة في منع انعدام الجنسية 0512و  0590سية لعامي انعدام الجنسية، هذا وقد طلبت الجمعية العامة من المفوضية تعزيز اتفاقيات انعدام الجن

 عن طريق تزويد الدول بالخدمات االستشارية بشأن التشريعات والممارسات المتعلقة بالجنسية. 
Ibid, 14. 

ة ليس فقط لالجئين، بل ، الذي طالب فيه من المفوضية تقديم المساعد4100أصدر المجلس االقتصادي واالجتماعي قراراه رقم  0519آب  4في   87
 أيضًا للنازحين.

 http://www.unhcr.org/pages/49c3646c146.html.  UNHCR"Internally Displaced People",   

http://scholars.law.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1803&context=facpub
http://www.unhcr.org/3ae6bd5a0.pdf
http://www.unhcr.org/pages/49c3646c146.html
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 وبالرغم من جهود المفوضية في انتزاع المزيد من الحقوق االنسانية لالجئين في أماكن  لجوئهم، وطبيعة 

عن الدولة، ألنها  لم تعتبر بديالً نها أ إالكدولة بديلة لالجئ، التي جعلت البعض يصفها  اإلنسانية،عملها 

أن تمارس سلطة محددة لكبح جماح  إالال تستطيع ها أنومن خالل ممارسات الدول اتجاه الالجئين أثبتت 

 لالجئ.يذائها إالحكومة في 

 ها،تجاه الالجئين الذين تشملهم أحكام التزاماتها تحديدلمفوضية في النظام األساسي ل دور لىإ أشرنا وحيث 

 وسعيها األخرى، الفاعلة والجهات الحكومات من كل بمساعدة لمشكلتهم دائمة حلول التماس في ومهمتها

 .الحكومات مع والمعاهدات االتفاقيات عقد طريق عنوتنظيم عالقتهم بالدول المضيفة لهم  لحمايتهم الدائم

تجاه الالجئين المتواجدين  ممارساتهاوتم تنظيم  0510الدول غير األعضاء في اتفاقية  من األردن اعتباربو  

نه يجدر بنا اإلشارة هنا إف الالجئين، شؤون ومفوضية األردنيةالحكومة  بين تفاهم مذكرةعبر  اعلى أراضيه

 تلك، وجملة األمور التي نصت عليها. التفاهم مذكرة طبيعةى إل

، من غير الفلسطينيين، بموجب إطار قانوني ليهاإعلى تنظيم عالقتها بالالجئين القادمين  األردن عملتد فق  

 نظامها نص على بناءً  الالجئين لشؤون العليا المفوضية مع الحكومة أبرمتها التي التفاهم مذكرةنظمته 

  .المفوضية والية لهمتشم الذين لألشخاص الدولية الحماية تقديم ضرورة على والقائم األساسي

وبسبب تدفقات الالجئين التي شهدتها المملكة عقب حرب الخليج الثانية،  0550ل من العام و تشرين األ ففي 

 المتمثلة أعمالها تمارس لكي الالجئين، لشؤون السامية للمفوضية مكتب نشاءإ على األردنيةوافقت الحكومة 

ل اتفاقية تعاون مع أو  وقِّعت 0551ثين من شهر تموز لعام وفي الثال 88لهم، الدولية الحماية توفير في

                                                           
88

 .01-02، األردن في للجوء قانوني تنظيم تبني نحوصمادي،  
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المفوضية اقتصرت مهامها على أمور متعلقة بمقر المفوضية والحصانات الممنوحة لها ولموظفيها باعتبارها 

 تم تفاهم مذكرة توقيع 0551 للعام نيسان شهر من الخامس في تلتها ثم هيئة من هيئات األمم المتحدة،

 89.التنفيذ موضع لوضعها الرسمية يدةالجر  في نشرها

فهناك من اعتبر المذكرة بموجب  ،جداًل فقهيا واسعاً  األردن بمذكرة التفاهمزامية إلالحديث عن مدى  لقي 

مكتب المفوضية أبرزها، اعتبار استنادًا على عدد من األسانيد القانونية  ملزمة ذات قيمة قانونية معاهدة دولية

 ،من ميثاق األمم المتحدة 44مادة وفقًا للهيئة فرعية منشأة من قبل الجمعية العامة ين السامية لشؤون الالجئ

لعام وبالتالي ينطبق على مركزه وامتيازاته وحصاناته ما جاء في اتفاقية امتيازات وحصانات األمم المتحدة 

دنية الهاشمية والمفوضية في ديباجة اتفاقية التعاون بين حكومة المملكة األر  صراحةً  ذ ك ر وهو ما 0529.90

 0551.91من ديباجة مذكرة التفاهم لعام  أ زيل، غير أنه 0551لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لعام  السامية

حول تنظيم اللجوء في األردن، فإن المذكرة تعد أيضًا بمثابة  وبحسب دراسة المحامي خيري الصمادي  

من اتفاقية فينا  4/0 نص المادةاالتفاقية الوارد في  /المعاهدة تعريف تناولما تم ذا إاتفاقية دولية ملزمة، 

ن لم تدخل  -0519لعام  أو بين المنظمات الدولية لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية التي وا 

من ذات  2/1المادة نصت ذ إ 92.تعبر عن الرأي العام المجمع عليه في القانون الدولينها إال إحيز التنفيذ 

االتفاق الدولي الذي ينظمه القانون الدولي المعقود في صيغة  ""المعاهدةـ ")أ( يقصد باالتفاقية على أنه: 

                                                           
 3552-3551، ص2441، العدد09/5/0551في الجريدة الرسمية بتاريخ  نشرت االتفاقية   89
 .40-41، نحو تبني تنظيم قانوني للجوء في األردنخير صمادي،   90
 0551 للعام التفاهم مذكرة ونص 0551 للعام المتحدة لألمم السامية والمفوضية الهاشمية األردنية المملكة حكومة بين التعاون اتفاقية ديباجة نظرا  91
 (. 0) رقم الملحق في
 .40-41، نحو تبني تنظيم قانوني للجوء في األردنخير صمادي،   92
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سواء تضمنته وثيقة واحدة أو ، و منظمة أو أكثر من المنظمات الدوليةمكتوبة بين واحدة أو أكثر من الدول 

 93".ومهما كانت تسميته الخاصةوثيقتان متصلتان أو أكثر 

فقط ملزمة  ذكرة بالنسبة للمستشار القانوني في مكتب مفوضية شؤون الالجئين بعمان سابقا،ن الملم تك 

نما أيضًا بموجب النظام القانوني  بموجب ما أوردته االتفاقيات الدولية من تعريف للمعاهدات الدولية، وا 

قبل ممثلين عن الحكومة  من توقيعهاوالذي تقرر من خالله نشر المذكرة في الجريدة الرسمية بعد األردني، 

قو األردنية    94من قبل مجلس األمة األردني.رارها ا 

الرأي ليه ‘في عمان على ما ذهب نسان اإلوقد أكد أحد القانونيين المبحوثين في المركز الوطني لحقوق  

القانون مذكرة التفاهم، باعتبارها اتفاقية ثنائية مبرمة عن شخصين من أشخاص لزامية إالسابق من ناحية 

  95الدولي )دولة ومنظمة دولية( عدا عن كونها منشورة في الجريدة الرسمية األردنية.

البعض اآلخر كالباحث محمد علوان، سوى محاولة من الدولة األردنية وبالتعاون مع يرها لم في المقابل،  

جئين في األردن في ظل مكتب المفوضية السامية لشؤون الالجئين فيها لمساعدة موجات طالبي اللجوء والال

وبالتالي فهي غير ملزمة وتتوافق والتعريف القانوني  .شح التشريعات األردنية والمتعلقة بتنظيم حق اللجوء

                                                           
93 " Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between 
International Organizations Vienna, 21 March 1986 ", Audiovisual Library of International Law.  
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1986/03/19860321%2008-45%20AM/Ch_XXIII_03p.pdf 

  .4101 حزيران 4 ،سكايب عبر مقابلة .بعمان الالجئين شؤون مفوضية مكتب في واللجوء الهجرة قضايا في قانوني مختص ص،.خ  94
95

 . 7109حزيران  7. مقابلة عبر سكايب، اإلنسانلوطني لحقوق م.ع، محامي في المركز ا  
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على المصالح الذاتيه لألطراف التي عقدته،  ءً بنالمذكرة التفاهم بشكل عام كونها تعبر عن اتفاق مبدئي يتم 

 96.لزاميتهاإيات في مدى مستوى المعاهدات واالتفاقلى إولم ترق 

من ناحية عدم إلزامية أيضًا،  الباحث عاصم خليلمع الطرح األخير الذي ينسجم مع رأي  ثةتتوافق الباح 

عدد لى إ أحادية الجانب أي من الدولة األردنية، مستندين في ذلك المذكرة، واعتبار االلتزامات الناشئة عنها

شخاص أبمثابة معاهدة دولية نشأت بين شخصين أو أكثر من  عدم اعتبار المذكرة منها، من االعتبارات

فالمنظمات الدولية  .حقوقًا والتزامات ملزمة بموجب القانون الدولي العام ئالقانون الدولي ومن شأنها أن تنش

مجموعة من الدول لتحقيق غايات معينه ومصالح مشتركة، كما  أنشأته اً مستمر  اً قانوني ا  بكونها كيان ت َعرَّف

  97.عنها عبر أجهزة خاصة ينشئها ميثاق المنظمة ذاتية مستقلة يتم التعبيررادة إبوتتمتع 

تبعية لى إالتي يشير نظامها األساسي  ،مفوضية شؤون الالجئين كأحد فروع األمم المتحدة تعتبرفي حين 

صادي قتاالالمفوض السامي للتوجهات السياسية الصادرة له من الجمعية العامة أو من المجلس 

أهم العناصر المتواجدة في تعريف المنظمة أال وهو  ما يعني فقدان المفوضية ألحد 98،جتماعيواال

ولو فرضنا جدال بأنه تم قبول فرضية أن المفوضية شخص من أشخاص القانون العام أو أنها  .ستقالليةاال

فينا الخاصة بالمعاهدات ال قامت بذلك باسم األمم المتحدة كشخص من أشخاص القانون العام فإن اتفاقية 

دون أن ينفي حينها انطباق ما هو عرفي في القانون الدولي  ،دولة تتنطبق عليها كون األمم المتحدة ليس

                                                           
96 Mohammed Olwan,"The Legal Framework of Forced Migration and Refugee Movements in Jordan", The 
American University in Cairo. http://www.aucegypt.edu/GAPP/cmrs/Documents/MohamedOlwan.pdf  

 .33-34(، 4104)عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، المنظمات الدوليةعلي يوسف الشكري،   97
 .الالجئين مفوضية شؤون"النظام األساسي لمكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لشئون الالجئين"،   98
 http://www.unhcr-arabic.org/50c5b08b6.html 

http://www.aucegypt.edu/GAPP/cmrs/Documents/MohamedOlwan.pdf
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للمعاهدات. أخيرا ال يوجد في األدبيات ما يشير إلى تطبيق المحاكم األردنية لما ورد في مذكرة التفاهم وهو 

ائم بأن مذكرة التفاهم بين المفوضية واألردن لم تكن منتجة من الناحية ما تراه الباحثة يعزز من الموقف الق

تنطبق عليهم مذكرة القانونية وال يعتد بها أمام المحاكم األردنية كمنتجة لحقوق قانونية ملزمة لالجئين الذين 

 التفاهم هذه.

موضوعية متعلقة بالمركز أحكامًا التفاهم بين الحكومة األردنية ومفوضية شؤون الالجئين  مذكرةتضمنت  

 99.المذكرة ديباجة ردتهأو  لما وفقاً  الفلسطينيين عدا ما األردن،في  هموواجباتالقانوني وحقوق الالجئين 

بكونها مقتضبة، أي لم تنص على معظم ما ليها إاألحكام التي جاءت بها المذكرة، يمكن اإلشارة وعن  

 الرئيسية المبادئالحديث عن تطابق  يمكننا حين يففمن حقوق والتزامات.  0510نصت عليه اتفاقية 

 وجوبردتاه لالجئ، وتأكيدهما على أو ما أشرنا الى التعريف الذي ذا إ لالجئ، الدولية بالحماية المتعلقة

 التي الحقوق إال أن  استثنائية، ألسباب إال الدولة فيرد أي الجئ يطلب اللجوء  أومبدأ عدم طرد  احترام

عن كونها مرهونة  عدا األردنيةللدولة  التشريعاتو  الداخلية القوانين نص عنتخرج  لم رةالمذك عليها نصت

 . الدولة فيباإلرادة المطلقة للسلطة المختصة 

بااللتزام  األردن إقرارلى إعليه في المادة الثانية من مذكرة التفاهم  والمنصوصالرد  أو مبدأ عدم الطرد شيري 

رد أي الجئ يطلب اللجوء  أومذكرة على "أ. وجوب احترام مبدأ عدم طرد ال منة فقد نصت المادة الثانيبه، 

 بسبب نيمهددت حريته أو حياته تكون حيث األقاليم أو الحدود لىإ صورة بأي الهاشمية األردنيةفي المملكة 

                                                           

ا على اتفاقية تعاون فيما بينهما في عتمم المتحدة لشؤون الالجئين قد وقردنية الهاشمية والمفوضية السامية لألن حكومة المملكة األإوحيث  "... 99 
تعلقة بالحماية الدولية والمساعدة نشطتها المأمور على تمكين المفوضية من مباشرة ظان االتفاق قد نص ضمن جملة إ. وحيث  0551/تموز/ 31
..." )مذكرة التفاهم ردنية الهاشمية ما عدا الالجئين الفلسطينييشخاص اآلخرين المشمولين بعنايتها في المملكة األنسانية لصالح الالجئين وكذلك األاإل

 (. 0293، ص2411، عدد (3/1/0551بتاريخ)المنشور في الجريدة الرسمية  ،0551الالجئين لسنة بين األردن والمفوضية السامية لشؤون 
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 يشمل ال أن لىع. ب. السياسية رائهآ بسبب أو معينه اجتماعية فئة لىإ انتمائه أو جنسيته أو دينه أو عرقه

 100."المفوضيةمكتب  قبلمن  طلباتهم رفض يتم الذين األشخاص ذلك

أن  غير، االتفاقيةردته أو ردته مذكرة التفاهم مختلفًا عن التعريف الذي أو الالجئ الذي  تعريفلم يكن و كما  

 الجهةعلى بطريقة غير شرعية، نصت  األردنها لوضع ملتمسي اللجوء المتواجدين في تناولالمذكرة وعند 

بسبب دخولهم  األردنيةبواسطة األجهزة األمنية  ي حَتجزونالتي يتوجب عليها مقابلة طالبي اللجوء الذين 

 في المفوضية مكاتب قبل من الطلب لدراسة المطلوبة المدة وحددت كما شرعية، غير بطريقة المملكة أراضي

 101.االستثنائية الحاالت في والشهر ادية،الع الحاالت في أيام السبعة تتجاوز ال فترة خالل المملكة

تحديد اإلطار العام لماهية الالجئ في الدولة األردنية وبالتعاون مع مكاتب المفوضية السامية لشؤون  

يجاد حلول دائمة له  وجوبعلى  الالجئين فيها، يؤكد ضمنياً  التعامل مع الالجئ فيها وفقًا للمعايير الدولية وا 

"يقوم لما نصت عليه المادة الخامسة:  ر، بعيدًا عن تلك المتعلقة بإدماجه محليًا وفقاً شهو  9في فترة أقصاها 

بإعادة  أوبالعودة الطوعية لبلده األم  إماالمعترف به  ئلالجحل دائم يجاد إمكتب المفوضية بالعمل على 

  102. رشهأالمؤقتة عن ستة قامة اإلتوطينه في بلد ثالث على أن ال تزيد 

التوطين في بلد ثالث هو الحل الوحيد والممكن لغالبية الالجئين في الدولة  إعادةا، أن خيار والواضح هن 

في  العراقيون قضاها التي الزمنية الفترة طول من الرغم فعلىفيها.  االندماج لخيارها في ظل رفض األردنية،

                                                           

 0551مذكرة التفاهم بين األردن والمفوضية السامية لشؤون الالجئين لسنة  100 
 :على  السامية والمفوضية األردنية الحكومة بين التفاهم مذكرة من 3 المادة نصت  101

راضي المملكة أمنية المختصة بسبب دخولهم جهزة األتم حجزهم بواسطة األواتفق الطرفان على السماح لمكتب المفوضية بمقابلة ملتمسي اللجوء الذين ي"
يام ما عدا أالرفض خالل مدة ال تتجاوز سبعة  أون يقوم مكتب المفوضية بتحديد موقفه منهم بالقبول أالهاشمية بطريقة غير مشروعة على ردنية األ

 (.0551 لسنة الالجئين لشؤون السامية والمفوضية األردن بين تفاهم مذكرة) ".اوز الشهرخرى ولمدة ال تتجأجراءات إالحاالت االستثنائية التي تستدعي 
102

 .0551مذكرة تفاهم بين األردن والمفوضية السامية لشؤون الالجئين لسنة   
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ضمن كن خيار التكامل من لم ي103،المفوضية لحلول دائمة لهم من قبلى إالتوصل  بهدف اوما زالو  األردن

ألسباب متعلقة  الدراسة قيد السورية الحالة على حتىولن يكون أيضًا  عليهمالخيارات القابلة للتطبيق 

 104.األردنيةبهواجس الدولة 

عن الحقوق التي نصت  أما ،لالجئ الدولية بالحماية المتعلقة الرئيسية المبادئ بشأنالمذكرة  ردتهأو  ما هذا 

 من األردنيةالالجئ معاملة ال تقل عن تلك الممنوحة لمواطني الدولة  معاملة حول نظرياً حورت عليها فقد تم

 106التقاضي في الالجئ حق 105الدين، أو العرق حيث من بينهم التمييز وعدم الدينية، الشعائر ممارسة حيث

كذلك حددت  107.بذلك تسمح األردنيةالدولة  فيوالعمل لحسابه إذا كانت القوانين واللوائح المعمول بها 

 موجاتعلى التعامل مع  األردنيةفي تعزيز قدرة المؤسسات  ةالمتمثل هدافهالمذكرة مهام مكتب المفوضية وأ

                                                           
103 "Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees For the Office of the High Commissioner 
for Human Rights’ Compilation Report -Universal Periodic Review: JORDAN", Refworld, Mar 
2013.http://www.refworld.org/docid/513d90172.html 

نص على  الذي العام،العفو  سوممر  4100و 4111 العام من كل في األردن في راقيينالع إقامة بشأن الثانياهلل  عبد ردنياألأصدر الملك  فقد 104
 الى بالدهم.  العودةحال قرروا  فياإلقامة  جاوزوالمتعلقة بت عليهم المستحقة الغرامات من األردن في المتواجدين العراقيين الالجئين إعفاء

  (.21-23، .هيومن رايتس ووتش "،معاملة يلفها الصمت")
ذا اتفق الطرفان وحيثما ما كان ذلك ممكنًا على معاملة الالجئين معاملة ال تقل عن تلك الممنوحة لمواطنيها من حيث إ( على أنه "9نصت المادة ) 105 

طن وبما ال يتعارض مع الو  أوالدين  أون ال يكون هنالك تمييز بين الالجئين من حيث العرق أالدهم وينبغي و ممارسة الشعائر الدينية والتربية الدينية أل
 .نظمة المرعية واآلداب العامة"ألردني وعلى أن ال تكون هذه الشعائر مخالفة للقوانين واحكام الدستور األأ

مام كافة المحاكم القائمة وفي سبيل التمتع في هذه المعاملة يكون حق التقاضي والمعونة القضائية كل ما كان ذلك ممكنًا ألالجئ حق التقاضي  "  106
 وفق نفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن".

ذا كانت اللوائح إ( من المذكرة على"... منح الالجئ الموجود بصورة شرعية في المملكة األردنية الهاشمية حق العمل لحسابه 1) المادة نصت 107 
لالجئين الحاملين  يمكن" أنه علىف ممارسة مهنته  والمتعلقة بحق الالجئ  5فيما نصت المادة  107بذلك،في المملكة تسمح  بهاوالقوانين المعمول 
" بذلكتسمح  اللوائح و القوانيناذا كانت  المهن تلك ةمن قبل السلطات األردنية المختصة والراغبين في ممارسة مهن حرة ممارس بهالشهادات معترف 

 (.0551 لسنة الالجئين لشؤون السامية والمفوضية األردن بين تفاهم مذكرة)

http://www.refworld.org/docid/513d90172.html
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 ضعفاً  األكثر الفئات وتزويدخدمات التعليم والصحة، لى إوضمان وصولهم ليه إطالبي اللجوء القادمين 

 108.مله دائمة حلول عن البحث في مهمتها عن ناهيك لهم، الالزمة النقدية بالمساعدات

 فاألخيرة، 0510 لعام الالجئين اتفاقية في التي تلك مع التفاهم مذكرة في عليها المنصوص الحقوق وبمقارنة 

 في . حيث نظمت حقهله أكبر حماية لىإ يشير ما المضيفة، الدول في الالجئ لحقوق سعأو  بمفهوم جاءت

ردته مذكرة أو أسوة بمواطني الدولة وليس كاألجانب كما  العمل في وحقه األصل، الدوله من موجوداته نقل

 هذا. االجتماعيالحصول على الضمان جر وساعات العمل و التفاهم وما يشمله هذا الحق من تنظيم األ

 في القانونية شخصيته تحديد غاياتوبطاقات الهوية الالزمة ل السفر وثائق على حصوله االتفاقيةونظمت 

طول المدة التي تستغرقها لى إإذا ما نوهنا  المناسب، الضوء التفاهم مذكرة عليه تلق   لم ما وهو الدولة،

 109.آخر بلد في توطينهم إعادة بغية األردنيةالمفوضية في دراسة طلبات طالبي اللجوء في الدولة 

مع  األردن تعامل على تؤكد أخرى فممارسة الواقعأما  نظريًا، حقوق من التفاهم مذكرة عليه نصت ما هذا 

 يتم التعامل مع السوريين حالياً فبينما  110.باآلخرحدهما أغير مرتبط الالجئين فيها وفق نظامين قانونيين 

األردنية وفقًا لما نص عليه القانون الداخلي األردني  في الدولة اوزوار  أجانب بكونهم العراقيين قبلهم ومن

مذكرة بموجب  والجئين لجوء طالبي بكونهم توصيفهم يتم هإال أنقانون اإلقامة وشؤون األجانب،  وتحديداً 

 .  التي أبرمتها المفوضية مع الحكومة األردنيةالتفاهم 

                                                           
108 "Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees", Refworld, 2 

 .4103أيلول  4. مقابلة شخصية. عمان، اإلنسانم.ع، محامي في المركز الوطني لحقوق   109
 ؛4102شباط  0سكايب. خ.ص، مختص قانوني في قضايا الهجرة واللجوء في مكتب مفوضية شؤون الالجئين في األردن سابقًا. مقابلة عبر  110

 في ويقيمون العراق من نازحون: الصمت يلفها معاملة" ؛30/8/2013 عمان، ،س.ق، المساعدة الميدانية في مكتب شؤون الالجئين في عمان سابقاً 
  .01 ،ووتش رايتس هيومن ،"األردن
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مكتب المفوضية السامية لشؤون الالجئين باقتراح تعديالت على مذكرة  األردنيةالحكومة  ةطالبوبالرغم من م 

دخاو  تمكنها من التعامل مع أزمة السوريين فيها، التفاهم  -4102أي في شهر آذار من العام  –فيما بعد  هالا 

 9 من بدالً  عام كل المفوضية قبل من بهم المعترف اللجوء طالبي شهادات بتجديد المتعلقة التعديالت بعض

 سابقًا،إليه ، ووفقًا العتبارها غير ملزمة بالنسبة للدولة األردنية بحسب ما أشير لم تكن المذكرة 111.أشهر

اعتادت  التيحال غيرها من الدول حالها ك، تنظيمي يراد به حفظ سمعة األردن الدوليةراء جإسوى عبارة عن 

  .على إحالة تنظيم حقوق الالجئين فيها ألجهزة األمن والعسكر

 على العمل في الالجئين، شؤون مفوضية وعبر الدولي المجتمع دور لىإ اإلشارة وبعد هنا، المفارقة ومن 

 يتم أن لهم، دائمة حلول إيجاد أو طانهمأو  لىإ عودتهم أجل من والعمل لالجئين الدولية الحماية توفير

 محلية خاصة بهم.و الفلسطينيين من تلك المنظومة، ووضعهم تحت أنظمة حماية دولية  الالجئين استثناء

 استثناء الالجئين الفلسطينيين 1-1-3

سرائيل إهي مشكلة سياسية ناجمة عن رفض على الرغم من كون مشكلة الالجئين الفلسطينيين في جوهرها  

أنها أيضًا مشكلة ناتجة ال إ 112استقبال الالجئين، وبقائهم في المنفى فترات طويلة معدومي الجنسية،عادة إ

عن تشويه ناجم عن الفجوة القانونية التي حرمتهم من الحد األدنى للحماية والمتاح لجميع فئات الالجئين في 
                                                           

111 "Jordan Refugee Response: Vulnerability Assesment Frame work “Working Draft”", UNHCR, May 12, 2014. 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=5882  

 0521ه عام ئعن االنتداب البريطاني بانتهان أكبر مجتمع عديمي الجنسية حول العالم، فقد انتهت المواطنية الفلسطينية الصادرة و يشكل الفلسطيني   112
عالن دولة اسرائيل، )  .Abbas Shiblak, "Stateless Palestinians", Forced Migration Reviewوا 

http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR26/FMR2603.pdf, 8)) ، شارت معظم الدراسات القانونية الى أن كيان "فلسطين" ال يفي أو
 أون، كما أن معظم الفلسطينيين في الدول المضيفة يلى حدود واضحة، وسكان دائمإقت الحاضر بالمعايير القانونية لكيان الدولة التي تشير تمامًا في الو 

لوحيد الذي ن األردن هو البلد العربي اإذ إحتى في دول التوطين الثالثة حرموا من امتالك جنسية الدولة المضيفة لهم، باستثناء عدد من الجئي األردن، 
 (. 441، 4113الفلسطينيين في القانون الدولي، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  الالجئينمنح الالجئ الفلسطيني الجنسية. )لكس تاكنبرغ، وضع 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=5882
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غيرها من القواعد الدولية المتعلقة و  0510113التفاقية الدولية الخاصة بالالجئين لعام ا من كلالعالم وفقًا ل

على عنصري لمقتصر المحدود لالجئ الفلسطيني وا األنورواإضافة لتعريف  114،باألشخاص عديمي الجنسية

 وأكثر لية،الدو  الحماية منظومة منجعلهم مستبعدين  كل ذلك  ق لعامل الحماية.العوز والحاجة بدون التطر 

 .والدولية اإلقليمية االقتصاديةو  السياسية بالمتغيرات -السلبية الناحية من – تأثراً 

ية هيئة دولية معترف بها من قبل أأنه ال توجد حاليًا لى إسوزان أكرم وتيري ريمبل  الباحثين أشار كل منو  

حقوق اإلنسان األساسية  تملك والية صريحة للعمل على نحو ممنهج من أجل إعمالالمجتمع الدولي 

ال يوجد في العالم أي مجتمع  لالجئين يعاني االستبعاد على النحو  أنه أضافواو  115لالجئين الفلسطينيين.

من  همالتعامل مع عنهويكشف وهو ما كشف 116ن في الدول المستقبلة لهم،و فلسطينيالجئون الالذي يعانيه ال

 ها المنطقة العربية. قبل الدول المستقبلة لهم عقب كل أزمة تتعرض ل

وفي األردن، على سبيل المثال ال الحصر، قامت الحكومة بإغالق حدودها أمام فئات الفلسطينيين الفارين  

نشاء مخيم لهم على طول الحدود األردنية العراقية بهدف إعادة توطينهم 4113من العراق عام إليها  في   وا 

                                                           
113 Suzan Akram. “Palestinian Refugees and their Legal Status: Rights, Politics, and Implications for a Just 

Solution” Journal of Palestine Studies 31, no. 3 (2002), 
https://sslvpn.birzeit.edu/stable/pdf/10.1525/,DanaInfo=www.jstor.org+jps.2002.31.3.36.pdf?acceptTC=true  

 اتفاقية استثنتهم الذين شخاصاأل على تنطبق ال االتفاقية نأ ،0512 لعام الحنسية عديمي األشخاص بوضع الخاصة االتفاقية مقدمة في جاء فقد  114
ذا ،0510 يةباتفاق مشمولين داموا ما الحنسية عديمي الفلسطينيين بالالجئين لها عالقة ال فهي وعليه حمايتها، من 0510  انطباق لىإ هنا أشرنا ما وا 
 0512 تفاقيةا من ستفادةاال على قادرين غير المقابل، في يكونوا قد فإنهم الوكالة، عمل مناطق خارج الجنسية عديمي الفلسطينيين على 0510 اتفاقية
 (03الالجئين الفلسطينيين،  وضع تاكنبرغ، لكس. )دولة 24 عددها والبالغ تفاقيةاال في األطراف الدول لمحدودية نتيجة

115
      .03-04تيري ريمبل. الحماية المؤقتة لالجئين الفلسطينيين، ص و  سوزان أكرم  

      .03-04المصدر السابق،   116

https://sslvpn.birzeit.edu/stable/pdf/10.1525/,DanaInfo=www.jstor.org+jps.2002.31.3.36.pdf?acceptTC=true
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 4100من سوريا منذ إليها ام فئات الفلسطينيين القادمين كما وواصلت سياساتها التقييدية أم دول أخرى،

 وحتى اللحظة. 

والتحديد  اتفاقية الالجئينلى إن، تنقلنا بداية و فلسطينيالجئون الالحديث عن فجوة الحماية التي يعاني منها ال 

بق هذه االتفاقية ال تنط"دال من ذات االتفاقية على أنه: -المقبول عالميًا لمصطلح الالجئ، إذ نصت المادة ا

وكاالت تابعة لألمم المتحدة غير  أومساعدة من هيئات  أوبحماية على  األشخاص الذين يتمتعون حاليًا 

ن يكون وضع أدون  ألي سبب المساعدة أوهذه الحماية  توقفت، فإذا مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

مم التي اعتمدتها الجمعية العامة لأل لقراراتر من اطبقًا لما يتصل باألمء األشخاص قد سوي نهائيًا هؤال

 117".االتفاقيةيصبح هؤالء األشخاص، بجراء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا هذه المتحدة 

في مناطق  تهاومساعد األنورواالذين يقعون تحت نطاق لالجئين الفلسطينيين استثناء على أنه  ف سِّروهو ما  

مكانية تطبيقها  في حال كانت الدولة مصادقة   على كل من هم خارج مناطق عمل الوكالةعملها الخمس، وا 

اإلجرائي  األنورواعلى االتفاقية، وعلى من هم داخل مناطق عمل الوكالة ممن ال ينطبق عليهم تعريف 

 118لمصطلح الالجئ الفلسطيني.

                                                           
  د. /0( جامعة مينسوتا، المادة 0510تموز  41االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين )اعتمدت  117

118 Asem Khalil, “Socioeconomic Rights of Palestinian Refugees in Arab Countries,” International Journal of 
Refugee law 23 (2011): 682 
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النظام  منج( ) 1لفقرة ا، بل وجاء في 0510دال في اتفاقية  0على نص المادة  لم يكن االستثناء مقصوراً  

لعديمي  0512اتفاقية إلى إضافة 119،مم المتحدة السامي لشؤون الالجئينالداخلي لمكتب مفوض األ

 .الجنسية

األمم المتحدة نظام حماية شاء إنفي ظل  صاً خا ىمنحً الجئين الفلسطينيين التعامل مع الاتخذ هذا و  

اًل التي أعطيت والية الحماية عن طريق أو  120لدوليةا التوفيق لجنة بإنشاء أي ،ومساعدة منفصل خاص بهم

نشاء  ،حلول لقضيتهميجاد إ والتي كانت كما اسمها  ثانيًا، 121وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيينوا 

 .الحماية وليس المساعدة عن لةؤو مس

ورة خدماتية. فقد لالجئين الفلسطينيين في صنسانية اإلعلى تقديم المعونات ها ئنشاإومنذ  األنورواعملت  

كان جوهر تفويضها وما زال هو توفير الخدمات اإلنسانية األساسية وتمكين الالجئين من خالل تنمية قدراتهم 

 المحدود لالجئ الفلسطينيها غير أن تعريف 122أن يتم حل قضيتهم حاًل عاداًل ودائمًا.لى إاالقتصادية، وذلك 

 ليشمل جميع الفلسطينيين الذين طردوا من مكان سكناهم، لم يكن 123والمقتصر على عاملي العوز والحاجة،

                                                           
 ."تابعة لألمم المتحدة ىأخر وكاالت  أومساعدة هيئات  أوج( يواصل التمتع بحماية  :"ال تشمل والية المفوض السامي..أي شخص  119
(، الفقرة الثانية منه لجنة التوفيق الدولية حول 3) 052وبموجب القرار  0521ل لعام و كانون األ 00الجمعية العامة لألمم المتحدة في ت ئشأن  120

لى عدة تفويضات إضافة إ(، وطالبت الجمعية العامة اللجنة بأن تحمي حقوق وممتلكات الالجئين ومصالح الالجئين الفلسطينين، UNCCPفلسطين )
يجاد حل دائم لقضايا الصراع إألمم المتحدة والتي تنص في جزء منها على ضرورة التوفيق بين األطراف بهدف مرجعيتها قرارات الجمعية العامة ووثائق ا

لى ديارهم األصلية، واستعادة ممتلكاتهم والتعويض عنها. سد فجوات الحماية إالعربي اإلسرائيلي، وتوفير حماية لالجئين عبر تأمين حقهم في العودة 
 .25 الدولية: الدليل الخاص،

لى حين تنفيذ إ( الصادر عن الجمعية العامة، باعتبارها وكالة مؤقتة لتقديم وسائل المعيشة لالجئين 2( )314نشأت األنوروا بموجب القرار رقم )أ  121
 الحل الدائم المطلوب لهم، وأعطيت الوكالة تفويضًا في حينها لمدة ثالث سنوات تم تمديده فيما بعد. 

"UNRWA Consolidated Registration and Eligibility Instructions", UNRWA. 
CERI.pdf-http://unispal.un.org/pdfs/UNRWA  

 .93-94سد فجوات الحماية الدولية: الدليل الخاص،   122
ل من حزيران و هم األشخاص الذين كان مكان سكنهم المعتاد فلسطين خالل الفترة ما بين األالعملي الالجئين الفلسطينيين، بكون األنورواحدد تعريف   123

التي تقدم  األنورواحدى مناطق عمل إلى إا مباشرة أو ، ولج0521، والذين فقدوا بيوتهم ووسائل معيشتهم نتيجة لصراع 0521يار أ 01وحتى  0529
 

http://unispal.un.org/pdfs/UNRWA-CERI.pdf
http://unispal.un.org/pdfs/UNRWA-CERI.pdf
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نِّفوا والذين كنتيجة  وذريتهمطردوا من مكان نشأتهم  أو نزحوا الذين لئكأو ضمن ثالث مجموعات وهم:  ص 

حدود يقيمون خارج  من وأخيراً  ،0591الذين نزحوا هم وذريتهم من مكان نشأتهم كنتيجة لحرب عام و  ،للنكبة

من جمع شمل  حرمانهم أو ،قاماتهمإ سحببسبب  إمايخية وذريتهم وغير قادرين على العودة )فلسطين التار 

 124في العودة بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد. الراغبين منهم غير أو )واإلبعاد ،األسر

ريح من وذلك بإذن ص 0591النازحين من حرب  لتشملامتدت  األنورواهنا، أن والية  ومن الجدير ذكره 

 ةالسنوي اريرالذي تم تجديده في التق 0591لعام  4414الجمعية العامة لألمم المتحدة وبموجب القرار رقم 

 125روا.نو لأل

توفير مظلة كاملة للحماية الدولية كتلك التي نصت عليها على تعريفها،  بناءً  األنورواتفويض  شمليلم  

توفير الحماية لجميع م من تفويض لجنة التوفيق الدولية لعلى الرغو . االتفاقية الدولية الخاصة بالالجئين

( من 00في الفقرة )لها  أشيركما  الالجئين واألشخاص النازحين من فلسطين وتسهيل الحلول الدائمة لهم

الصارم وتحديده بنطاق  األنورواتفويض  126.هائإنشانها أثبتت عدم فاعليتها بعد سنتين من إال أ، 052المادة 

تقديم حماية سلبية لهم  من خاللاعدات اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين لم يمنعها من تجاوزه أحيانًا تقديم المس

 اً ، وما تحاوله حالي4102حتى الحرب األخيرة عام  4115ا فعلت أثناء الحرب اإلسرائيلية على غزة منذ كم

 127ضاع الفلسطينيين القادمين من سوريا في األردن.أو من أجل تسوية 

                                                                                                                                                                                           

المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في مم ألاوكالة  "الالجئين الفلسطينيين"،. ألشخاص الذكورفيها اإلغاثة، والذين هم من النسل المباشر من ا
 .الشرق األدنى

 http://www.unrwa.org/ar 
124 Asem Khalil, “Socioeconomic Rights of Palestinian Refugees”, 682.  
125

 Ibid, 683. 
126

 . 33ين في القانون الدولي، لكس تاكنبرغ، وضع الالجئين الفلسطيني  
 (.  41/3/4102)محاضرة عامة، جامعة بيرزيت، رام اهلل،  بتاريخ  "محاضرة األنوروا: التجربة والتحديات"فليبو غراندي،   127
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بآخر في االنضمام  أوعزز من تردد الدول العربية بشكل قد فراد الفلسطينيين بوكالة أممية خاصة بهم إإن  

 اأو ارتالالجئين  اتفاقيةفي لجنة صياغة  المندوبينأن لى إاألعمال التحضيرية  ، بل وأشارت0510تفاقية ال

نظامين مزدوجين من الحماية  بأنه ليس من المستصوب شمل الفلسطينيين في المعاهدة طالما توفر لديهم

لى إما جرى شملهم مع قضايا اللجوء األخرى فسيحصلون على حماية أقل وينزلون ا إذوالمساعدة، وبأنهم 

 128مرتبة قليلة األهمية.

 جاءمن الباحثين بأن الهدف المشترك للدول العربية والغربية من صياغة االستثناء،  عدد رأىهنا تحديدًا، و  

دراكاً 0521،129( الصادر عن الجمعية العامة عام 010لمتحدة مسؤولية قرار التقسيم )تحميل األمم ال منهم  وا 

طال أمدها سيكتب ن ا  و مد وليست كغيرها من قضايا الالجئين التي بأن قضية اللجوء الفلسطيني طويلة األ

  130لها الحل في النهاية.

 هدفاً  0510 الفلسطينيين من اتفاقية تثناءاسمن  العربية الدول مواقف في يرى ،آخر ياً رأ هناكغير أن  

مم المتحدة األ مسؤوليةجاء لخصوصية القضية الفلسطينية وللتأكيد على ستثناء االأن  هافادعاؤ  ،آخرَ 

، إضافة تفاقيةاالشملهم في ها من التأثير على حق الفلسطينيين في العودة إذا ما تم لخوفالرئيسية عن ذلك، و 

حماية الوكالة من االندثار باعتبارها رمزًا لحقوقهم و  ظ فلسطين للفلسطينيينعلى ضرورة حف حرصهالى إ

                                                           
 . 01-09 ،الحماية المؤقتة لالجئين الفلسطينيين سوزان أكرم وتيري ريمبل،  128
 . 10 ماية الالجئين الفلسطينيين،سد فجوات الحماية الدولية: الدليل الخاص بح 129
ى أن: "...عودة الفلسطينيين أصبحت غير ممكنة عند الحديث عن القومية العرقية للحكومة إلفي دراسته  Michael Kaganشار الباحث أوقد   130

لفلسطينيين لسيادتهم على أراضيهم التاريخية لى افتقار اإضافة إسرائيلية والتي جعلت من حق العودة مسألة سياسية تؤثر على نقاء الدولة اليهودية، إلا
 ومن ثم خضوع كل من الضفة الغربية للحكم األردني وقطاع غزة للحكم المصري.  010تقسيم لى قبول قرار الإوهنا يشير 

(Michael Kagan, "The Decline of Palestinian Exceptionalism: Observation of a trend and it’s consequences for 
Refugee studies in the Middle East", The American University in Cairo, October, 2007. 
http://www.aucegypt.edu/GAPP/cmrs/Documents/MikeKagan.pdf 

http://www.aucegypt.edu/GAPP/cmrs/Documents/MikeKagan.pdf
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 إال ليست ،جميعًا بحسب هذا الرأي هذه .وغيرها من المبرراتالسياسية والقانونية ومصدرًا رئيسيا لرزقهم...

ين الذين توجهوا هذه الدول من تحمل المسؤولية القانونية والمباشرة عن الالجئين الفلسطيني تنصلمحاوالت لت

تبرير تدابيرها التقييدية على حقوقهم وحرياتهم حتى ولو كانوا مقيمين لوأقاموا فيها، و  كبيرة بأعدادراضيها ألى إ

  131فيها بشكل قانوني.

ى الالجئين ما طبقت علذا إشكالية إ وعلى عدد من المواد التي قد تبد 0510اتفاقية عدا عن احتواء 

جيم، التي أشارت لعدد من الحاالت التي يتوقف المرء بمقتضاها عن كونه -0المادة ، وال سيما الفلسطينيين

الالجئين الفلسطينيين الذين اكتسبوا الجنسية  من هناك الكثيرو  132 الجئًا، في حال اكتسابه جنسية جديدة.

ادهم مكانتهم فقيعني إ 0510المصادقة على اتفاقية  وعليه، فإن 0512 لعام الجنسية قانون بموجب األردنية

على جنسية  حصولهم حال في حتىالوكالة على وضعهم كالجئين  تعريف يحافظ الذي الوقت كالجئين في

 133.الدولة المضيفة

في لعب أي دور رسمي شؤون الالجئين دول العربية والدول األعضاء فيها مفوضية ال جامعةلم تشجع و كما  

من قبل  وكالة الغوثتقليل الدعم المقدم لمكانية إخوفها من  وذلك بسبب ،متعلق بحماية الالجئين الفلسطينيين

                                                           
 0510جل تضمين اتفاقية ألى السعي من إ" حدا بها األنوروان يصاحبه "حل أالمستقبل الذي من الممكن القلق الذي صاحب الدول العربية من   131

عن تقديم المساعدة لالجئين الفلسطينيين قبل  األنوروامن االتفاقية والمذكور سابقًا، ففي حال توقفت  دال 0نصًا يقيد االستثناء الذي ورد في المادة 
الصادر عن الجمعية العامة، يصبح هؤالء األشخاص بشكل تلقائي مؤهلين للتمتع بمزايا اتفاقية  052ى ديارهم وفقا للقرار لإضاعهم والعودة أو تسوية 
 آنفًا. ذ ك َرتاالتفاقية والتي ومحميون بموجب الحقوق والضمانات المنصوص عليها في  0510

Asem khalil, “Socioeconomic rights of Palestinian Refugees”, 686-688  
ذا اكتسب إنه "أالف، حيث نصت الفقرة على  0جيم يتوقف انطباق االتفاقية على أي شخص يخضع ألحكام المادة  0من المادة  3بحسب الفقرة   132

 الفرد جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية بلد جنسيته الجديدة" 
133  Asem Khalil, “Socioeconomic rights  of Palestinian Refugees”, 683.  
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فلسطينيين في الدول الجئين الالتمييز الذي لحق بالغير أن  134الدول المانحة، والتأثير على حق العودة.

تدخل مفوضية شؤون الالجئين وتوقيعها لى إ، كدول الخليج والعراق وليبيا قد أدى األنوروال مخارج نطاق ع

للفلسطينيين ممن قامات إهم كمنح دول الخليج تسمح لها بتوفير حماية جزئية ل األنوروافاهم مع مذكرة ت

 135ترفض الدول المصدرة لوثائقهم استقبالهم فيها.

ما ذا إفلسطينيين ومستقبل القضية ال يصبح ذا قيمة، الجئين الالقلق الذي أبدته الدول المضيفة بشأن ال 

فلسطينيين من الجئين المصر، عملت على استثناء ال مثلدقت على االتفاقية أن الدول التي صالى إأشرنا 

ن التعامل معهم سيكون بموجب "مبدأ حسن الضيافة العربية" ال على األسس أتطبيق المعاهدة عليهم، بحجة 

  136البروتوكولية الدولية.

، تم ن منظومة الحماية الدوليةالفلسطينيين م الجئينالاء في الوقت الذي دعمت فيه الدول المضيفة استثنو  

اإلقليمية قادرة على لة ءوالمسالبشري، فلم تعد آليات الحماية االمطلوب لألمان و من الحد األدنى هم حرمان

هم االتفاقيات االقليمية أحد أ 0591لعام شكل بروتوكول الدار البيضاء وقد  توفير الحماية لهم. أومساعدتهم 

 ضاع الفلسطينيين فيأو جاءت بهدف تنظيم قليمية إل وثيقة أو ، باعتباره ينطينيضاع الفلسأو المتعلقة بتنظيم 

                                                           
 والمعلومات.  الوثائق و تبادل الدوري رو االتش على تنص األنوروا مع نو اتع اتفاقية توقيع على السامية المفوضية عملت  134

Ibid, 686 
 . 499عباس شبالق، "وضع الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة والشتات"،   135

136 Ibid, 11 



 

50 
 

 المضيفة الدول أفعال ردود تباينو  الدولية الحماية منظومة من استثنائهم محاولة ظل في الدول العربية

  137.اتجاههم

 اياثير من القضوجاء في ك138،للفلسطينيين والضمانات االمتيازات من جملة على البروتوكول احتوى وحيث 

 جاءت التي المواثيق من كغيرهإنذار  سابق دوندفن  أنهال إ0510.139 اتفاقيةتلك التي في  من لهم أفضل

التي  ألخرىلم يأخذ نصيبه الفعلي من التطبيق عند ا فيما ،كلبنان وليبيا الدول بعض عليه تحفظت ذإ بعده،

 الحقوق وضع تردي لىإ عموماً  يعود ذلك في المنطقو 140،وسوريا والجزائر األردنلم تبد تحفظها على بنوده ك

 غيره. لمن هي فكيف العربي الصعيد على للمواطن والحريات

لما وانعدام جنسيتهم من األساس،  الفلسطينيين من منظومة الحماية الدولية ومن ثم اإلقليمية استثنائيةولوال  

تكن حيث لم سائر قضايا اللجوء األخرى.  عتعاملها م كان التعامل معهم في الدول المضيفة مختلفًا عن

                                                           
مكانية التأثير على التوازن الحساس بين الطوائف الدينية، وهو ما اعتبر بمثابة إن الفلسطينيين صاحبه تخوف من ففي لبنان مثاًل تدفق الالجئي  137

لى منح عدد كبير من الفلسطينيين الجنسية إلى األردن في ذلك الوقت إمصدر تهديد على الوضع السياسي في الدولة، في حين أدى ضم الضفة الغربية 
 (011الجنسية. )لكس تاكنبرغ، وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي،  األردنية وفقا لقانون

ن الوضع القانوني للفلسطينيين غير الالجئين ال أدراك الدول العربية إاكتفى البروتوكول بذكر الفلسطيني ولم يذكر الالجئ الفلسطيني من باب   138
كون تعريف الوكالة "لالجئ" لم يشمل في ثناياه جميع الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك أراضيهم، لى إشرنا أذا ما إيختلف عنه للفلسطينيين الالجئين، 

 (.011المصدر السابق، (وأن كلتا الفئتين تحتاج للحماية التي يوفرها البروتوكول.
 بالمواطنين، أسوة الفلسطينيين معاملة لىإ منه لىو األ المادة نص في 0591 بروتوكول أشار المثال، سبيل على والتوظيف، العمل مجال ففي   139
. أما في مجال التنقل فقد لألجانبقل من تلك الممنوحة أبممكنة وليس  معاملة بأفضل يعامل فالالجئ 01 المادة نص وتحديداً  0510 اتقاقية في بينما

 ى حق الالجئ في التحرك ضمن حدود الدولة المضيفة له. نص البروتوكول على حق الفلسطيني في التحرك بين الدول العربية، فيما نصت االتفافية عل
Asem Khalil, “Socioeconomic rights of Palestinian Refugees”: 691  

والكويت  السعوديةفهناك من رأى أن تعديل البروتوكول من قبل كل من  ،لى النقاشات التي حصلت بشأن سريان البروتوكولإبنا اإلشارة هنا  ويجدر  140
(. في حين أشار لكس تاكنبرغ إال أنه من المشكوك فيه أن يكون في وسع الدول األعضاء أن   Ibid,15) رسمياً  البروتوكولرب الخليج ألغى إثر ح

 .(014)لكس تاكنبرغ، وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، . تبطل وبمجرد توصية اتفاقية دولية صادقت عليها الدول األعضاء
 باحث: بيروت) الدولية والقرارات القوانين وفق الصهاينة لمقاضاة مفصلة قانونية سياسية، اجتماعية، دراسة– حق العودة الخنساء، يصبح فهمي

 .019-011 ،(4112 للدراسات،
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ضاع الفلسطينيين في الدول العربية منظمة بقوانين صادرة عن البرلمان وتكفلها محاكم مستقلة عن السلطة أو 

نما   141من قبل صناع القرار.في مجملها على قرارات حكومية  اعتمدت التنفيذية، وا 

في الدول المضيفة الى درجة اعتبارهم فئة واحدة من  ألنوروااكما ولم يؤد تسجيل الالجئين الفلسطينيين لدى  

فالالجئ الفلسطينيي في  142.األنوروافي جميع مناطق عمل  األشخاص تحكمهم مجموعة واحدة من القوانين

 كل من األردن وسوريا، على سبيل المثال، لديه حالة قانونية مختلفة عن الالجئ المسجل في لبنان

 143وهكذا.

الفلسطينيون المعاملة ذاتها الجئون اليجد داخلي تشهده الدولة المضيفة ال تغير  أوسياسي كل حدث ومع  

 0521منذ ليها إففي الوقت الذي منحت فيه األردن الفلسطينيين القادمين  للذين قدموا منهم في مراحل سابقة.

الحصول  0591بعد ليها إن مو القادن الغزيو يستطع ، لم 0514نسية لعام الجنسية األردنية بموجب قانون الج

نتيجة تبنيها ليها إ الدخول من سوريان إلقامة، كما ولم يستطع الفلسطينيو على امتيازات قانونية أكثر من حق ا

 سياسة إغالق الحدود أمامهم.

 لتبعات ضحية منهم جعل المضيفة، الدول في المحلية والسياسات للقوانينالفلسطينيين الجئين الخضوع  إن   

الفلسطينيون ممن هم خارج  الجئونال ى. في حين عانالدول بين الداخلية والحسابات الصراعات ونتائج
                                                           

141 Asem Khalil, “Socioeconomic rights of Palestinian Refugees”, 691 
142

 ibid 
 العام لألمن العامة والمديرة الداخلية، وزارة في الفلسطينيين الالجئين شؤون دائرة من كل لىإ فيها الفلسطينيين ملف تنظيم اللبنانية الدولة ألحقت إذ  143

 أصدر إذ الحاالت معظم في بهم خاصة ألنظمة خضوعهم يعني ما ،"خاصة فئة من أجانب" باعتبارهم معهم التعامل وتم. اللبنانية الدفاع لوزارة التابعة
 الرعايا على" على منه 0 المادة نصت والتالي لبنان في األجانب ضاعأو  بتسوية الخاص( 305) رقم القرار 0594 آب 4 في اللبناني ليةالداخ وزير
 لونيحم ال أجانب: الثالثة....التالية الخمس الفئات إحدى في ويدخلوا اإلقامة حيث من اعهمأوض يصححوا أن لبنان في حالياً  الموجودين اللبنانيين غير
 المديرية عن صادرة هوية بطاقات أو العام لألمن العامة المديرية عن صادرة إقامة بطاقات بموجب لبنان في ويقيمون األصلية بلدانهم من هوية وثائق
ت التشريعية للعام حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان على ضوء التعديالأشرف صيام، ...". لبنان في الفلسطينيين الالجئين شؤون إلدارة العامة
4101،04-03 . 
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عند تقديمهم طلبات حماية في وذلك التفسيرات المتباينة لبنود االتفاقيات الدولية من  األنوروامناطق عمل 

ي نوع  أحتى  أول، ساس لم الشمأاإلقامة على  أوكطلبات الحصول على حق اللجوء السياسي،  الشتات،

 144ما تم طلبها من أي الجئ دونما الفلسطيني.ذا إمن الحماية الممكن توفيرها 

 اإلنساني الدولي والقانون اإلنسان حقوق التفاقيات وفقاً  لالجئ القانوني المركز 2-1
 

ن ضية شؤو كلت لمفو أو من بنود ومهام  0510ردته اتفاقية حقوق الالجئين لعام أو ما لى إ أ شيرفيما سبق  

ولم  كمان األردن وكما ذكرنا لم تكن من الدول المصادقة على تلك االتفاقية، أ إالالالجئين القيام بمتابعتها، 

فهل هذا يعفيها من مسؤوليتها تجاه الالجئين السوريين تكن ملزمة بتطبيق بنود مذكرة التفاهم كما ذكرنا سابقًا 

 الفارين من النزاع المسلح في سوريا؟ 

الخطأ بمكان حصر قواعد القانون الدولي المتعلقة بالالجئين وااللتزامات المفروضة على الدول المضيفة  من 

دوليًا بقاعدة  إليه فحسب ما يشار .فقط 0510الخاصة بالالجئين لعام  في االتفاقية

(MartensClause)،145خرىاألولية فإن عدم مصادقة دولة على اتفاقية دولية، ال يعفيها من التزاماتها الد .

مبدأ  أووالتزامات األردن الدولية األخرى نجدها في القانون الدولي العرفي الخاص بالالجئين وأهمها قاعدة 

                                                           

 03-04سوزان أكرم، تيري ريمبل. الحماية المؤقتة لالجئين الفلسطينيين، ص  144 

 وأعراف بقوانين والخاصة 0155  لعام الثانية الهاي تقاقيةا ديباجةشكلت قاعدة مارتنز جزءًا من قوانين النزاع المسلح منذ أول ظهور لها في  145
. قدم مارتنز قاعدته بعد فشل الوفود مارتنز فريدريك الروسي والدبلوماسي  الدولي القانون في المختص لىإ ةبنس االسم بهذا وعرفت البرية، الحرب

في االتفاق على مسألة وضع المدنيين الذين حملوا السالح ضد قوة االحتالل، حيث طالبت مجموعة  0155المشاركة في مؤتمر السالم في الهاي عام 
 ول في حينها إحالتهم لإلعدام في حين ادعى عدد قليل من الدول بضرورة اعتبارهم مقاتلين شرعيين. كبيرة من الد

"Fyodor Fyodorovich Martens (1845-1909) - a humanist of modern times", ICRC Resource Center. June 30, 1996. 
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jn52.htm  
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التزاماتها التعاقدية والعرفية بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون لى إالرد، باإلضافة  أوالطرد عدم 

 الدولي اإلنساني. 

الحقوق االقتصادية صين بالحقوق المدنية والسياسية و العهدين الدوليين الخاى كل من فقد صادق األردن عل 

عدد من االتفاقيات كتلك المتعلقة بحقوق الطفل، واتفاقية مناهضة لى إضافة إواالجتماعية والثقافية، 

لك الموافقة على نشر ت 41/4/4111مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ قرر التي  التعذيب،

على الميثاق العربي لحقوق قليميًا إاألردن ق صادكما و  146االتفاقيات وبروتوكوالتها في الجريدة الرسمية.

أيضًا كسابقه من االتفاقيات على حماية الحقوق األساسية لإلنسان في  أكد  والذي  4112اإلنسان في العام 

اإلعادة  أو التعسفي االعتقالماية من المحاكم، وحقه في الحلى إالبقاء، كحقه في التنقل، وفي الوصول 

  147القسرية.

بحماية حقوق الالجئ األساسية  نصوصًا متعلقة المصادق عليها من قبل الدولة األردنية االتفاقياتوتضمنت 

 كافة الحقوق الجوهرية األساسيةبفقد الحماية التي يتمتع بها كل مواطن، وله الحق في التمتع نسانًا إباعتباره 

 جنسيتهم.  أوق على جميع األشخاص بصرف النظر عن وضعهم التي تطب

فمثاًل، وفيما يتعلق بتأكيد اتفاقيات حقوق اإلنسان على مبدأ عدم التمييز بسبب األصل الوطني، نصت  

احترام الحقوق المعترف بها فيه،  على 0519 للعام ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

اللون،  أويع األفراد الموجودين في إقليمها ومن هم ضمن واليتها دون أي تمييز بسبب العرق، وكفالتها لجم

                                                           
 (. 2101، عدد )01/3/4111 بتاريخ الرسمية الجريدة في االتفاقيات نشرت 146

147
 . جامعة مينيسوتا.7112أيار  73الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، اعتمد في   
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 أواالجتماعي،  أواألصل القومي  أوغير سياسي،  أوالرأي سياسيًا  أوالدين،  أواللغة،  أوالجنس،  أو

 148غير ذلك. أوالنسب،  أوالثروة، 

لكل إنسان حق التمتع أن " إلىالمادة الثانية الفقرة الثانية منفي   فيما أشار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

الجنس  أواللون  أوبكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر 

د الميال أوالثروة  أواالجتماعي  أواألصل الوطني  أوأي رأي آخر،  أوالرأي السياسي  أوالدين  أواللغة  أو

أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضال عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه  أو

تلك البقعة  أوالبقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد  أوالدولي لبلد  أوالقانوني  أوالوضع السياسي 

 149انت سيادته خاضعة ألي قيد من القيود".ك أوغير متمتع بالحكم الذاتي  أوتحت الوصاية  أومستقال 

في المتعلقة بحماية األشخاص المدنيين وقت الحرب  على اتفاقيات جنيف وتحديداً  األردن وصادقهذا  

ن كان هناك إجماع فقهي حول عرفية قواعدها. ، 4111 ي ذكر مصطلح "الجئ" صراحة في لم وحيث وا 

فإن ذلك لم يعن   0525،150لعام  ن اتفاقية جنيف الرابعةتعريف األشخاص المحميين في المادة الرابعة م

الالجئ من نصوص القانون الدولي اإلنساني، باعتباره مدنيًا ومن حقه االستفادة من الحماية همال إ

من االتفاقية تطلب معاملة تفضيلية لالجئ من جانب الدولة  22المنصوص عليها في تلك االتفاقية، فالمادة 
                                                           

 .04سوتا، المادة مين(، جامعة 0519 آذار 43 النفاذ بدء)تاريخ  والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد  148
 .4سوتا، المادة ين(، جامعة م0521لأو كانون  01نسان )اعتمد في الن العالمي لحقوق اإلعإلا  149

احتالل،  أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو األشخاص الذين تحميهم االتفاقية هم "...( : 2المادة )  150
ال تحمي االتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها. أما رعايا الدولة  .دولة احتالل ليسوا من رعاياها وأتحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه 

 ا ممثلة تمثيالً المحايدة الموجودون في أراضي دولة محاربة ورعايا الدولة المحاربة فإنهم ال يعتبرون أشخاصا محميين ما دامت الدولة التي ينتمون إليه
ال يعتبر من األشخاص المحميين بمفهوم هذه االتفاقية األشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف  .في الدولة التي يقعون تحت سلطتهاعاديا  دبلوماسياً 

جنيف لتحسين حال جرحي ومرضى اتفاقية  أو، 0525آب/أغسطس  04الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في لتحسين حال 
آب/أغسطس  04الحرب المؤرخة في  ىاتفاقية جنيف بشأن معاملة أسر  أو، 0525آب/أغسطس  04حة في البحار، المؤرخة في القوات المسل ىوغرق

0525. 
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هو  151.مدنيًا غير متمتع بحماية حكومته ويجب أن ال يعامل كأجنبي على أساس جنسيته المضيفة، باعتباره

بند التسوية ليه إ وأضافت0511،152ل لسنة و من البروتوكول اإلضافي األ 13أيضًا المادة  ما أكدته صراحةً 

صورة تأمين حماية لالجئ بأفضل  محاولةبين الالجئين وعديمي الجنسية، هذا ومضى البروتوكول نحو 

  153ممكنة من تلك الواردة في نظام اتفاقية جنيف الرابعة.

ولم تكتف اتفاقية جنيف الرابعة بتحديد فئة األفراد المحميين بموجب نصوصها، بل وأكدت في نص المادة  

ساسية لهم أميزة حماية وهي أي مكان يخشى فيه االضطهاد، لى إطرد أي الجئ  أوعلى مبدأ عدم رد  21

من االتفاقية  21االتفاقيات الدولية ذات العالقة. حيث نصت المادة لى إالدولة بعدم انضمامها  ما تذرعتذا إ

السياسية رائه آبلد يخشى فيه االضطهاد بسبب لى إعلى أنه: "ال يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال 

 154عقائده الدينية". أو

مجموعة من القواعد العامة الالزمة لحماية لى إ اإلنساني مجتمعةً  الدولي وقد أشارت نصوص القانونكما  

اًل: حماية الالجئ من آثار األعمال العدوانية وما تشمله أو ، ومن بين تلك القواعد أثناء النزاع المسلحالالجئين 

من ضرورة التمييز بين المدنيين والمقاتلين بهدف المحافظة على الطابع المدني لالجئ، وحماية المدنيين من 

قاعدة حماية كل من النساء واألطفال الحتياجات ى إلاجمة عن العمليات العسكرية، إضافة األخطار الن

                                                           
151

 .22( جامعة مينسوتا، المادة 0511تشرين األول  40اتفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب )تاريخ بدء النفاذ   

ل والثالث من االتفاقية الرابعة وذلك في جميع الظروف ودونما أي و لمدلول البابين األ تكفل الحماية وفقاً  تفاقية على أنه: "من اال 13تنص المادة   152
من الالجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة  أوأية دولة،  ىإلممن ال ينتمون  -قبل بدء العمليات العدائية-تمييز مجحف لألشخاص الذين يعتبرون 

 لدولة اإلقامة". أوبمفهوم التشريع الوطني للدولة المضيفة  أولموضوع والتي قبلتها األطراف المعنية با
 نيالالجئ فئة لتشمل الرابعة جنيف اتفاقية ردتهاأو  التي المحميين األشخاص دائرة توسيع ،0511 لسنة اإلضافي البروتوكول نصوص حاولت فمثالً   153
 راضيهاأ في يوجد التي الدولة مع دبلوماسية عالقات تربطهم والذين المحايدة الدولة رعايا من ومثلهم الرابعة، تفاقيةباال المرتبطة غير الدولة رعايا من

  .(05-01:(4111) 094  الدولية السياسة مجلة" المسلحة النزاعات إبان الالجئين حماية" داود، حسن السيد محمود.  )الالجئون هؤالء
 .21( جامعة مينسوتا، المادة 0511ل و تشرين األ 40حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب )تاريخ بدء النفاذ  اتفاقية جنيف بشأن  154
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ثانيًا: الحق في وجود مواقع آمنة للفارين من النزاعات المسلحة في المناطق المحايدة.  155حمايتهم الخاصة.

 156عمال اإلغاثة.ثالثًا: معرفة مصير أفراد األسرة وجمع شملهم، وأخيرًا حق الالجئ في اإلفادة من أ

، هي مدى إمكانية تطبيق المالحظات التي لها أهمية خاصة عند النظر لقواعد حماية المدنيينحدى إومن  

أشارت المفوضية السامية لشؤون  حيثتلك القواعد عند وجود بعض المقاتلين داخل مخيمات الالجئين. 

 كما، اظ على الطابع المدني لالجئينعزل العناصر المسلحة من أجل الحف أوضرورة فصل لى إالالجئين 

عزل العناصر المسلحة بعد نزع أسلحتهم في مخيمات خاصة بهم الصليب األحمر على ضرورة فصل و  ركزو 

مدادهم بالخدمات األساسية الالزمة لهم وذلك حفاظًا على أمن الالجئين من المدنيين في مخيماتهم.   157وا 

دد مخيم الراجحي الواقع في محافظة المفرق كأحد األمكنة  وفي حالة الالجئين السوريين في األردن،  فقد ح 

 158.اً شخص 4031بحوالي  عددهم رالمسلحة السورية، ق دِّ  القواتعدد من الضباط والمنشقين عن الستقبال 

، نظرًا ألن معظم ما تضمنته اتفاقيات نساناإللالجئين والقانون الدولي لحقوق الدولي  قانونكل من اليتكامل  

الالجئين من حقوق ومبادئ حماية، وجدت ما يقابله في اتفاقيات حقوق اإلنسان التي جعلت الفرد محور 

، بما يحويه من حقوق 0521عام ال في العالمي لحقوق اإلنسان والصادرعالن اإلكفل حيث  اهتمامها.

لكل فرد حق  على "...أنعالن اإلمن  02نصت المادة و وحريات أساسية حق الالجئ في طلب اللجوء، 

                                                           
 . 01-04 ،ماية الالجئين إبان النزاعات المسلحةحمحمود داود،   155
  .01-09 السابق، المصدر  156

 41 السابق، المصدر  157
 .1ة، سيمنظمة العفو الدولية، قيود متزايدة، وظروف قا  158



 

57 
 

وذلك بدون أي تمييز مبني على أساس  159"،ضطهاداالالتماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خالصًا من 

 160نفسه.عالن اإلمن  4غير ذلك من تلك المنصوص عليها في المادة  أوالجنس  أواللون،  أوالعرق 

 واختيار التنقلفي  الفرد قضمان حإلى  (03كنص المادة )اإلعالن في حين أشارت المواد األخرى في  

ونظرًا ألنه كثيرًا ما تؤدي حاالت اللجوء  162نفيه تعسفًا. أوعدم حجزه إلى ( 5نص المادة )و  161،قامتهإمحل 

   163نصًا متعلقًا بحق لم شمل األسرة.عالن اإلفصل أفراد العائالت عن بعضهم بعضًا، فقد تضمن لى إ

لمدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية من العهد الدولي الخاص بالحقوق ا كل وأكد   

ليها إردها اإلعالن المتعلق بحقوق اإلنسان في ثناياه، مضافًا أو واالجتماعية والثقافية، على الحقوق التي 

المتحدة في العديد من مم األالذي أكدته  الشعوب في تقرير مصيرهاجملة من الحقوق الملزمة للدول كحق 

والحق في التعليم والعمل والضمان االجتماعي الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق  164ها،قرارات

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

                                                           
 (، جامعة منيسوتا.  0521 لو كانون األ 01عالن العالمي لحقوق اإلنسان )اعتمد ونشر على المأل بتاريخ اإل  159
  .011م نسان في الحاشية رقالعالمي لحقوق اإلعالن ر نص المادة الثانية من اإلنظا  160

 
 نفيه تعسفًا". أوحجزه  أوال يجوز اعتقال أي إنسان  " 162
 الفقرة الثالثة من االتفاقية تنص على "أن األسرة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع و الدولة".  09المادة   163
لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في  من العهد على أنه: " 0تنص المادة   164

 سعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي".ال
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الذين يشكلون حسب  -بالطفل الالجئأحكامًا خاصة  0515للعام  تضمنت اتفاقية حقوق الطفلكما و  

سع من تلك التي ذكرت في االتفاقية أو  -165نمفوضية شؤون الالجئين أكثر من نصف الالجئيإحصائيات 

 .محقوقه ةالدولية الخاصة بالالجئين، ونظامًا متكاماًل لحماي

الجنسية منذ  حق الطفل في االعتراف بشخصيته القانونية واكتسابه كفلت اتفاقية حقوق الطفلمن ناحيتها،  

الذي  أولحصول على مركز الجئ والدته، ونصت "...على التدابير المالئمة لتكفل للطفل الذي يسعى ل

تلقي الحماية والمساعدة اإلنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه  يعتبر الجئًا...

المتعلقة بحقوق اإلنسان التي تكون الدول أطرافًا  أو، وفي غيرها من الصكوك الدولية اإلنسانية تفاقيةاال

 166.فيها"

تقضي بتشجيع حقوق اإلنسان وحمايتها األمم المتحدة تعهدات والتزامات رسمية ى إل مومع أن األردن قدَ  

 األردن، ، ونصت تلك التعهدات على تأكيد4119عضوية مجلس حقوق اإلنسان في لى إ ر شِّحعندما 

 الدولي نالالجئي قانون مبادئ مع بما يتفق بواجباته يفي بأن التزامه على بعيد، وقت   منذ مضيفاً  بلداً  بوصفه

غير أن التقارير الصادرة عن لجان  167اإلنسان. لحقوق الدولي القانون إلى إضافةً  اإللزامية، المبادئ فيها بما

وعلى سبيل المثال، عبرت عن قلقها  4102،168حقوق اإلنسان كتلك المتعلقة بحقوق الطفل في األردن لعام 

                                                           
165

 “Children”, UNHCR: the UN Refugee Agency. www.unhcr,org/pages/49c3646cle8.html  
 . 44(، جامعة مينسوتا، المادة 0515تشرين الثاني  41اتفاقية حقوق الطفل )اعتمدت وعرضت للتوقيع والمصادقة بتاريخ   166
 .42- 43، هيومن رايتس ووتش "،معاملة يلفها الصمت: نازحون من العراق ومقيمون في األردن"  167

168 "Concluding Observations on the consolidated fourth and fifth periodic reports of Jordan", United Nations, Jun 
13, 2014. http://www.refworld.org/docid/541bf99a4.html.   

http://www.unhcr,org/pages/49c3646cle8.html
http://www.refworld.org/docid/541bf99a4.html
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د األمهات األردنيات والمتزوجات من مواطنين غير ضد عدم إمكانية تجنيس مواليإزاء التمييز بحكم القانون 

  169األصول الفلسطينية. ووذأردنيين، والتمييز الذي يعاني منه األطفال 

األردنية والصادر عن المركز الوطني لحقوق اإلنسان  المملكةضاع حقوق اإلنسان في أو كما وأشار تقرير  

دن عن منح إذن الدخول لعدد من أزواج النساء عدد من الشكاوي المتعلقة بامتناع األر لى إ 4104عام 

وخصوصًا القادمين من سوريا، وسحب األرقام الوطنية لعدد من األردنيين ذوي األصول  األردنيات وأبنائهن

 170الفلسطينية.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

قرار الحكومة األردنية مؤخرًا بمنح أبناء األردنيات المتزوجات من أجانب الحقوق المدنية والمتعلقة بحقهم في التعليم لى إوهنا تجدر بنا المالحظة   169
نتخابات األردنية. )حمدان الحاج، "النسور: الوصاية على األماكن المقدسة هي ة والعمل باستثناء تلك المتعلقة بحق التصويت والمشاركة في االوالصح

 01 ة الدستورجريدستثمار والتملك" ردنيات المتزوجات من غير األردنيين تشمل اإلقامة والتعليم والصحة والعمل واالللملك شخصيا، تسهيالت ألبناء األ
  http://pdfstore.addustour.com/1/2/90/Binder1.pdfأو. 4102تشرين الثاني

 لحقوق الوطني المركز"، 4104 لعام الهاشمية األردنية المملكة في اإلنسان حقوق ضاعأو : اإلنسان لحقوق الوطني للمركز التاسع السنوي التقرير"  170
  http://www.nchr.org.jo/arabic/Portals/0/Upload%20Folder/2013/nchr_annual_rep_2012.pdf . أو4103أكتوبر  اإلنسان،

http://pdfstore.addustour.com/1/2/90/Binder1.pdf
http://www.nchr.org.jo/arabic/Portals/0/Upload%20Folder/2013/nchr_annual_rep_2012.pdf
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 الجئون الفلسطينيون والعراقيون في األردن: تقديم عام ال3-1  

 

الدولة األردنية تجاه كل من الالجئين الفلسطينيين والعراقيين  سلط الضوء على سياساتلييأتي هذا المبحث  

ال يمكن فهم طريقة تعامل والحال أنه للحالة السورية قيد الدراسة. وأشمل  ضحأو فهم تقديم وذلك بهدف  ،فيها

لكال تطوراتها بالنسبة مسار العالقة التاريخية و لى إالحكومة األردنية مع الالجئين السوريين من دون التطرق 

مليون  4حوالي  4103فقد بلغ عدد الفلسطينيين في األردن وحسب احصائيات األنوروا لعام  الموجتين.

في الوقت الذي  172،الجئلف أ 45فيما بلغ عدد العراقيين المسجلين لدى المفوضية  171الجئ فلسطيني،

كومة العراقية عام بالتعاون مع الح 173تشير بعض األبحاث كتلك التي أجرتها مؤسسة فافو النرويجية،

 الجئ عراقي في األردن. لف أ 111الى  211إلى ، إلى أن هذا العدد وصل 4111

الجئين سوريين جدد. فقد كان هناك فراز إن أحداث العنف في سوريا لم تكن نتائجها محصورة في كما أ 

. ونتيجة 4100ام ا عفلسطينيون وعراقيون ممن اتخذوا من سوريا ملجًأ لهم قبل اندالع أحداث العنف فيه

زمة حماية بالنسبة لالجئين الفلسطينيين والعراقيين النازحين للمرة الثانية على األقل من ألذلك تبين وجود 

سوريا إلى األردن، حيث كانت هناك إجراءات مختلفة للتعامل مع الالجئين بحسب أصلهم العرقي لدرجة 

نيين الفارين من سوريا نتيجة أعمال العنف في الوقت الذي إغالق الحدود األردنية أمام العراقيين والفلسطي

                                                           
171 "UNRWA in figure 2013", UNRWA. http://www.unrwa.org/sites/default/files/2013042435340.pdf  

172"2013 UNHCR country operations profile – Jordan", UNHCR. Available:    
http://www.unhcr.org/pages/49e486566.html  

173 "Iraqis in Jordan, Their number and their characteristics", FAFO.  Nov 2007. 
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/Analasis_Reports/Iraqis%20in%20Jordan/Iraqis%20in%20Jordan.pdf  

http://www.unrwa.org/sites/default/files/2013042435340.pdf
http://www.unhcr.org/pages/49e486566.html
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/Analasis_Reports/Iraqis%20in%20Jordan/Iraqis%20in%20Jordan.pdf
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لدرجة عزل الفلسطينيين منهم في مخيمات خاصة منفصلة عن باقي  أو ،استمر السوريون من العبور

  174السوريين.

 الالجئون الفلسطينيون  1-3-1
 

جبر حوالي أ   175،الجئمليون  4في األردن أكثر من  األنورواالمسجلون لدى  فلسطينيونالجئون الشك ل ال 

رة، ونزح أكثر من و االمناطق المجلى إ 0521على اللجوء من ديارهم وأراضيهم عام  منهمألف  111-511

الضفة لى إونتيجة توحيد قوانين المملكة المتزامنة مع مد سيادة األردن  176األردن.لى إ منهم ألف 111

نيون ومن تنحدر أصولهم من الضفة الغربية حقوق فقد م نح الفلسطي 0511الغربية والقدس الشرقية في العام 

  التي يتمتع بها المواطنون األردنيون.قامة واإلالجنسية 

أن طبيعة الشروط التي اكتسب الفلسطيني بموجبها المواطنية األردنية لم تكن واضحة إال مع سريان  غير 

فيه على "...أن أي شخص لديه  3مادة والذي نصت الفقرة الثانية من ال 0512قانون الجنسية األردنية لعام 

، مقيم في المملكة خالل الفترة من 01/1/0521سابقة باستثناء اليهود قبل تاريخ  جنسية فلسطينية

الذين أقاموا ن و الفلسطيني...". وعليه فالقانون ال يمنح ردنياً أيعتبر مواطنًا  09/4/0512الى  41/04/0525

 .الحقًا باألردن المواطنية تلقائياً 

                                                           
 .41"، قاسية وظروف متزايدة قيود" الدولية، العفو منظمة  174
رسميًا  بهاغير معترف  منها ثالثة -مخيما  03التي بلغ عددها  الالجئين،الغوث وتشغيل  لوكالة تابعة مخيمات في منهم الف 311 حوالي يقيم  175

 وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين. "أين نعمل: األردن"،   من قبل الوكالة.
 work/jordan-we-http://www.unrwa.org/where   

  .1، 4103: مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية، عمان) ظروف عمل الفلسطينيين في األردن، نادية سعد الدين  176

http://www.unrwa.org/where-we-work/jordan
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لئك الذين فروا من الضفة أو في األردن بعد ذلك التاريخ بما يتضمن قاموا أأما بالنسبة للفلسطينيين الذين  

فقد اعتبرتهم األردن نازحين داخليا كونهم تشردوا داخل  0591اإلسرائيلية عام  -الغربية خالل الحرب العربية

الضفة الشرقية. وبهذا يحق لهم الحصول على جواز  لىإحدود الدولة األردنية، أي انتقلوا من الضفة الغربية 

سفر لمدة خمس سنوات مع حقوق المواطنة الكاملة ألنهم كانوا مواطنين في األردن قبل الحرب. فيما ح رم 

ومن  -لف فلسطيني أ 011والذين بلغ عددهم حوالي  -الفلسطينيون القادمون من قطاع غزة في نفس الفترة 

  177حتى يومنا هذا. –عد، من حقوق المواطنة انحدر من نسلهم فيما ب

ومنحهم المواطنة األردنية، تبدو مختلفة عن سياسة  0521وبهذا فإن سياسة األردن تجاه فلسطينيي عام  

، من منح 0591باقي الدول العربية المضيفة، التي امتنعت وباالنسجام مع بروتوكول الدار البيضاء لعام 

مصلحة الدولة األردنية ويأتي ذلك بحسب البعض بسبب ما يعتبرونه ضيفة. الفلسطينيين جنسية الدول الم

فدمج الفلسطينيين  178بغية الحفاظ على استقرارها الداخلي من المنظور االقتصادي والسياسي واالجتماعي.

على سبيل المثال، قد جعل من عمان مركزًا الستثمارات السكان من الضفة الغربية كما وقد ساهمت الموارد 

واستفادت األردن من المساعدات الدولية المقدمة لها من كل من  كما 179البشرية الفلسطينية في تطويرها.

  180بنيتها التحتية.نشاء إوهو ما مكنها من  0521بريطانيا والواليات المتحدة بعد عام 

                                                           
 .011-011،  يالقانون الدول لكس تاكنبرغ، وضع الالجئين الفلسطينيين في  177

178 Adnan Abu-Odeh. Jordanians, Palestinians & the Hashemite Kingdom in the Middle East Peace Process 
(United States Institute of Peace, 1999), 54-57. 
179  Ibid, 54-57.   
180 Oroub-El-Abed, Palestinian Refugees in Jordan,  Academia.  
https://www.academia.edu/206913/Palestinian_refugees_in_Jordan  

https://www.academia.edu/206913/Palestinian_refugees_in_Jordan
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للدولة المصرية اريًا دإمن قرار اإلدماج، كونهم كانوا تابعين  0591وفي حين ا ستبعد الغز يون النازحون عام  

، حيث كان قطاع غزة في حينها تحت اإلدارة المصرية ويمتلكون وثائق 0591-0521في الفترة ما بين 

رم هؤالء من الجنسية األردنية والحقوق المترتبة عليها، وتم منحهم فقط وثائق فقد ح   181سفر صادرة عنها.

وقد ازداد وضع الفلسطينيين في األردن تعقيدًا  182.قامةإسفر صالحة لمدة سنتين ال تزيد عن كونها تصاريح 

حيث زاد الشعور العام بحسب استطالعات الرأي، بأنهم غير مرغوب بهم في رتباط االبعد قرار فك 

منظمة التحرير الفلسطينية ونجاحها نشاء إذلك الصراع على الهوية الذي رافق لى إيضاف  183األردن.

تفعيل النقاشات عادة إوهو ما ساهم في  184لي بتمثيلها للفلسطينيين.بالحصول على االعتراف العربي والدو 

حول جدل الهوية والمواطنة في األردن والتساؤالت حول والء الفلسطينيين من ذوي األرقام الوطنية في 

 185األردن.

سطينيين غايتها تسهيل حركة الفلسطينيين ولكنها في الحقيقة تمييزية بين الفلحصائية إوألسباب بدت وكأنها  

، أدخلت الحكومة األردنية ك الذين يعيشون في الضفة الغربيةلئأو في الضفة الشرقية مقارنة مع  نيعيشو الذين 

نح سكان الضفة الغربية البطاقة الخضراء نظام البطاقات الملونة، التي من خاللها  م   0513في حزيران عام 

                                                           
181 Oroub-El-Abed, “Immobile Palestinians: Ongoing Plight of Gazans in Jordan,” Forced Migration 
Review 26 (2006): 17-18. 
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR26/FMR2607.pdf   
182 Ibid, 17-18.  

 .01/1/4103 عمان،باحث مشارك في المعهد الفرنسي للبحوث. مقابلة شخصية. جالل الحسيني،   183
ية أقامة سلطة وطنية مستقلة على إشعب الفلسطيني في على حق ال 49/01/0512مؤتمر القمة العربية السابع والذي انعقد في الرباط بتاريخ  أكد  184

صدرت الجمعية العامة قرارها رقم أ منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك بعدما رض فلسطينية محررة، بقيادة أ
عبد الفتاح القلقيلي، منظمة التحرير الفلسطيني لفلسطيني. )باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب ا 42/01/0512في  4401

 (. art-alawda/item/1528-http://www.badil.org/haq-04. بديل لمصادر حقوق المواطنة والالجئين مركزواألمم المتحدة، 
185 Jalal Al Husseini. "The Arab States and the Refugee Issue: A Retrospective View", 2007.  
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/34/38/93/PDF/The_Arab_States_and_the_Refugee_Issue.pdf. 

http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR26/FMR2607.pdf
http://www.badil.org/haq-alawda/item/1528-art-04
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/34/38/93/PDF/The_Arab_States_and_the_Refugee_Issue.pdf
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، في حين تلقى 0591ن بالمواطنة األردنية حتى عام باعتبارهم من سكان الضفة الشرقية الذين كانوا يتمتعو 

في الوقت الذي  186القادمون من قطاع غزة البطاقة الزرقاء كونهم لم يكتسبوا الجنسية األردنية قبل ذلك.

هناك في لى إفروا  أوالضفة الغربية لى إحصل األفراد من المقيمين في الضفة الشرقية الذين تعود أصولهم 

  187اقة الصفراء.على البط 0521عام 

 ،للجنسية األردنية صبحت الزمةأ نهاأ 0511بعد قرار فك االرتباط في ت حيازة تلك البطاقاأثبتت عمليًا،  

الملك حسين خطابًا أعلن فيه فك االرتباط  لقىأ 0511وبمثابة السند الرسمي وراء سحبها. ففي يونيو عام 

ي حينه ذلك بأنها استجابة ودعمًا الدعاء منظمة التحرير وقد برر الملك ف 188اإلداري والقانوني بين الضفتين.

ن هناك من شكك في قانونية القرار وفي أ الإكونها الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني، لالفلسطينية 

فكيف يمكن لمثل هذا القرار الذي جاء  189.اعتباره عماًل من أعمال السيادة، وبالتالي ال يخضع  للمحكمة

هذا ن إليمات أن يفقد سكان الضفة الغربية الجنسية األردنية وحقوق المواطنة األردنية، بل على شكل تع

                                                           
186 Oroub El-Abed, "Immobile Palestinians", 18.  

من حملة الجنسية األردنية لديهم وضع مزدوج كونهم حاملين للجنسية األردنية ومقيمين دائمين في األردن ولديهم في نفس  الفأ 011هناك حوالي   187
 نين فلسطينيين. سرة في الضفة الغربية كمواطمكانية الحصول على لم شمل األإالوقت 

Ibid, 17-18. 
  .عدالة مركزالموقع اإللكتروني لالمنشور في  0511تعليمات فك االرتباط لسنة   188
ولم يتم تقنينه في  فالخطاب الملكي جاء سياسياً  األردني، للدستور خالفاً  صدرت االرتباط فك تعليمات كون لىإ القاسم نيسأ القانوني أشار حيث  189

الذي كان وزيرًا  الدجاني،ردني دكتور رجائي دارية وقد أشار وزير الداخلية اإلإجراءات إلى اتخاذ إوالحكومة عملت في حينها  قرار، وأتشريع  أوقانون 
كما  ية،المرعلى إرادة ملكية حسب األصول القانونية والدستورية إلى قرار من مجلس الوزراء وال إلى أن "فك االرتباط لم يستند إلقاء الخطاب إفي فترة 

.."، كما وقد جاءت تعليمات سياسيعالن موقف وتوجه إولم يمر عبر المراحل الدستورية ولم يعرض على البرلمان... لذلك فهو ليس قرار دستوري بل 
ذا خدم في إ: ردنيةاأل مواطنيتهمن القانون يفقد المرء  01،05، فبحسب المواد 0512ردني الصادر في القرار خالفًا لما نص عليه قانون الجنسية األ
لى وثائق إتنادًا اس المواطنيةذا حصل على إ األردن،ذا ارتكب عمال ضد أمن إذا خدم في دولة عدوة...إجيش أجنبي ورفض التخلي عن الخدمة ...

 أنيسالتابعة لوزارة الداخلية ) شرطي في دائرة المتابعة والتفتيش بهاسقاط الجنسية عملية سهلة يقوم إصدور تعليمات فك االرتباط جعل من مهمة  مزورة،
 (.001-002 ،(4101، 13 الفلسطينية)مجلة الدراسات  األردني النموذج-العربية التشريعات في الفلسطيني. القاسم
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حيث نصت المادة الثانية من التعليمات المتعلقة  190القرار طالت آثاره العديد من سكان الضفة الشرقية أيضًا.

قيم في الضفة الغربية بالقرار على سحب الجنسية األردنية من سكان الضفة الغربية على أن "كل شخص م

هذا وتم توسيع الشرط اآلنف الذكر  191".أردنياً  وليس فلسطينياً يعتبر مواطنًا  30/1/0511منذ ما قبل تاريخ 

، سرائيلإليشمل فيما بعد األفراد الذين حصلوا على جوازات سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية بموافقة 

الذين يحملون وثائق "لم شمل األسرة" التي تصدرها فراد األو في مؤسسات السلطة الفلسطينية،  والعاملين

األفراد المقيمين في الضفة الغربية قبل صدور تعليمات فك ى إلالسلطات اإلسرائيلية، باإلضافة طبعًا 

  192االرتباط.

حقوق المواطنة، وأصبحوا بداًل من ذلك بال جنسية و ردنية األوبذلك؛ فقد حملة البطاقة الخضراء جنسيتهم  

 اجباتالحقوق والو ب ،نظرياً  ،. وفي حين تمت ع حملة البطاقة الصفراءسرائيلياإلمعترف بها تحت االحتالل 

. لكن من هؤالء وفي ظل غياب األسس القانونية والمرجعية الدستورية لقرار فك لألردني الممنوحة كافة

وقد ينتهي مصيرهم كحال  193.االرتباط، من يبقى وضعهم القانوني وبحسب الكثير من الحقوقيين؛ مهدداً 

َبتأقرانهم من حملة البطاقة الخضراء. فقد بلغ عدد الذين  جنسياتهم من أصول فلسطينية في األردن بين  س ح 

  4103.195حالة حتى العام  3111ما يزيد عن  أووزهاء  194شخص، 4111أكثر من  4112-4111

                                                           
 . 001-002 ،األردني النموذج-العربية التشريعات في الفلسطيني ،القاسمنيس ا  190
   .السابق رجعالم  191

 . 009-001، السابق المرجع  192
. 4101شباط  0،هيومن رايتس ووتش"، بال جنسية من جديد"  193

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/jordan0210arwebwcover.pdf  
 . 49-42،  قالسابرجع الم  194
 14عدد ، مجلة العودة ،"بين الضرائب والتهديد بسحب الجنسية، الفلسطينيون في األردن: واقع يضغط نحو مستقبل مجهول" أحمد سعدالدين.  195

(4103.) 
 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/jordan0210arwebwcover.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/jordan0210arwebwcover.pdf
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، جاء األردنية نسيةجالم ن حوا ، والذين 0521منذ ليها إا أو ألردنية مع الفلسطينيين الذين لجتعامل الدولة ا إن   

بعد ذلك، أي نتيجة التحوالت السياسية التي ليها إمختلفًا عن تعاملها مع موجات الفلسطينيين القادمين 

افتقار الفلسطينين ألي وضع قانوني ثابت لهم لى إشهدتها وما زالت تشهدها المنطقة العربية، وهو ما يشير 

    في األردن.

ن غياب سياسة واضحة للتعاطي األردني مع فئات الفلسطينيين الموجودين على أراضيه، يرى البعض أ 

وني للعالقة ما بين األردن وفلسطين، أي عقب قرار فك االرتباطـ، خلق لقانثر التغير في التعريف اإوتفاقمها 

بشكل مع الفلسطينيين تأثرت  عاملالت قةريطو  196مزدوجة تنوعت ما بين الهوية والمواطنة والدمج.شكاليات إ

المتغيرات السياسية، وتحديدًا بمدى الرضى عن مواقف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة ببآخر  أو

  197الحقًا.

جدلية االندماج في المجتمع األردني وسياسة الدولة تجاه الفلسطينيين غالبًا ما احتكمت حسب الموقف  إن   

اًل: الحفاظ على حق الفلسطينيين أو . عة من المبررات غير المدعمة بحجج علميةمجمو لى إالرسمي األردني 

ضر بحقهم في العودة ويؤثر في العودة على اعتبار أن منحهم الحقوق المدنية واالجتماعية في الدولة قد ي

طبيعيًا نصت الحق باعتباره حقًا لى إما أشرنا ذا إفي العودة  الالجئين بحق . لكن منح الحقوق ال يضرعليها

لئك الذين طردوا وعائالتهم مباشرة فقط أو عليه قرارات الشرعية الدولية والجمعية العامة وال ينطبق فقط على 

  198أفراد عائالتهم المباشرين.يضًا أبل جاء ليشمل 

                                                                                                                                                                                           

 om/Default.asp?ContentID=1548&menuID=13mag.c-http://www.alawda  

 .12، األردن في الفلسطينيين عمل ظروف سعدالدين، نادية  196
197 Oroub El-Abed, "Jordan Today: An open border country", 2.  
198 Asem Khalil, “Socioeconomic Rights of Palestinian Refugees in Arab Countries,” 704-705. 

http://www.alawda-mag.com/Default.asp?ContentID=1548&menuID=13
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ض ، أي رفالوطن البديل للفلسطينيين اعتبار األردن هيلى إداعي ثانيًا، رفض للشعار الصهيوني ال 

يبدو في ظاهره حقًا للدولة ومن أجل فلسطين والفلسطينيين، اال أنه لم يجد السند  ومع أن هذا الدفاع نللتوطي

قضية نزع المواطنة من ذوي األصول الفلسطينية، لى إما أشرنا ذا إالرسمي والقانوني للدفاع عنه خصوصًا 

ها على توطين الالجئين ( التي نصت في جزء من0552هد الدولة على معاهدة وادي عربة عام )وتع  

ما حدا  وهو الشرق أردنيين من فقدان نفوذهم في الدولة مخاوفثالثًا، الهواجس الديمغرافية و  199الفلسطينين.

قوننته فيما بعد ليعكس  ، وتم العمل على0511إقصائي تنامى تدريجيًا بعد عام قليمي إتبني فكر لى إبهم 

لى إاستضافة أي عنصر فلسطيني آخر مكانية ا  و في الدولة  عملية التمثيل السياسي والوظيفي أثره على

 200المنطقة.

في أستاذ الدراسات العربية وتاريخ الفكر العربي  - جوزيف مسعدما طرحه لى إشارة من اإل وهنا ال بد 

ل ص من حول التأثيرات االستعمارية وصناعة الهوية القومية في األردن، والذي خَ في كتابه  -جامعة كولومبيا

رف في مرآة التضاد مع اآلخر عَ ت   نتاج المؤسسة االستعمارية البريطانية لكونها أن الهوية األردنيةلى إالله خ

                                                           
 . 001-001النموذج األردني. -القاسم. الفلسطيني في التشريعات العربية أنيس  199

ي في و اعريب الرنتكتور ة العليا، وقد أشار دحدى أسرار الدولإلى تعامل الدولة األردنية مع األرقام الخاصة بالسكان باعتبارها إفقد أشارت األدبيات  200 
ن السجال السياسي دفع بعض المسؤولين للبوح عن هذه األرقام، ففي العام ألى إلمواطنة"و "الوطنية"، مقالته المعنونة "الفلسطينيون في األردن وأسئلة "ا

صول فلسطينية والذين يحق لهم المشاركة أوعشية االنتخابات النيابية كشف رئيس الوزراء األردني علي أبو الراغب عن أن نسبة األردنيين من  4114
ن النسبة تصل إمن ال يتمتعون بالجنسية األردنية، فو ن في األردن يو ليهم الفلسطينإذا أضيف إ%(، ف23قد بلغت آنذاك ) في االنتخابات تصويتًا وترشيحاً 

 .(4100) 04جريدة السفير، عدد ي. الفلسطينيون في األردن وأسئلة "المواطنة" و"الوطنية". و ا% . )عريب الرنت93-91ى ما يقارب إل
http://palestine.assafir.com/article.asp?aid=594 

http://palestine.assafir.com/article.asp?aid=594
http://palestine.assafir.com/article.asp?aid=594
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اإلقصائي الخطاب السياسي إنتاج وهو ما يعيد بحد ذاته  ،داخل األردن المتمثل في الوجود الفلسطيني

 201للفلسطينيين األردنيين.

الهواجس لى إآخرها فمرجعه و . رتبطة بالمحيط الجيوسياسي للدولةالهواجس األمنية والسياسية الم رابعًا، 

اللجوء في ظل الموارد  االقتصادية واالجتماعية التي قد تلحق باألردن في حال استيعابه لموجات أخرى من

 202الطبيعية الشحيحة التي يمتلكها.

سرائيل إية ناجمة عن رفض وعلى الرغم من أن مشكلة الالجئين الفلسطينيين في جوهرها هي مشكلة سياس  

أنها أيضًا مشكلة ناتجة عن ال إفي المنفى فترات طويلة معدومي الجنسية، هم ئوبقااستقبال الالجئين، عادة إ

والمتاحة قليمية اإلتشويه ناجم عن الفجوة القانونية التي حرمتهم من الحد األدنى للحماية الدولية ومن ثم 

بمزيد من ليه إقًا لالتفاقيات والتشريعات المعمول بها. وهو ما سيتم التطرق لجميع فئات الالجئين في العالم وف

 من الدراسة. ثانيالتفصيل في الفصل ال

خاصًا في ظل اعتبار المجتمع الدولي للمشكلة الفلسطينية بأنها  ىمنحً تخذ االتعامل مع الفلسطينيين إن  

ن ألجنسية والعقبات التي من الممكن هم من اتدابير خاصة لها عالقة بحرمانلى إزمة الجئين تحتاج أ

الحماية،  أوإنشاء األمم المتحدة لوكالة خاصة بهم تقدم لهم المساعدة لى إتعترض طريق عودتهم. باإلضافة 

َئتكل من وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين التي ى إلوفي هذا إشارة  بموجب قرار الجمعية  أ نش 

(، التي ما لبثت أن فشلت جهودها (UNCCP، ولجنة التوفيق الدولية 0525في الصادر  314العامة رقم 

                                                           
201 Joseph Massad. Colonial effects: The making of nayional identity in Jordan (New York: Columbia University 
Press, 2001), 278.   

 .31-41 األردن، يف للجوء قانوني تنظيم تبني نحوخير صمادي،   202
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حل دائم لقضية الالجئين الفلسطينيين وتطبيق قرارات يجاد إ، في 0521عام نشائها إبعد أربع سنوات من 

  203الجمعية العامة لألمم المتحدة بصورة كاملة.

 الالجئون العراقيون 1-3-2

لى إ. فهناك من قدم األولى الخليج حرب منذ أي ،0550لم يبدأ منذ العام  األردن تواجد العراقيين في نَّ إ  

بافتتاح مقر  0550وبالرغم من سماح األردن لمفوضية شؤون الالجئين في نهاية عام  .0515األردن منذ 

ؤسسة بغية تنظيم العالقة بين ثالوث م 0551العام مذكرة تفاهم معها في برامها إلها في عمان، ومن ثم 

ن تنظيم وضع العراقيين القانوني في األردن أال إ 204،المفوضيةو اللجوء على أراضيها أي الالجئ، والدولة، 

وعلى مدى مراحل لجوئهم لم يكن موحدًا. جاء ذلك نتيجة انعدام وجود رؤية موحدة للتعامل معهم من قبل 

ع العراقيين في األردن باعتبارهم تقرير هيومن رايتس ووتش وض تناولكل من الحكومة والمفوضية. وقد 

"الجئي أمر واقع" فروا من حالة العنف واالضطهاد في العراق، وهم بحاجة إلى الحماية الدولية حتى في حال 

  205حتى كطالبي لجوء. أوبهم رسميا كالجئين ي عَتَرف لم 

ئين العراقيين، فتعاملت وقد أشار التقرير إلى عدم امتالك الحكومة األردنية سياسة واضحة وخاصة بالالج 

معهم تار ة كزوار مؤقتين "ضيوف"، وتار ة أخرى كمهاجرين غير شرعيين.
وهو ما جعل من حقهم في 206

اإلقامة القانونية والحصول على حقوقهم اإلنسانية أمرًا بالغ الصعوبة. فالعيش على نحو غير شرعي في 

نفاذ مدخراتهم وعدم وجود تراخيص عمل لديهم، من القلق لدى العراقيين، فمع است األردن قد خلق مناخاً 

                                                           
 . 10-21 ،"سد فجوات الحماية الدولية: الدليل الخاص بحماية الالجئين الفلسطينيين"  203
 . 4خير الصمادي، نحو تبني تنظيم قانوني للجوء في األردن،   204
 1-1 ،"األردن في ومقيمون العراق من نازحون: الصمت يلفها معاملة"  205
 المصدر السابق  206
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اضطر كثير منهم وعلى نحو غير شرعي إلى قبول أعمال ووظائف هامشية وجدوا من خاللها أنفسهم 

 207معرضين لالستغالل.

جراءاتها البيروقراطية، فقد حظي    والرتباط وحساسية مسمى "الالجئين" في الدول العربية بمصالح الدولة وا 

ففي  المراحل الزمنية التي قدموا فيها.لى إ مختلفة استناداً لجوء  ضاعو أو تصنيفات ي األردن بعدة العراقيون ف

، ونظرًا لمحدودية المشكلة في حينها بقلة عدد الوافدين منهم، فقد 4113وحتى  0515الفترة ما بين 

كرة التفاهم التي عقدتها وضعهم كالجئين مستفيدين مما ورد في مذجراءات إاستطاعوا التقدم بطلبات لتحديد 

بالرغم مما يشوبها من عيوب تم التنبه لها عند التعامل مع موجات  التي، 0551المفوضية مع الحكومة عام 

ساهمت بسد شيء من الفراغ في النظام القانوني األردني، غير المصادق على نها أال إالعراقيين الحقًا؛ 

، والمفتقر لتشريع وطني خاص بالالجئين على 0510لعام االتفاقية الدولية الخاصة بحماية الالجئين 

 208أراضيه.

من شأنه حماية العراقيين المهجرين  209تقديم نظام حماية مؤقتة 4113توجه المفوضية عام وحيث كان   

بأعداد كبيرة من العودة القسرية، وتمكين المستفيدين منهم من تحسين فرصهم في الحصول على الخدمات 

الداخل لى إجذب المزيد من العراقيين لكونه أن األردن اعتبرت هذا النظام غير صالح للتطبيق، ال إالرئيسية، 

                                                           
 . 8-5، "معاملة يلفها الصمت" 207

 . 2-3، ناألرد في للجوء قانوني تنظيم تبني نحوخير صمادي،   208
 .2المصدر السابق،   209
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فقد م نح العراقيون تأشيرات سياحية لمدة ثالثة أشهر مع  بذلك،حقها السيادي. و من األردني وهو ما يقيد 

 210تجديدها.مكانية إ

ردن كانت دومًا عرضة للتغير وفقًا للتغييرات السياسية األلى إدخول العراقيين جراءات إ أنَّ لى إتجدر اإلشارة  

وتورط العراقيين بها أصبحت عملية تجديد التأشيرات السياحية لهم أكثر  4111في المنطقة. فبعد تفجيرات 

االمتناع عن منح التأشيرات لهم عند الحدود، ومع اشتداد العنف الطائفي لى إصعوبة، هذا وعمدت السلطات 

أعلنت  4115وحتى  4111األردن وفي الفترة الممتدة من لى إزايد أعداد الفارين منهم في العراق وت

 Primaل وهلة و المفوضية بدء تطبيقها لنظام حماية من نوع آخر يعترف لما يسمى "بالالجئ أل

Facie".211  ومن ضمنها البحث عن حلول دائمة  0510ويحق له بالتالي االمتيازات التي تمنحها اتفاقية

كلة الجئين طال أمدها، وقد بدأت المفوضية بتطبيق النظام على كل العراقيين القادمين من وسط وجنوب لمش

على ما بناءً على التعامل معهم باعتبارهم طالبي لجوء  صرارهاا  و  العراق، بالرغم من معارضة الحكومة لذلك

 212ورد في مذكرة التفاهم.

                                                           
بهم  ي عَتَرفلالستجابة لتدفقات الالجئين واسعة النطاق، بحيث  تعَ ض  ليات الرئيسية التي و  حدى اآلإهي   (Prima Facia)الجئ ألول وهلة   210

والغرض من ذلك هو توفير الحماية  الجماعي،لى نزوحهم غوف الموضوعية في الدول األصل التي أدت كالجئين في الدول المستقبلة على أساس الظر 
 . وعلى مدى السنوات الخمسين الماضية استخدم النهج تقريبا في جميع أنحاء العالم فقد استخدم0510على ما ورد في اتفاقية  ءً الدولية لهم بنا

 االفريقية الوحدة منظمة اتفاقية اعتماد ريقيا قبل وبعدإف، وفي 0519ثر فشل الثورة في بالدهم في إمن بالدهم  الذين فروا الهنجارينفي حالة الالجئين 
 .0595 لعام

Bonaventur Rutinwa, "Prema Facie status and Refugee Protection," Refworld, Oct 24, 2002.  
)  http://www.refworld.org/pdfid/4ff3f8812.pdf 

212 Dalal Stevens, Legal status, Labeling and protection: the Case of Iraqi Refugees in Jordan, Academia, Mar 14, 
2013.  https://papers.ssrn.com/sol3/Data_Integrity_Notice.cfm?abid=2230431, 13-14. 

http://www.refworld.org/pdfid/4ff3f8812.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/Data_Integrity_Notice.cfm?abid=2230431
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-Gدنية تطالب العراقيين بإبراز جوازات سفرهم الجديدة )بدأت السلطات األر  4111واعتبارًا من العام  

series)213  مما جعل قامةاإللتجديد  أوتأشيرة الصادرة عن الحكومة العراقية بهدف الحصول على ،

الطويلة والمكلفة التي يتطلبها الحصول على جراءات اإلمقيمين بصورة غير قانونية، نتيجة معظمهم 

  214التأشيرة.

ساس الدخل والطبقة أ، التي أصبحت تمنح على 4111لة على نظام التأشيرات في ومع تشديد الدو  

عن  أوإلزامي بوجود عمل، ثبات إبتقديم قامة اإلوالعالقات االجتماعية. كما وارتبط الحصول على وضع 

 أو 4115ألف دوالر أمريكي في  11المصارف األردنية قدر بحوالي حد أوجود مبلغ مودع في ثبات إطريق 

لى إوبالنظر  215الجامعات الخاصة.حدى إحتى التسجيل كطالب في  أويازة عقارات تعادل المبلغ المذكور، ح

أن معظم العراقيين لم يتمكنوا من تجديد وثائقهم بالشكل المطلوب وظلوا في البلد بصفة مقيمين مخالفين فهم 

الممنوحة. وقد أشارت المنظمات  يتجاوز المدةقامة إ( دينار عن كل يوم 0.1عرضة لدفع غرامة تقدر ب )

أن عددًا كبيرًا من العراقيين هم من المقيمين المخالفين، والذين تعمل لى إالدولية ومنظمات الدعم عمومًا 

ضاعهم بهدف تشجيعهم على العودة، وقد أصدر الملك عبد اهلل أو الحكومة بين الفترة واألخرى على تصويب 

                                                           
 اً روبية، وعمومو كل من الدول العربية واأللى إالحصول على جوزا عراقي من فئة )ج( من أجل السفر  4111جبت الحكومة على العراقيين منذ أو   213

تموز  01 ،زمات الدوليةاأل مجموعة ،األردن ولبنان سوريا،: الالجئين العراقيين في فاشلةلية مسؤو  (يعتبر من الصعب الحصول عليه الرتفاع سعره. 
4111 . 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/Arabi
20and%20Lebanonc%20translations/Failed%20Responsibility%20Iraqi%20Refugees%20in%20Syria%20Jordan%

%20Arabic.pdf  
 . 9-8 المصدر السابق، 214

جيرالدين شاتالرد وعروب العابد. "الضيوف العراقيون في األردن: اعادة النظر في الحماية وفي دور الدول المضيفة في حالة المهاجرين   215
  .01-03  .4101، 01عدد  ،ضافاتإ مجلةالحضريين. 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/Arabic%20translations/Failed%20Responsibility%20Iraqi%20Refugees%20in%20Syria%20Jordan%20and%20Lebanon%20Arabic.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/Arabic%20translations/Failed%20Responsibility%20Iraqi%20Refugees%20in%20Syria%20Jordan%20and%20Lebanon%20Arabic.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/Arabic%20translations/Failed%20Responsibility%20Iraqi%20Refugees%20in%20Syria%20Jordan%20and%20Lebanon%20Arabic.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/Arabic%20translations/Failed%20Responsibility%20Iraqi%20Refugees%20in%20Syria%20Jordan%20and%20Lebanon%20Arabic.pdf
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جميع الغرامات على العراقيين المقيمين في األردن لغى أوالذي  4100عام الثاني بشأنهم قانون العفو العام 

 216.قامتهمإبشرط تصحيح وضع 

السلطات  أوفيما يخص التسجيل لدى المفوضية فراد األضاع القانونية والخيارات التي يتخذها و تباين األ إن   

قامة اإليلهم لدى المفوضية لم يمنحهم حق الموارد في الدولة. فتسجلى إوصولهم مكانية إاألردنية، قد عق د من 

وشؤون األجانب األردني. كما ولم يوفر لهم سوى مزايا محدودة قامة اإلالعمل خارج نطاق شروط قانون  أو

مكانية إ، وهو ما يتيح 0510منها االعتراف بوضعهم كالجئين بموجب االتفاقية الخاصة بالالجئين للعام 

 217دول اللجوء في الغرب. حدىإتوطينهم الحقًا في عادة إ

اإلقامة بصورة غير قانونية لالجئين العراقيين جعلت األغلبية منهم يعتمدون بصورة أساسية على  كما أن 

من مكان آخر وذلك لعدم قدرتهم على كسب العيش،  أومدخراتهم الشخصية وتحويالت عائالتهم من العراق 

جري على االقتصاد غير الرسمي. وقد بي ن تقرير فافو الذي أ   نتيجة لقيود العمل التي جعلتهم أكثر اعتماداً  أو

حواالت مرسلة لهم من  أو% من العراقيين في األردن يعيشون على مدخراتهم 24بأن  4111في العام 

 ما يهدد فئة كبيرة منهم مع مرور الوقت. وهو 218العراق.

الذين استثمروا أموالهم  ورجال األعمالموال األساعد تواجد العراقيين وخصوصًا من ذوي رؤوس وفي حين  

إال أن البعض يرى في ذلك السبب  ،في مجال العقارات واألعمال التجارية االقتصاد األردني على النهوض

                                                           
216 Dalal Stevens, Legal status, Labeling and protection, p 19 

ستة وكانت المفوضية قد التزمت ومن خالل مذكرة التفاهم والتي وقعتها مع وزارة الخارجية األردنية بإيجاد حلول لالجئين المعترف بهم خالل   217
 ( من المذكرة. 9أشهر، وهو ما نصت عليه المادة )

  .00-1  الدولية، زماتاأل مجموعة ،األردن ولبنان سوريا،: الالجئين العراقيين في فاشلةمسؤولية   218
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انتشار الصور النمطية السلبية بين المواطنين األردنيين  وهو ما ساهم في 219الرئيسي في زيادة األسعار.

  اتجاههم.

مشكلة هجرة غير شرعية لم تختلف  ومة األردنية لمسألة تواجد العراقيين فيها عن كونهاولم تتعد رؤية الحك 

ن ألى إهلل الثاني في إحدى خطاباته أشار الملك عبد ا كما 220عما تواجهه الواليات المتحدة مع المكسيكيين.

األمنية، مما  مخاوفمن الاألردن قد زاد من الضغط على البنية التحتية لألردن، كما وزاد لى إتدفق العراقيين 

الموارد االجتماعية ى إلفي الوصول مكانيتهم إخلق مناخًا من القلق وعدم االستقرار بين الالجئين وحد من 

 221واالقتصادية.

بالعراقيين في داخل ية مخيمات خاصة أنشاء إيتم لم بعكس الفلسطينيين من قبلهم والسوريين من بعدهم   

ء عدد من المخيمات التي أقيمت على الحدود األردنية العراقية الحتواء الفلسطينيين باستثنا األراضي األردنية،

 .منهم باألساس

األردن من حيث حجمه وعدد لى إطبيعة اللجوء العراقي لى إ 222والسبب يعود وحسب عدد من الباحثين  

ى الدولة األردنية من الناحية الى نوعية المهاجرين ومدى تأثيرهم علضافة إالذين كانوا يعبرون الحدود يوميًا، 

االقتصادية واالجتماعية. ناهيك عن ارتباط فكرة المخيم بالفلسطينيين، وخوف الدولة من تكرارها لمشهد 
                                                           

 .00 زمات الدولية،مجموعة األ سوريا، األردن ولبنان،: الالجئين العراقيين في مسؤولية فاشلة  219
220 Julianne Duncan, David Schiercher and Ayman Khalil. “Iraqi Asylum seekers in Jordan, A report of the 
International Catholic Migration Commission (ICMC)-United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) 
Mission to Assess the protection needs of Iraqi Asylum Seekers in Jordan,” Relief web,  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/3BA294124263CB3F8525743C0063658C-Full_Report.pdf. 
221 Ibid,  

قابلة شخصية، عمان، م رد، .شاتال جيرالدين؛ 01/1/4103 عمان، شخصية.. مقابلة مشارك في المعهد الفرنسي للبحوثجالل الحسيني، باحث   222
شباط  0مختص قانوني في قضايا الهجرة واللجوء في مكتب مفوضية شؤون الالجئين في األردن سابقًا. مقابلة عبر سكايب.، ؛ خ.ص01/1/4103

  .4103أيلول  4م.ع، محامي في المركز الوطني لحقوق االنسان. مقابلة شخصية. عمان،  ؛4102

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/3BA294124263CB3F8525743C0063658C-Full_Report.pdf
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رؤية لى إضافة إالمخيمات الفلسطينية التي أضحت فيما بعد كجزء من المشهد المعماري في الدولة، 

ناطق الحضرية وحول المدن الرئيسية، أي "العبء الحضري" بأن وجود الالجئين في المنسانية اإلالمنظمات 

كما أطلق عليه البعض، خلق عددا من اإلشكاليات، إحداها مرتبطة بالتحديات التي تواجه المؤسسات 

إحصاء إجمالي الالجئين العراقيين على  بعملةاإلنسانية والدولية عند العمل مع الالجئين، واألخرى مرتبطة 

 ة.األراضي األردني
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 الدولية وانعكاساته األردن في السوريين الالجئين أمن: نيثاالالفصل 

 

طبيعة الحماية المقدمة من قبل السلطات األردنية لكل من الالجئين  يأتي هذا الفصل لتسليط الضوء على  

بعادًا أكثر باعتباره مفهومًا حديثًا يأخذ أ ،األمن اإلنساني في ظل تطور مفهوم السوريين والفلسطينيين منهم

وحيث  223الدول ألمن األفراد واحترام حقوقهم وحرياتهم دون تمييز. عزيزمن كونها قانونية بحتة ويرتكز على ت

انعدام تطبيق منظومة قانونية واضحة وموحدة على الالجئين السوريين في األردن، لى إأشار الفصل السابق 

لقرارات سياسية محضة  موخضوعهمنهم  نو سطينين الفلو الالجئوتفاقم الوضع االستثنائي الذي حظي به 

ذهب باتجاه أهمية تعزيز حقوق الالجئين من قبل بدعوى الحفاظ على أمنها القومي. فإن الفصل الحالي سي

باعتباره شرطًا أساسيا لتحقيق أمن المجتمع األردني ككل مفهوم األمن اإلنساني انطالقًا من األردنية الدولة 

 224.فاظ على السلم واألمن الدوليين أيضاً وقضية ملحة تهدف للح

يات لالجئين بموجب لتقديم واقع الحقوق والحر  خ صِّص األول، مبحثين رئيسيينلى إهذا الفصل ق سِّم   

لكل من  كافة أشكالهابدولة األردنية في تقديم الحماية للحديث عن دور الطنية، والثاني التشريعات الو 

من الحماية أال وهي الحماية نواع أ ثةلى ثالإين منهم، وهنا تطرقت الدراسة الالجئين السوريين والفلسطيني

  القانونية والحماية الجسدية إضافة للحماية االقتصادية.

                                                           
223 Howard Adelman, “From Refugees to Forced Migration”, International Migration Review 35 (Spring 2001).  
https://sslvpn.birzeit.edu/stable/pdfplus/,DanaInfo=www.jstor.org+2676049.pdf?acceptTC=true&jpdConfirm=true  

بعها تحقيق لقيت طبيعة العالقة بين األمن اإلنساني واألمن القومي جداًل واسعًا بين الفقهاء، فهناك من يرى في تحقيق أمن الدولة الغاية التي يت  224
كثر وضوحًا هو ما ستأتي أمن القومي. الحديث عن االتجاهين بشكل لى األإللوصول نساني من اإللوية تحقيق األأو خرون بآأمن الفرد، في حين رأى 

   عليه الدراسة في الباب الثالث من هذا الفصل.

https://sslvpn.birzeit.edu/stable/pdfplus/,DanaInfo=www.jstor.org+2676049.pdf?acceptTC=true&jpdConfirm=true
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ل من هذا الفصل ال بد من تقديم طرح نظري ومبسط عن مفهوم األمن و األ مبحثال تناولوقبل البدء في   

سع أو فهوم األمن التقليدي بالحفاظ على أمن الفرد ضمن إطار اإلنساني نشأته وتطوره. ففي حين ارتبط م

يشمل الحفاظ على سالمة أراضي الدولة وسيادتها السياسية من أي اعتداء خارجي، جاءت العديد من 

بأفكار تقوم على ضرورة إيجاد مفهوم جديد  225المبادرات السياسية في بداية السبعينات من القرن الماضي

ور تدهو المخدرات، و اإلرهاب، و جهة التحديات التي يواجهها األفراد وعلى رأسها الفقر، لألمن قادر على موا

 وجود نظام عالمي غير عادل. إلى االقتصادية إضافة االضطرابات المالية و و البيئة، 

األفكار التي ب ني عليها مفهوم األمن اإلنساني وجدت جذورها في مفاهيم العالقات الدولية إن وحيث  

أن المفهوم بدأ يتبلور  غير 226اثيق الدولية، كالقانون الدولي اإلنساني، وميثاق األمم المتحدة وغيرها،والمو 

تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج  تناولإذ . كمصطلح سياسي مستقل وجديد بعد الحرب الباردة

ه الطفل الذي لم يمت، والمرض المفهوم بشكل أكثر وضوحًا، ووصفه بأن 0552اإلنمائي لألمم المتحدة في 

والتوتر العرقي الذي لم ينفجر عند اندالع أي عمل عنفي، أي هو والعمل الذي لم يقطع الذي لم ينتشر، 

األمن المرتكز على ضمان أمن الفرد والتنمية إلى االنتقال من األمن المرتكز على ضمان تسلح الدول 

 227المستدامة.

                                                           
 صدارها لسلسة من المجلدات حول إشكالية العالم إ، وذلك من خالل 0511ومنها المبادرة التي أطلقتها مجموعة نادي روما في بداية العام   225

"The World problematique ." 
Kanti Bajpai, Human Security: Concept and Measurement, Aug 2000. 
http://www.hegoa.ehu.es/dossierra/seguridad/Human_security_concept_and_measurement.pdf 

، 4، عدد 41خولة محي الدين يوسف، "األمن اإلنساني وأبعاده في القانون الدولي العام" )مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية، مج   226
4104)  . 

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/2-2012/a/523-550.pdf   
  .051 (،0555، 94)معلومات دولية، عدد من األفراد في عالم متقلب"، أمحمد العويد، محرر، "األمن اإلنساني،   227

http://www.hegoa.ehu.es/dossierra/seguridad/Human_security_concept_and_measurement.pdf
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/2-2012/a/523-550.pdf
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ية على فكرة تحرر الفرد من العوز والحاجة، جاءت التعريفات الالحقة وحيث ركز تقرير التنمية البشر   

للمفهوم لتضمن تحرره أيضًا من الخوف الناجم عن استخدام القوة والعنف، وذلك عن طريق عدد من السبل 

انتشار األسلحة الخفيفة، والحد من تجنيد األطفال إضافة الى تشجيع  أوكمكافحة استخدام األلغام األرضية 

  228ور القانون الدولي اإلنساني.د

، بأنه 4111األمن اإلنساني في تقريره للعام  ،كوفي عنان ،لألمم المتحدةالسابق وقد رأى األمين العام   

"يشمل أكثر من أمن اإلنسان في مراحل الصراعات العنيفة، بما يتضمنه من حقوق اإلنسان والحكم الرشيد 

مكانية الحصول على التعليم والرعا الفرص والخيارات لكل فرد لتحقيق إمكاناته، إتاحة ية الصحية وكفالة وا 

، والتحرر من االقتصاديوكل خطوة في هذا االتجاه هي أيضًا خطوة نحو الحد من الفقر وتحقيق النمو 

    229الفاقة والتحرر من الخوف وحرية األجيال المقبلة في أن ترث بيئة طبيعية صحية والعيش بكرامة".

التوفيق بين أمن الفرد من الناحية التقليدية، أي حمايته من الحروب والنزاعات المسلحة، وأمنه َشك ل   

الصحية، االجتماعية، الطبيعية .. جوهر التعريفات األساسية الالحقة  أوضاع االقتصادية و المرتبط بتردي األ

ا في مفهوم األمن اإلنساني أيضًا و ألألمن اإلنساني في أروقة األمم المتحدة وبين عدد من الباحثين الذين ر 

عن غيره من المفاهيم ذات الصلة كمفاهيم حقوق اإلنسان والتنمية البشرية، الشيء طبيعة مختلفة بعض 

  230واألمن القومي.

                                                           
 . 526لعام"، خولة محي الدين يوسف، "األمن اإلنساني وأبعاده في القانون الدولي ا  228
  .141المصدر السابق،   229

230"Human Security Unit: Strategic plan (2014-2017)", UNOCHA, March 2014.   
https://docs.unocha.org/sites/dms/HSU/HSU%20Strategic%20Plan%202014-2017%20Web%20Version.pdf  

https://docs.unocha.org/sites/dms/HSU/HSU%20Strategic%20Plan%202014-2017%20Web%20Version.pdf
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ففي حين يأخذ المفهوم المتعلق بحقوق اإلنسان شكل المطالبات القانونية التي تضع التزامًا على الدولة  

الدولية، يركز مفهوم األمن اإلنساني على الخطوات الوقائية والمتعلقة بدراسة  أواإلقليمية  بموجب االتفاقيات

إصالح كيفية إلى انعدام األمن، إضافة إلى التهديدات التي يتعرض لها األفراد والمجتمعات والتي تؤدي 

فاعلية القواعد القانونية  إنشاء مؤسسات كفيلة بذلك، نظرًا لعدم أوالمؤسسات المعنية بتحقيق أمن األفراد 

 وحدها في ضمان أمنهم. 

التركيز على جزئية تمكين األفراد بما يجعلهم قادرين على التغلب على مجمل إلى كما ويسعى المفهوم   

التعريف المتفق عليه لمصطلح التنمية البشرية والقائم على إليه العقبات التي تعوق حياتهم، وهو ما لم يذهب 

زالة العقبات التي تحول دون ذلك.توسيع االحتيا   231جات الرئيسية لألفراد وا 

أما عن طبيعة األمن اإلنساني والمختلفة عن األمن القومي، فيمكننا الحديث هنا عن تركيز األخير على  

أمن الدولة وحمايتها من أي تهديد عسكري خارجي باعتبارها األساس ألمن األفراد، في حين أن مفهوم األمن 

تحقيق إلى ي سياسة أمنية يجب أن يكون هدفها تحقيق أمن األفراد بغية الوصول أي ينطلق من أن اإلنسان

 232أمن الدولة.

يبتدئ الدولي يعد من العناصر الهامة في النظام الشامل للسلم واألمن الدوليين. اإلنساني من فضمان األ 

وي سمى قامته إتي يترك فيها الفرد مكان لى الو األمن اإلنساني في سياق اللجوء من اللحظة األ نالحديث ع

 . جميعها هي جزء من أمن كل فردالجئًا، فالبيت والممتلكات والروابط العائلية 

                                                           
 . 91-99(، 4115)الرياض: المملكة العربية السعودية، األمن اإلنساني: المفهوم والتطبيق في الواقع العربي والدوليخديجة أمين،   231
  .04-00(، 4111للدراسات الدولية: جامعة بيرزيت،  براهيم أبو لغدإ)معهد  النزاعات المسلحة وأمن المرأةي وعاصم خليل، و اعلي الجرب  232
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ضيق الحيز المكاني المتاح له في  ، تتمثلمزريةسكنية ومعيشية  اً ضاعأو أثناء هجرته  واجهيولكون الالجئ  

وغير ذلك، فإن  طعامالوقلة  األمراضتفشي  ناهيك عن ساسيةوسوء توفر الخدمات والمرافق األ وألفراد عائلته

في هذا السياق يأتي من أهمية الحديث عن  هفي تأمين الحماية المفروضة لاألردنية ممارسات الدولة  تناول

الحماية المبنية على الناحية القانونية والتي تشمل االعتراف به كالجئ وتزويده بالوثائق الثبوتية الالزمة 

الحماية المبنية على األمن الجسدي بما تشمله إلى إضافة  ه.الموارد األساسية المتاحة لإلى ين وصوله لتأم

الحدود وأمن بعض الفئات المهمشة كاألطفال إلى حتى رده  أوالقسرية اإلعادة من حماية الالجئ من 

 دية واالجتماعية.   والنساء، وأخيرًا تأمين الحماية القائمة على ضمان حصوله على حقوقه االقتصا

ليس كل ما يحتاجه الالجئ لضمان أمنه وكرامته يرتكز فقط على ما تعمل عليه المنظمات الدولية  وألنَّ  

الدولة المضيفة من تلبية احتياجاته المادية، فهناك أيضًا حقه المتمثل في تعزيز معرفته بحقوقه  أوالفاعلة 

حقه في تعزيز اعتماده على نفسه وهو ما تم التعبير إلى إضافة األساسية حتى يستطيع المطالبة باحترامها، 

 عنه في التعريفات الحديثة لألمن اإلنساني بمصطلح التمكين. 

 المركز القانوني لالجئ في التشريعات األردنية 1-2
 

يحدد ما لهم من حريات وما يترتب عليهم من  راضيه،أاألردن أي تشريع خاص بالالجئين على  يتبن لم 

ما ذكرنا بأن مذكرة التفاهم التي أبرمتها الحكومة األردنية مع مكتب مفوضية شؤون الالجئين لم ذا إ لتزامات.ا

تكن سوى إجراء تنظيمي يراد به حفظ سمعتها الدولية، وأن التعامل مع الالجئين في األردن يتم بموجب 

  على الدولة. اً اخلية باعتبارهم أجانب وضيوفتشريعاتها الد
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التعاقدية والعرفية تجاه كل من السوريين والفلسطينيين بموجب اتفاقيات األردن حددنا سابقًا التزامات  وحيث 

حقوق اإلنسان واتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية األشخاص المدنيين وقت النزاعات المسلحة. يأتي هذا 

نظيم أمر الالجئين في الدولة باعتبارهم الجزء لتسليط الضوء على عدد من التشريعات الوطنية والمختصة بت

  أجانب فيها.

 مختلفاً  للجوء ناظماً  وطنياً  قانونياً  إطاراً فيه األردن  تخصص ه في الوقت الذي لمبأنومن الجدير ذكره هنا،  

قامة دخول تنظيم عن في اللجنة التنفيذية لمفوضية  نها ال تزال تعتبر كأحد األعضاءإف. فيها األجانب وا 

عن مراجعة واعتماد برامج وميزانية المفوضية وتقديم المشورة بشأن  ولةؤ والمس ،(EXCOM) نالالجئيشؤون 

الفعالة في قانون الالجئين الدولي والسياسات التي تسعى إلى  ة اللجنةمساهملى إإضافة  ،الحماية الدولية

 233الممارسات الجيدة من قبل الدول. تعزيز

وعي لى إلتنفيذية لمفوضية شؤون الالجئين، فإن ذلك يشير بحد ذاته وكون األردن عضوًا في اللجنة ا 

تنظيم مسائل اللجوء فيها، لما لها من تأثيرات واضحة على البرامج  بـأهميةاألردنيين ضمنيًا ولين ؤ المس

 وعلى أمن الدولة األردنية وعالقاتها بغيرها من الدول.  ة،السياسية واالقتصادية واالجتماعي

 تراف بحق اللجوء االع 1-1-2
 

حق اللجوء ولكنه حصره بفئة  ،وكأغلب الدساتير في الدولة العربية ،0514لسنة  األردني الدستور نظم 

على أنه "ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب  في الدستور /401ذ نصت المادة إ .الالجئين السياسيين

                                                           
233

 Dalal Stevens, "Legal status, Labeling and protection: the case of Iraqi refugees in Jordan," 7. 
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تشريعات  ةذ لم تصدر أيإالنص عموميته وما يالحظ على  234.دفاعهم عن الحرية" أومبادئهم السياسية 

 بالالجئ السياسي دونما غيره.  الحقوح صر  كماتفصيلية بهذا الخصوص، 

لم تكن مواد الدستور هي الوحيدة من بين التشريعات األردنية التي ركزت في نصوصها على نوع معين من  

اقتصر في مواده  دمهرغم ق   0541ة اللجوء أي "اللجوء السياسي"، فقانون تسليم المجرمين الفارين لسن

 على المبنية تلك من غيرها دون السياسي الرأي على المبنيةحاالت اللجوء  على1235و 9وتحديدًا المواد 

  236.معينة اجتماعية فئة لىإ االنتماء أو القومية أو الدين أو العرق بسبب االضطهاد

المفوضية السامية لشؤون  مع مكتباألردنية  الحكومةمذكرة التفاهم التي وقعتها  كل من جاءت هذا وقد 

ن كانت -الالجئين  ونصوص القانون  -المتحدةاألمم ضمن التزاماتها غير التعاقدية أي بموجب مقاصد وا 

لمواد القانون الدولي  إضافةً 237العالمي لحقوق اإلنسان،عالن اإلمن  02الدولي لحقوق اإلنسان ممثلًة بالمادة 

ضاع في دولهم األصلية و الجئين الملجأ اآلمن في الدول المضيفة لحين استقرار األالتي كفلت ل 238،اإلنساني

                                                           
  .3، ص0153، عدد 1/0/0514( المنشور في الجريدة الرسمية، بتاريخ 0514الدستور األردني وتعديالته لسنة )  234

إذا كانت الجريمة التي يطلب تسليمه من أجلها ذات صبغة  أ. ال يسلم المجرم الفار:تراعى القيود التالية بشأن تسليم المجرمين الفارين (: "9ة )الماد 235 
يم محاكمة تبين لسمو األمير المعظم أن القصد من طلب التسل أولمحكمة االستئناف  أوإذا ثبت لقاضي الصلح )الذي أحضر المجرم إليه(  أوسياسية 

االتفاق المعقود معها على عدم توقيف  أوب. ال يسلم المجرم الفار إلى الدولة األجنبية إال إذا نص قانونها  .مجازاته على جريمة سياسية أوذلك المجرم 
يم من أجلها وبنيت الموافقة على محاكمته من أجل جريمة أخرى ارتكبها في بالد تلك الدولة قبل تسليمه خالف الجريمة التي وقع طلب التسل أوالمجرم 

د. ال يسلم المجرم الفار إال بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ  ...تمكن من الرجوع إليها أوالتسليم بسببها ما لم يكن قد أعيد إلى شرقي األردن 
ات صبغة سياسية أن يرفض إصدار ذلك األمر إذا رأى ذلك (: ".... يجوز لسمو األمير المعظم إذا رأى أن الجريمة ذ1" المادة ).توقيفه انتظارا لتسليمه

) قانون تسليم  ".مناسبا كما يجوز له أيضا في كل وقت أن يأمر بإخالء سبيل المجرم الفار سواء أكان متهما بتلك الجريمة أم محكوما عليه بها
  (.0/1/0541بتاريخ  091( المنشور في الجريدة الرسمية رقم 0541المجرمين الفارين وتعديالته لسنة )

 خ.ص، مختص قانوني في قضايا الهجرة واللجوء في مكتب مفوضية شؤون الالجئين في األردن سابقًا. مقابلة عبر سكايب.   236
237

  .090نظر نص المادة في الحاشية رقم ا  
داية النزاع أو خالله ب في البلد مغادرة في يرغب محمي شخص أي" أنه على المثال، سبيل على الرابعة جنيف اتفاقية من 31 المادة نصت فقد  238

 كانوا ذاإ لهم يسمح" أنه لىإ تفاقيةاال نفس من الرابعة الفقرة 31 المادة أشارت حين في ،"للدولة الوطنية بالمصالح يضر رحيله كان إذا إال ،يحق له ذلك
 ".المعنية الدولة رعايا بها بعامل التي الكيفية نفسب المنطقة تلك من باالنتقال الحرب ألخطار خاصة بصورة معرضة منطقة في يقيمون
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الدخول  في الالجئ حق من كالً  ليشملذلك الحق  تنظيم على لتعمل لمشاكلهم،حلول دائمة يجاد إ أو

 حدودها. خارج طرده أو رده بعدم الدوله والتزام واإلقامة

حسبما صرح رئيس الوزراء األردني إليها سوريين الفارين تجاه ال اعتمدت األردن سياسة الباب المفتوحوقد  

غير أنها وأمام تزايد أعدادهم قد حددت من نوعية الفئات  4103،239عبد اهلل النسور في أكتوبر من العام 

إليها تقليل عدد الفارين إلى المسموح لها بتخطي حدودها، ثم ما لبثت وأن تبنت سياسات أكثر تقييدية وتهدف 

 ن سوريا طلبًا للجوء.م

منذ إليها عمليًا  ااألردن، إحدى الفئات التي حددت األردن دخولهإلى من سوريا  ونالقادم يونيعد الفلسطين 

 4103 من العام ، في حين أغلقت حدودها كليًا أمامهم رسميًا في كانون الثاني4104نيسان العام 

 دولة األردنية.ذلك بكونها مسألة أمنية مرتبطة بحسابات المبررة ً 

  الطرد أو الردالحق في عدم  1-1-1-2
 

جوهر  القسرية ةضد اإلعاد على وضع قانوني واضح المعالم وحماية أكثر تأكيداً الحق في الحصول  لشك   

والقانون الدولي اإلنساني التي أبدت األردن التزامًا  وقوانين حقوق اإلنسان مذكرة التفاهمالحماية في كل من 

طرد األشخاص  أو، على عدم إعادة 0512لعام  نصت المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب دقف  .فيها

دول قد يتعرضوا فيها لخطر التعذيب، كما ويعد األردن ملزمًا بما تقضي به نصوص اتفاقية جنيف إلى 

 أمكنة تتعرض فيها أرواحهم للخطر.إلى الرابعة والمتعلقة بعدم إعادة الالجئين 

                                                           

239 “JORDAN COMMITTED TO OPEN-BORDER POLICY — ENSOUR”, The Embassy of the Hashemite Kingdom 
of Jordan, Oct 23, 2013.  http://jordanembassyus.org/news/jordan-committed-open-border-policy-ensour  

http://jordanembassyus.org/news/jordan-committed-open-border-policy-ensour


 

84 
 

األردن رسميًا ومن خالل مذكرة التفاهم التي وقعها مع المفوضية العليا لشؤون الالجئين احترامه  أقرَ  وقد 

األمم المتحدة عندما تقدم إلى ألي الجئ يلتمس اللجوء فيها، كما وقدم تعهدات الرد  أوالطرد لمبدأ عدم 

لها التزامه بأن يفي بواجباته بما أكَد من خال 4119مجلس حقوق اإلنسان في نيسان من العام إلى بترشيحه 

 240.اإللزاميةيتفق ومبادئ قانون الالجئين الدولي بما فيها المبادئ 

القسرية لالجئين اإلعادة تقديمه تعهدات تعبر عن نيته في التزامه بعدم  أوولم يكتف األردن بتوقيعه  

لجنة األمم المتحدة للقضاء على التمييز أمام  أيضًا، بالمبدأ نفسهوكرر التزامه المتواجدين على أراضيه، بل 

وبما أن األردن يعتبر من الدول األعضاء في اللجنة التنفيذية  4104.241العنصري في تموز من العام 

للمفوضية العليا لشؤون الالجئين، فإنه يعد أيضًا مقرًا بقراراتها المتمحورة حول أهمية االلتزام بمبدأ عدم 

في القانون إلزامية المبدأ نفسه كقاعدة إلى ضمن أراضي الدولة، وضرورة النظر  أوسواء عند الحدود اإلعادة 

 242الدولي.

أن ممارساتها اتجاه الالجئين السوريين  إال ،عادة القسريةاإلبمبدأ عدم  أبدت الدولة األردنية التزامها وحيث 

 حق فيه األردن منحت الذيففي الوقت  .كذلك تكن لموالفلسطينيين منهم القادمين من سوريا إثر الحرب 

عدة منظمات  كدتأ 243ألكثر من نصف مليون سوري فيها نتيجة العنف المسلح في سوريا، اللجوء اإلنساني

                                                           
 .40"، األردن في ومقيمون العراق من نازحون: الصمت يلفها "معاملة  240
 بالمعايير الدوام على عترفا أنه الإ الالجئين بوضع المتعلقة 0510 اتفاقية على الموقعين من ليس البلد هذا أن رغم: "قوله األردني الوفد عن ن قل  241

 طالبي إعادة لوقف عبداهلل الملك على باماأو  بضغط أن يجب األردن" )"القسرية اإلعادة عدم مبدأ وباألخص وعززها، لالجئين الدولي للقانون القطعية
  http://www.hrw.org  . 4103اذار  40 ،ووتش رايتس هيومن ،"اللجوء

 السابق المصدر  242
243 “Syria Regional Refugee Response”, UNHCR. data.unhcr.org/Syrian refugees/country.php?id=107    

http://www.hrw.org/
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حقيقة إغالق األردن حدودها أمام مجموعة من السوريين الفارين اليها  عدد من المبحوثينلى إحقوقية إضافة 

عادتها المئات منهم قسرًا    244سوريا.إلى وا 

ا الفئات التي أغلقت األردن حدودها كليًا أمامهم فهم من العراقيين والفلسطينيين القادمين من سوريا،  أم 

أن لهم صالت عائلية في األردن ومن ال يحملون منهم الوثائق إثبات الرجال الذين ال يستطيعون إلى إضافة 

  245 الثبوتية.

أمام الفلسطينيين منهم، قد جاء رغبًة في الحفاظ على  األردنيين بأن إغالق الحدودالمسؤولين وبينما تذرع  

غير ذلك من الدواعي األمنية، أما إغالقها إلى مسؤولية استمرارية لجوئهم إسرائيل حقهم في العودة وتحميل 

عبئًا  وبتشكيل العراقيين الموجودين في األردن أصالً  ،ضاع في العراقو أمام العراقيين فهو مرتبط بتحسن األ

الرد الوارد في اتفاقية  أوعدم عرفية مبدأ "عدم الرد" كجزء من مبدأ عدم الطرد إلى تشير الوقائع  246عليها،

 ( عن الحدود، بالنسبة للدولة األردنية. 33)المادة  0510الالجئين للعام 

 ةمعلن غير إغالق سياسات األردنية السلطات تبنيإلى ن وتقارير منظمة هيومن رايتس لمبحوثو وقد أشار ا 

 المنسق صرح على سبيل المثال، 4103 أمام فئات السوريين غير المذكورين آنفًا، ففي أيار من العام للحدود

 أن عادي غير ألمر" أنه لىإ سوريا من الالجئين بشؤون والمعني المتحدة لألمم العليا للمفوضية اإلقليمي

المساعدة   هو ما أكدت عليه أيضاً و  247".تقريباً  صفر لىإ يومياً  4111 من فجأة الالجئين عدد ينخفض

                                                           
 . 4102آب  1هيومن رايتس ووتش، "،غير مرحب بهم: معاملة األردن للفلسطينيين الفارين من سوريا"  244

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/jordan0814arwebwcover_0.pdf 
 245 "Submission by the United Nations High Commissioners for Refugees for the Office of the High 
Commissioner," Refworld, 7.  

 .00و الدولية، "قيود متزايدة وظروف قاسية"، منظمة العف  246
 المصدر السابق  247

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/jordan0814arwebwcover_0.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/jordan0814arwebwcover_0.pdf
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أعداد السوريين في مراكز عند الحديث عن  في عمان، مفوضية شؤون الالجئين الميدانية في مكتب

 248.االستقبال الحدودية والصعوبات التي يواجهونها عند اجتيازهم الحدود

ن كان هناك ما كليًا أمام فئات معينة من الس تبني األردن سياسات غير معلنة إلغالق حدودها  وريين، وا 

تبرره الدولة انطالقا من سيادتها، ال يلغي التزاماتها بضمان توفير الحماية لجميع الالجئين السوريين وبدون 

تمييز باعتبارهم فارين من النزاع المسلح وانتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا وبحاجة للحصول على حماية 

 ولو مؤقتة. 

والمتعلق بحماية  0510لعام  44تاج اللجنة التنفيذية لمفوضية شؤون الالجئين رقم استن وهو ما يؤكده أيضاً  

ضاع التدفق واسع النطاق، يجب أو إذ نص على أنه: "وفي  ،ضاع التدفق واسع النطاقأو طالبي اللجوء في 

ذا عجزت تلك الدولأو الدولة التي يطلبون اللجوء اليها إلى السماح بدخول طالبي اللجوء  ة عن إدخالهم اًل، وا 

ويجب السماح بدخولهم دون أي .على أساس مستديم فعليها دائمًا إدخالهم على أساس مؤقت على األقل..

القدرة البدنية. وفي كافة  أوالبلد األصلي  أوالجنسية  وأالرأي السياسي  أوالديانة  أوتمييز من حيث العرق 

 249".-بما فيه عدم الرفض على الحدود –اإلعادة  األحوال تنبغي مراعاة المبدأ األساسي المتمثل في عدم

 أن أو إليهاالالجئين  بدخول تسمح أن فيالمضيفة  على قرار الدولة مبدأ عدم اإلعادة القسريةيقتصر لم  

قليمها إعلى  بعدم طرد الالجئ الموجود هاعلى التزامبل أشار أيضًا مبدأ سيادتها،  من انطالقا ذلك ترفض

 250ستقباله أصاًل.وليس بعدم ا بالفعل

                                                           
 .30/8/2013س.ق، المساعدة الميدانية في مكتب شؤون الالجئين في عمان سابقًا، عمان،   248

 هيومن رايتس ووتش.، "اللجوء طالبي إعادة لوقف عبداهلل الملك على باماأو  ضغطي أن يجب األردن"  249
 .001-51الجوانب القانونية األساسية لحماية الالجئين، علي، بخاري عبد اهلل الج   250
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طرد األردن لعدد من السوريين إلى ، أ جريت المقابالت التيإلى تؤكد تقارير المنظمات اإلنسانية إضافة  

ل فقد  251سوريا.إلى الموجودين على أراضيها قسرًا  إلى الجئ سوري من مخيم الزعتري  411حوالي ر حِّ

، وذكر أحد المبحوثين إعادة السلطات 4104 سوريا إثر االحتجاجات التي اندلعت في شهر آب من العام

أثناء إجرائه لبحث ميداني في مخيم  -من السوريين المقيمين في منطقة عمان-حد زمالئه ألاألردنية 

  252الزعتري.

ويزداد الوضع سوءًا بالنسبة للفلسطينيين القادمين من سوريا وغيرهم من المفتقدين لوثائقهم الثبوتية، الذين  

( غير SNAPالترحيل إذا عثرت عليهم السلطات األردنية. حيث أشار تقرير منظمة سناب ) يواجهون خطر

مع  4103قيام السلطات األردنية بإعادة ما ال يقل عن مئة فلسطيني بشكل قسري منذ العام إلى الحكومية 

على  4102، كما وعملت منظمة هيومن رايتس ووتش في نيسان من العام 4102ارتفاع ملحوظ في العام 

لواتوثيق ثماني حاالت لفلسطينيين )رجال، ونساء(   253سوريا.إلى  قسراً  ر حِّ

بسبب تعرضهم لالضطهاد وانتهاكات حقوق اإلنسان يعد إليها إرغام الدول عودة األشخاص الذين فروا  إن   

وق الالجئين وفق جانب انتهاكاته اللتزامات األردن التعاقدية والعرفية، من ضمن االنتهاكات الجسيمة لحقإلى 

 ما عبرت عنه تقارير المفوضية السامية لشؤون الالجئين.

                                                           
لى إقيود متزايدة وظروف قاسية: محنة الفارين من سوريا ؛ منظمة العفو الدولية،" لى األردنإقيود متزايدة وظروف قاسية: محنة الفارين من سوريا   251

آب  1هيومن رايتس ووتش، "،هم: معاملة األردن للفلسطينيين الفارين من سورياغير مرحب ب؛ "4103تشرين الثاني  3 ،منظمة العفو الدولية،" األردن
4102. 

 .42/1/4103تاريخ المقابلة  خير، جمعية بشائر الالجئ سوري. مقابلة شخصية. عمان، مهند،   252

 .41-42، هيومن رايتس ووتش،" غير مرحب بهم: معاملة األردن للفلسطينيين الفارين من سوريا"  253
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"حدوث خروقات جسيمة لحقوق الالجئين وملتمسي اللجوء المعترف ، 0555أشار تقرير المفوضية للعام  إذ 

ي عدم قبول الالجئين ف أوبها دوليًا، إذا تواصلت حاالت الحرمان من الحماية بوسائل منها إغالق الحدود 

غير المباشر وغير ذلك من األفعال  أومن خالل اإلبعاد المباشر  أوعدم قبول إجراءات اللجوء،  أوالدول 

 254التي عرضت حياة الالجئين وملتمسي اللجوء وسالمتهم البدنية للخطر الشديد".

 والتنقل قامةاإل حق 2-1-1-2
 

دولي التي أبدت الدولة األردنية التزامًا يكتسب كل من حق اإلقامة والتنقل أساسهما من نصوص القانون ال 

العالمي لحقوق اإلنسان على أنه: "لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، عالن اإل( من 03المادة )به، إذ نصت 

ق المدنية والسياسية ( من العهد الدولي الخاص بالحقو 04المادة )، وجاءت "ليهإبما في ذلك بلده، وفي العودة 

  255لتؤكد المعنى ذاته.

يكتسب أساسه أيضًا من بنود القانون األردني،  والتنقل في األردن،قامة اإلوالحديث عن حق الالجئ في  

، والذي عمل على تنظيم األحكام القانونية 0513 لسنة 42وشؤون األجانب رقم قامة اإلقانون  وتحديداً 

 الخاصة بدخول األجانب واإلقامة فيه. 

                                                           
 بين ما: الفلسطينيون في ،"4115 /4111 عام غزة على اإلسرائيلي الهجوم خالل الفلسطينيين تجاه مصر ومسؤولية الرد عدم مبدأ" زايد، أمل 254

 . 044(، 4103 ،)بيرزيت: معهد أبولغد والدولة المخيم
. لكل فرد حرية 4قل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التن .1(: "04تنص المادة )  255

ال يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعاله بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية األمن  .3مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، 
 شية مع الحقوق األخرى المعترف بها في هذا العهد، ارين وحرياتهم، وتكون متمحقوق اآلخ أواآلداب العامة  أوالصحة العامة  أوالنظام العام  أوالقومي 

(، 0519آذار  43 تاريخ بدء النفاذ) الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد ( . ال يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده .2
 .)04نسوتا، المادة يجامعة م
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على أنه  منها لىو األ الفقرة نصتو  المملكة، لىإ األجانب دخول شروطون إذ حددت المادة الرابعة من القان 

 سارية سفر وثيقة وأ سفر جواز على حائزاًكان  ذاإ منها الخروج وأ كةالممل لبدخو لألجنبي يسمح"

 ،خروج وأ لدخوتأشيرة  على حاصالً كانو كة،المملحكومة  لدى ومعتبرة بالده عن صادرة لالمفعو

 وثيقة وأ سفر جواز دون فيها وجوده بسبب ملكةالم كومةح عن صادرة سفر وثيقة لديهوكذلك اذا كانت 

كلت الفقرة الرابعة من المادة السابقة وزير الداخلية صالحية  أو في حين  256".معينة حكومة عن صادرة سفر

حمل جواز سفر عند الدخول الى  أوإعفاء رعايا أي دولة أجنبية من شرط الحصول على تأشيرات 

 نه يمكن أن يشمل األجانب الذين ترغب الدولة األردنية منحهم صفة اللجوء فيها.أما يعني 257المملكة،

وبشكل أكثر تحديدًا، لتعالج وضع طالبي اللجوء السياسيين والواجب عليهم تسليم  258جاءت المادة السادسة، 

أن إعمال قانون إلى شارة غير أنه ال بد من اإل ساعة من دخولهم. 21أنفسهم للسلطات األردنية خالل 

رفض طلب األجانب في  أواإلقامة مرتبط بإرادة وقرارات وزير الداخلية األردني، الذي له الحق في قبول 

 259الحصول على اإلقامة، وأيضًا الطلب منهم مغادرة البالد دون توضيح األسباب لذلك.

األجانب قد ينعكس بشكل سلبي على وضع  الحديث عن السلطة المطلقة لوزارة الداخلية األردنية في ترحيل 

في نصوصه وضع الالجئين كأجانب من فئة  الالجئين في المملكة، إذا ما ذكرنا بأن قانون اإلقامة لم يراع  

مختلفة في احتياجاتها عن فئة األجانب العاديين. فهناك تخوف مستمر من قبل الالجئين المعترف بهم من 

                                                           
 . 0004، ص 2449، رقم 09/9/0513المنشور في الجريدة الرسمية، بتاريخ  0513( لسنة 42جانب رقم )قامة وشؤون األقانون اإل  256
 المصدر السابق.  257
ماكن التي من األ الدخول أوسباب قاهرة كالهبوط االضطراري بالطائرة ألماكن والطرق المعينة لذلك للى المملكة من غير األإفي حالة الدخول "  258

من المختصة ي مركز من مراكز األأ أو قرب فرع من فروع المديريةألى إن يقدم نفسه أجنبي اللجوء السياسي يجب على األ أوحدود ليس فيها مراكز 
 ".…ربعين ساعةأقصاها ثمان و أمدة  خالل
  .41من قانون اإلقامة وشؤون األجانب في الحاشية رقم  31نظر نص المادة ا  259
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لالجئين إلعادة توطينهم في بلد ثالث من فكرة اإلبعاد، وذلك نتيجة انتهاء جانب المفوضية السامية لشؤون ا

مدة صالحية إقامتهم القانونية والمحددة كما في مذكرة التفاهم بستة شهور من بعد دراسة مكتب المفوضية 

 للطلب.

تأشيرات سفر، غير  حتى أواألردن بداية األزمة أية وثائق ثبوتية إلى لم يكن مطلوبًا من السوريين الفارين  

، أصبح مطلوبًا منهم إبراز جوازات 4104المملكة وتحديدًا في العام إلى أنه ومع استمرار تدفق الالجئين 

بطاقة على  الحصول مإقامته حال وفي 260الدولة األردنية.إلى سفرهم عند الحدود بهدف منحهم حق الدخول 

وثيقة طالب لجوء من مكتب لى إلية األردنية إضافة من وزارة الداخ اإلقامة الخاصة بالالجئين السوريين

 261.المفوضية السامية لألمم المتحدة

نفس الظروف بطريقة مختلفة، بالرغم من حقهم أيضًا سوريا ومن ن من و ن الفار و في حين عومل الفلسطيني 

كانون الثاني  الحدود األردنية أمامهم بشكل رسمي في أ غل َقت، حيث في طلب اللجوء والتنقل داخل األردن

 .بمراكز قريبة من الحدود األردنية السورية الموجودين منهم داخل الحدود األردنية احتجاز، و 4103

، يعتبر كمثال لمراكز االعتقال التعسفي، نسانيةاإلفمركز سايبر سيتي في الرمثا، وحسب تقارير المنظمات  

هناك، في الحصول على  خالفًا للسوريين ركزمسمح للفلسطينيين المقيمين في الأنه ال ي  ذكرنا بما ذا إ

                                                           
260 “Legal Status of individuals Fleeing Syria: Syria needs analysis project-June 2013”  Relief Web, 2013. 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/legal_status_of_individuals_fleeing_syria.pdf 
261 Ibid, 6 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/legal_status_of_individuals_fleeing_syria.pdf
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في المدن قربائهم أمع  االلتحاق للعيشبحتى السماح لعدد منهم  أوللعيش خارج المركز نفسه  262كفالة

 263األردنية.

 حقوق وحريات الالجئين 2-1-2
 

ين، سوف نتعرض في هذا المطلب إلى طريقة تنظيم التشريعات الوطنية لبعض من حقوق وحريات الالجئ 

 ومنها حق التعليم وحق العمل، والحق في الصحة. 

 : التعليم حق  2-1-2-1
 

 فرد لكل اإلنسان بحقوق المتعلقة الدولية المواثيق جميع كفلتها التي الحقوق من التعليم في الحق يعتبر  

الدولي العهد من  03المادة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان و ( من 49 (نص المادةك تمييز، أي وبدون

حقوق الطفل وغيرها من مصادر القانون  اتفاقية( من 41نص المدة )و  واالجتماعية، االقتصاديةللحقوق 

تاحة ،بضمان التعليم اإللزامي عليها التزاماً والتي تضع  األردن، عليها صادقت التي ،الدولي  العالي التعليم وا 

 264.للجميع

كما أبدته من التزامات بموجب المواثيق الدولية،  عليمبخصوص حق الت لم تكن ممارسات الدولة األردنية 

 العامة بالمدارس بااللتحاق ،4119وحتى العام  األجانب للطلبة مسموحاً األردنية لم يكن  التشريعاتفحسب 
                                                           

ويرغبون باالنتقال منها للسكن ضمن أراضي المملكة  السلطات األردنية لالجئين السوريين الذين دخلوا مخيمات اللجوء في المملكة األردنية هأتاحت  262
لى صلته المباشرة بمقدم إسنة، ولديه وظيفه ثابته إضافة  31عمره  تجاوزو تتوافر لديه الشروط التالية: متزوج  ذ سمحت ألي مواطن أردنيإاألردنية، 

)طارق حمود، الالجئون الفلسطينيون في ن من هذا النظام. و حرم الفلسطيني . في المقابل،بكفالة عائلة سوريةالطلب، وخلو سجله من أي تحفظات أمنية، 
 (.31(، 4103سة السياسات، ظل الثورة السورية )الدوحة: المركز العربي لألبحاث ودرا

. 4103، نيسان بديل: المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئينتقوى مساعدة ودعاء علي. سايبر سيتي: مجتمع منسي.   263
art14-alawda/item/1970-http://badil.org/ar/haq  

264
 Asem Khalil, “Socioeconomic Rights of Palestinian Refugees in Arab Countries,” 70. 

http://badil.org/ar/haq-alawda/item/1970-art14
http://badil.org/ar/haq-alawda/item/1970-art14
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 سمح بحيثوقت الحق  فيتعديل قرار وزارة التربية والتعليم  تم ه. غير أناألردنية الدولة في الخاصة أو

لألطفال من  األردنية والتعليم التربية وزارةسمحت  فقد والخاصة، الحكومية المدارس بدخول نباألجا للطلبة

ولكنها حددت وبقرار  ،4111-4119تحاق بالمدارس الحكومية مع بداية العام الدراسي لالدول العربية باال

يح خاص منها. مدرسة دون تصر  أي فيالذين ال يسمح بقبولهم شخاص األمن وزارة الداخلية مجموعة 

ضافة لحاملي جوزات والمصرية باإل ،اللبنانية ،السورية ،وتشمل هذه المجموعة حاملي وثائق السفر العراقية

 265المؤقتة وحاملي جوازات السفر الفلسطينية.ردنية االالسفر 

 لبةالط أمام والخاصة الحكومية مدارسها فتح األردنية الحكومة أعلنتففي حالة الالجئين السوريين،  

صادرة عن وزارة الداخلية األردنية الخاصة بالجالية السورية الخدمة ال بطاقاتامتالكهم  بشرط السوريين

  266.الالجئين شؤون مفوضيةتسجيلهم في  ةشهادليها إ مضافاً 

 ألف 441 من أكثر -الدراسة عمر في همممن -السوريين األطفالعدد  بلغ فقدووفقًا لمنظمة اليونيسف،  

أن عدد المسجلين منهم في المدارس في كل من المراكز الحضرية والمخيمات األردنية خالل طفل، غير 

     267.طالب ألف 041 يتجاوز لم 4102نصف الثاني من العام ال

السوريين في  األطفال التحاق إمكانيةعدم  269باحثينوعدد آخر من ال 268وقد أرجعت منظمة اليونيسف 

على الوثائق المطلوبة من الحكومة  حصولهم بتأخر المتعلقة تلك منها أسباب عدةلى إالمدارس األردنية، 

                                                           
265 Asem Khalil, “Socioeconomic Rights of Palestinian Refugees in Arab Countries,” 22.  
266

 Rochelle Davis and Abbie Taylor. "Syrian Refugees in Jordan and Lebanon: Asnapshot from summer 2013," 
Georgetown University, 2013. 

 https://blogs.commons.georgetown.edu/rochelledavis/files/Syrian-Refugee-Report-Sept-2013.pdf  
267 "Syria Crisis: Monthly humanitarian situation report", UNICEF, Oct 3, 2014. 
http://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Syria_Crisis_Situation_Report_13Oct2014_.pdf  

https://blogs.commons.georgetown.edu/rochelledavis/files/Syrian-Refugee-Report-Sept-2013.pdf
http://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Syria_Crisis_Situation_Report_13Oct2014_.pdf
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 شؤون مفوضية من اللجوء طلب إثبات وثيقةالمدارس األردنية، كلى إاألردنية إلتمام إجراءات دخولهم 

 الحكومية المدارس إمكانية عدم عن ناهيك. الداخلية وزارة عن والصادرة الخاصة الخدمة بطاقة أو الالجئين،

استيعاب المزيد من الطلبة السوريين، وعدم قدرة ذويهم االقتصادية في المقابل  ىي بعض مناطق المملكة علف

 مدارس أخرى بعيدة عن مكان سكناهم.لى إرسالهم إمن 

لم يكن حق التعليم متاحًا أمام الفلسطينيين القادمين من سوريا في األردن مثلما هو بالنسبة للسوريين، فقد  

لوحدها مسؤولية تقديم الخدمات التعليمية ألطفال الالجئين المسجلين منهم لديها،  األنوروااتق وقع على ع

في حين يحرم أطفال الالجئين الفلسطينيين  270الجئ.ألف  4أكثر من  4103والذين بلغ عددهم في العام 

ردنية، من حصولهم على هم األمنية ودخولهم غير القانوني للدولة األمخاوف، لاألنوروامن غير المسجلين في 

 271حقهم بالتعليم األساسي.

 :العمل حق  2-1-2-2
 

يعتبر حق الفرد في الحصول على فرصة عادلة في العمل وعدم حرمانه من ذلك ظلمًا من ضمن الحقوق  

الخاص بالحقوق  الدولي من العهد (9الدولية، إذ تنص المادة )عالنات اإلالتي كفلتها كل من االتفاقيات و 

تعترف الدول األطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي "على أنه:  جتماعية واالقتصادية والثقافيةاال

يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ  أويشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره 

                                                                                                                                                                                           
268 "Shattered lives: challenges and priorities for Syrian Children and Women in Jordan", UNICEF, Jun 4, 2013.  
http://www.unicef.org/infobycountry/files/Shattered_Lives_June10.pdf   

. ق. المساعدة الميدانية في مكتب مفوضية شؤون س؛ 4103أيلول  4ة. عمان، م.ع، محامي في المركز الوطني لحقوق اإلنسان. مقابلة شخصي 269
 .4103آب  31الالجئين. مقابلة شخصية. عمان، 

270 “PRS in Jordan”, UNRWA. http://www.unrwa.org/prs-jordan  
271

 ibid 

http://www.unicef.org/infobycountry/files/Shattered_Lives_June10.pdf
http://www.unrwa.org/prs-jordan
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من الدول األطراف في هذا . يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل 4تدابير مناسبة لصون هذا الحق، 

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  273(43وتؤكد المادة ) 272ا الحق...".العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذ

 على الحق ذاته باعتباره أحد األساسيات الالزمة لحفظ الكرامة البشرية. 

 43في نص المادة  األردني ستورأما على صعيد التشريعات األردنية المتعلقة بحق العمل، فقد احتفظ الد 

حق العمل  0559( لسنة 1بالحق للمواطنين األردنيين دون غيرهم، في حين نظم قانون العمل رقم ) منه

. ونصت المادة خبرة وكفاءة ال يملكها األردنيونإلى خاصة في المجاالت التي تحتاج  لغير األردنيين

ن أمن يفوضه شريطة  أوبموافقة الوزير ال إردني أغير  ي عاملأأ. ال يجوز استخدام منه على أنه: "(04)

كان العدد المتوفر منهم ال يفي بالحاجة  أوردنيين األمتوفرة لدى العمال  يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير

على تصريح ردني األن يحصل العامل غير أب. يجب  لوية للخبراء والفنيين والعمال العرب.و وتعطى األ

ن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة أ استخدامه وال يجوز أومن يفوضه قبل استقدامه  أوعمل من الوزير 

 274قابلة للتجديد."

دينار عن  011دينار وال تزيد عن  011كما وأضافت المادة أن صاحب العمل يعاقب بغرامة ال تقل عن  

جعلت ، لنص القانونااًل واستكم 275كل شهر يستخدم فيه العامل غير األردني بشكل مخالف ألحكام القانون.

 276بلد جنسيته.إلى ( العمل دون تصريح جريمة يعاقب عليه العامل باإلبعاد 04الفقرة )ز( من المادة )

                                                           
272 Asem Khalil, “Socioeconomic rights of Palestinian Refugees”, 951 

ع االفراد، دون أي ي. لجم4. لكل شخص حق العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة. 0"  273
 ه عيشة الئقة بالكرامة البشرية..."أة عادلة ومرضية تكفل له وأسرتف. لكل فرد يعمل حق في مكا3ي و اعلى العمل المتس واتمييز الحق في أجر متس

 (.09/2/0559بتاريخ  (2003 (المنشور في الجريدة الرسمية رقم 0559لسنة  1قانون العمل رقم   274

 (.09/2/0559بتاريخ  (2003 (المنشور في الجريدة الرسمية رقم 0559لسنة  1قانون العمل رقم   275
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في الوقت الذي نصت فيه مذكرة التفاهم األردنية على ضرورة منح الالجئين الموجودين بصورة شرعية  

أشارت نتائج تقرير مسح أجرته دولة األردنية، تصاريح عمل وفق القوانين واللوائح المسموح بها في ال

% من أسر الالجئين الذين تمت زيارتهم هم من الممتلكين 0ما  نسبته إلى  2014المفوضية نهاية العام 

وهو ما برره المبحوثين الذين التقتهم الباحثة بعدم قدرتهم على تسديد التكاليف 277لتصريح عمل رسمي.

 278دينار أردني. 211يًا والبالغة حوالي الالزمة الستصدار التصريح شهر 

البحث عن آليات تكيف جديدة للعيش في المجتمع إلى يؤدي بالالجئين السوريين  قانوني عمل وجود عدم 

قد بلغ عدد الترحيل، ف أو االعتقال لخطر يعرضهماللجوء للعمل بطرق غير قانونية مما  ذلك في بما ،األردني

في حين  279الجئ.ألف  091حوالي  4103لسوريين في الدولة مع نهاية العام العاملين غير القانونيين من ا

  280.سوري الجئ طفل 34 111بحوالي   4102قدرت عمالة األطفال في 

من سوريا لألردن الحصول حتى على تصريح عمل الفلسطينيون القادمون في المقابل، ال يستطيع  

ني ألن ذلك يجعلهم عرضة لالعتقال والترحيل، وهم كاألجانب، كما وال يستطيعون العمل بشكل غير قانو 

                                                                                                                                                                                           
لى خارج المملكة على نفقة إحكام هذه المادة صدر الوزير قرارا بتسفير العامل المخالف أل"ز. ي من قانون العمل على أنه: 04نصت المادة   276

دني الذي  تم ر استخدام العامل غير األ أوعادة استقدام إمدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة وال يجوز  وأصاحب العمل 
 ".تاريخ تنفيذ قرار التسفيرقل من تسفيره قبل مضي ثالث سنوات على األ

277 “Living in the shadow: Jordan Home visits Report 2014,” UNHCR. 
http://unhcr.org/jordan2014urbanreport/home-visit-report.pdf  

  .42/1/4103تاريخ المقابلة  خير، جمعية بشائر الة شخصية. عمان، الجئ سوري. مقابلمهند،   278
279 George Sadeq, "Legal status of Refugees : Egypt, Jordan, Lebanon and Iraq", Library of Congress, Dec 2013. 
http://www.loc.gov/law/help/refugees/legal-status-refugees.php#_ftn29  
280 Sarah Bidinger et al., "Protecting Syrian Refugees: Laws, Policies and global responsibility sharing",   Boston 
University School of Law, 2014.  http://www.bu.edu/law/central/jd/programs/clinics/international-human-
rights/documents/FINALFullReport.pdf   

http://unhcr.org/jordan2014urbanreport/home-visit-report.pdf
http://www.loc.gov/law/help/refugees/legal-status-refugees.php#_ftn29
http://www.bu.edu/law/central/jd/programs/clinics/international-human-rights/documents/FINALFullReport.pdf
http://www.bu.edu/law/central/jd/programs/clinics/international-human-rights/documents/FINALFullReport.pdf
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ومما يزيد الوضع صعوبة بالنسبة 281.األنوروابذلك يعتمدون على المساعدات اإلنسانية المقدمة لهم من قبل 

للفلسطينيين القادمين من سوريا وخالفًا للسوريين عدم وجود مخيمات رسمية لهم في األردن، واضطرارهم 

  282جير شقق في المناطق األردنية.بالتالي العمل على تأ

 الصحة في الحق  3-2-1-2 
 

من العهد الدولي الخاص  04يجد الحق في الصحة أساسه في القوانين واالتفاقيات الدولية، إذ تنص المادة  

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية على أنه: "أ. تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع 

 ".مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه... بأعلى

توفير الدول  ،حق األفراد في التمتع بالصحة كما هو منصوص عليه في المادة أعاله عليه على يترتب  

 من حالة لخلق الالزمة التدابير الدول اتخاذ عليه ويترتب كما. تمييز  أي بدون الطبية الخدمات لبعض أيضاً 

لى إيقتصر حق الوصول  283.المرض حالة في للجميع الالزمة الطبية والرعاية الخدمات عجمي تأمين شأنها

الخدمات الصحية في الدولة األردنية عمومًا، على المواطنين دون غيرهم، بينما تعامل الفئات األخرى بما في 

 284 .األجانباللجوء ك ون وطالبو الالجئذلك 

                                                           
  .4102آب  1 .هيومن رايتس ووتشللترحيل ويعيشون في خوف"،  إيعاد فلسطينيين فارين من سوريا، والباقون عرضة-"األردن  281

http://www.hrw.org/ar/news/2014/08/07  
 .41-42، منظمة هيومن رايتس ووتش"غير مرحب بهم: معاملة األردن للفلسطينيين الفارين من سوريا"،   282

283 Asem Khalil, “Socioeconomic rights of Palestinian Refugees”, 702. 
284 Sarah Bidinger et al., “Protecting Syrian Refugees”, 69. 

http://www.hrw.org/ar/news/2014/08/07
http://www.hrw.org/ar/news/2014/08/07
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الصحة األردنية وبدعم من مفوضية شؤون الالجئين وعدد من  وفي حالة الالجئين السوريين، منحت وزارة  

الخدمات الصحية األساسية، إلى الالجئين السوريين القانونيين حق الوصول  285المنظمات غير الحكومية

بشرط امتالكهم بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية والصادرة عن وزارة الداخلية األردنية وبطاقة طالب 

رة عن مفوضية شؤون الالجئين. كما ومنحت عدة منظمات غير حكومية وأخرى خيرية اللجوء الصاد

غير أنه ومن الجدير ذكره  286لية.و الخدمات الصحية األإلى السوريين غير القانونيين أيضًا حرية الوصول 

ات المتعلقة بموجبه االمتياز ألغى قرارًا  4102هنا، إصدار مجلس الوزراء األردني في تشرين الثاني من العام 

 287بمعالجة السوريين مجانًا في المستشفيات الحكومية والتعامل معهم كاألجانب.

وعن حق الفلسطينيين منهم في الحصول على الخدمات الصحية األساسية، ولعدم اعتراف األردن بهم حتى  

ة لالجئين المسجلين الوكالة الوحيدة والتي يقع عليها مسؤولية تقديم الخدمات الصحي األنورواكأجانب، تعد 

في األردن تعمل  األنورواوالمتعلق باالستجابة اإلقليمية لألزمة السورية، بأن  األنوروافيها. وقد أشار تقرير 

 ،مركز صحي 43في مراكزها البالغ عددها  الفلسطينيين لالجئين مجانا ليةو األ الصحية الرعاية توفير على

 288.كافة ات األردنية وتغطية نفقات العالجمستشفيلل الطوارئعن إحالتها لعدد من حاالت  عدا

 

                                                           
 (.Action Aid, Caritas, Acted, Amman Association) الحكومية غير المنظمات ضمن ومن  285

-http://www.unhcr.org/syriarrp6/docs/syria 14. , July 1, 20UNHCR“2014 Syria Regional Response plan: Jordan”. 
 plan.pdf-response-jordan-rrp6 

286  Ibid, 61.  
287

.  7102تشرين الثاني  77، جريدة الدستورحمدان الحاج وكوثر صوالحة، "إلغاء االمتيازات التأمينية لالجئين السوريين"،   

http://www.addustour.com/17407/ 
288 “Syria Regional Crisis Update 82”, UNRWA, Dec 3, 2014.  
 http://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/syria-regional-crisis-response-update-82  

http://www.unhcr.org/syriarrp6/docs/syria-rrp6-jordan-response-plan.pdf
http://www.unhcr.org/syriarrp6/docs/syria-rrp6-jordan-response-plan.pdf
http://www.addustour.com/17407/
http://www.addustour.com/17407/
http://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/syria-regional-crisis-response-update-82
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 لالجئين دائمة حلول يجادإ على العمل في حقال 3-1-2
 

يقتضي البحث في أسس الحماية الدولية والحقوق الواجب مراعاتها لالجئين العمل على إيجاد حلول دائمة  

ارت كل من مواثيق القانون الدولي لهم، من شأنها السماح لهم بإعادة بناء حياتهم بكرامة وسالم. وقد أش

 أوالوطن األصلي، إلى عدد من الحلول المتمثلة في العودة الطوعية إلى والسياسات المتعلقة بالالجئين 

 إعادة التوطين في بلد ثالث.  أوفي البلد المضيف، االندماج 

املة معهم الحل األمثل واألمل الوطن بالنسبة لكل من الالجئين والمنظمات الدولية العإلى يعد خيار العودة  

الوحيد إلنهاء منفاهم، وهو حق تعترف به العديد من النصوص الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ومن ضمنها 

كما وأكدت  290إضافة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 289العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

واللجنة 291شؤون الالجئين والقرارات الصادرة عن األمم المتحدةعليه كل من االتفاقية الدولية الخاصة ب

 292التنفيذية لمفوضية شؤون الالجئين.

وألن إمكانيات تطبيق خيار العودة في معظم الحاالت غير ممكنة بالضرورة ألسباب متعلقة بعدم زوال   

دولي الخاص بالالجئين الظروف الموضوعية التي أدت الى خروج الالجئ من بلده األصلي، جاء القانون ال

                                                           
لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان . 1على أن " ( من العهد 04إذ نصت المادة )  289
 ".يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده ال. 2 ...إقامته

 .799رقم  النص المرافق للحاشية فينسان إلالعالمي لحقوق امن االعالن  03نظر نص المادة ا  290

عي للفلسطينيين الى والمتعلقة بالفلسطينيين من بين القرارات األكثر ذكرًا  فيما يتعلق بحق العودة الفردي والجما 424و 052يعد كل من القرار رقم   291
 . 0521أراضيهم التي هجروا منها سنة 

على أن: "عودة الالجئين الى الوطن يجب أال تتم إال بناء على التعبير بحرية عن رغبتهم في ذلك، ويجب  0511لسنة  21إذ نص االستنتاج رقم   292
لى مكان إقامة الالجئ ببلده األصلي"، كما وأكد االستنتاج إن تكون أضل فلى وطنهم...ومن األإحترام السمة الطوعية والفردية لعودة الالجئين ادومًا 

البلدان األصلية، وبلدان اللجوء، والمفوضية العليا لشؤون الالجئين، والمجتمع الدولي عامة، إلى على دور كل من  0552المتعلق بالحماية الدولية لعام 
وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون  )لكس تاكنبرغ،طانهم بأمان  وكرامة. أو قهم بالعودة إلى القيام بكل ما هو ممكن لتمكين الالجئين من ممارسة ح

 (211-211 الدولي،
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خيار الدمج المحلي في البلد المضيف وما قد ينشأ عنه من . فهناك منه إلنهاء حالة اللجوء محاولةفي 

ضاع التي يستحيل معها معالجة و إمكانية تجنيس الالجئ فيما بعد، وخيار إعادة التوطين في بلد ثالث في األ

دولتهم إلى احتفاظهم بحق العودة  التأكيد على مع ،مايةضاع الالجئين في البلد الذي التمسوا فيه الحأو 

  293األصل.

تعد األردن كغيرها من الدول العربية التي ال تسمح بالتكامل لغير مواطنيها، انطالقًا من تعاملها مع مفهوم   

وهو ما عبرت عنه من خالل رفضها االنضمام 294المواطنة ضمن الشروط الدقيقة لمعناها القانوني،/الهوية

االتفاقية الدولية الخاصة بوضع الالجئين والبروتوكول الملحق بها، وعدم طرحها خيار االندماج المحلي إلى 

 ضمن الحلول الدائمة التي أشارت لها في مذكرة التفاهم التي أبرمتها والمفوضية السامية لشؤون الالجئين.

ل األردن لمشكلة الالجئين فيها، إذا ما بلد ثالث لم يؤد بالضرورة الى حإعادة التوطين في  غير أن خيار

وتزايد حاالت  295،عتمادها أساسًا على القدرة االستيعابية للدولنفسها ال لتوطيناإعادة عملية  ءبطإلى أشرنا 

 اإلقامة غير محدودةلى إما أدى بالعديد من الالجئين العراقيين وحاليًا السوريين اللجوء حول العالم، وهو 

 ألردنية. في الدولة ا األجل

                                                           
 .المفوضية السامية لشؤون الالجئين"الحلول الدائمة"،   293

ges/4be7cc27629.htmlarabic.org/pa-http://www.unhcr  
مة و افي حالة االستثناء والمقوحركات االحتجاج الالمؤسساتية،"  حاكمية الدولة والحكماالجتماعي العربي:  -تأطير الفضاء السياسي ساري حنفي، " 294

 .01 ،(4101)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  في الوطن العربي

 ية لشؤون الالجئين."الحلول الدائمة"، المفوضية السام  295

http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27629.html
http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27629.html
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أية حالة إعادة توطين لى إوفيما يتعلق بالسوريين في األردن، لم يشر موقع مفوضية شؤون الالجئين  

% 4في ظل حاالت إعادة التوطين المحدودة لغيرهم في الدول األخرى، والتي قدرت بما ال يزيد عن  296لهم،

 297من مجموعهم الكلي في الدول المستقبلة لهم.

في ظل غياب أي طروحات إلنهاء  لفلسطينيين منهم في األردن غامضًا حتى اللحظة،في حين بقي وضع ا 

  4102وهو ما أظهرته خطة االستجابة اإلقليمية لألزمة السورية للعام  .معاناتهم من قبل األمم المتحدة

لسطينية حتى من قبل منظمة التحرير الف أو 298الصادرة عن وكالة األمم المتحدة لشؤون الالجئين الدولية،

عدة مبادرات لم تحر ك ساكنًا بإطالق باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لالجئين الفلسطينيين، والتي اكتفت 

 299باتجاه حماية الفلسطينيين في سوريا، واتهام النظام السوري عما يحدث للفلسطينيين في سوريا.

األراضي الفلسطينية لى إعلى العودة  ونفال هم قادر  ،ناهيك عن تبني األردن سياسة إغالق الحدود أمامهم 

توفير ل األنورواورفضها التفاوض مع  سوريا باعتبارها غير آمنة،لى إالتي هجروا منها وال حتى العودة 

                                                           
  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين."األردن،"   296

arabic.org/pages/4be7cc278c8.html-http://www.unhcr  
297 “Finding Solution for Syrian Refugees: Resettlement, Humanitarian Admission, and family reunification,"UNHCR, 
2014. 
 http://unhcr.org.uk/fileadmin/user_upload/docs/Fact_sheet_on_resettlement-
humanitarian_admissions_Syrian_refugees.pdf?j=11002&e=indianschona@yahoo.co.uk&l=462_HTML&u=742172&
mid=6192421&jb=0   
298 “2014 Syria Regional Response plan: Jordan," UNHCR. 

محمود عباس إلى السماح لالجئين باتخاذ مالذ  لهم  الرئيسودعا  كماالتماس الحياد للمخيمات،  بهدفوفود إلى دمشق ال رسال عدد منإحيث تم   299
 في األرض الفلسطينية المحتلة. غير أن إسرائيل رفضت هذا النداء ما لم يتنازل الفارون رسمًيا عن حق العودة. 

 . 4103نيسان  ،مركز الزيتونة للدراسات واالبحاث ،"ضاع في سورية على الالجئين الفلسطينيينو انعكاسات األ :11"تقدير استراتيجي 
http://www.alzaytouna.net/permalink/39365.html 

http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc278c8.html
http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc278c8.html
http://unhcr.org.uk/fileadmin/user_upload/docs/Fact_sheet_on_resettlement-humanitarian_admissions_Syrian_refugees.pdf?j=11002&e=indianschona@yahoo.co.uk&l=462_HTML&u=742172&mid=6192421&jb=0
http://unhcr.org.uk/fileadmin/user_upload/docs/Fact_sheet_on_resettlement-humanitarian_admissions_Syrian_refugees.pdf?j=11002&e=indianschona@yahoo.co.uk&l=462_HTML&u=742172&mid=6192421&jb=0
http://unhcr.org.uk/fileadmin/user_upload/docs/Fact_sheet_on_resettlement-humanitarian_admissions_Syrian_refugees.pdf?j=11002&e=indianschona@yahoo.co.uk&l=462_HTML&u=742172&mid=6192421&jb=0
http://www.alzaytouna.net/permalink/39365.html
http://www.alzaytouna.net/permalink/39365.html
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القسرية للموجودين منهم على أراضيها والمعاملة المتساوية مع عادة اإلالحماية القانونية الخاصة بعدم 

   300الالجئين السوريين.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  (. 41/3/4102)محاضرة عامة، جامعة بيرزيت، رام اهلل،  بتاريخ  ديات""محاضرة األنوروا: التجربة والتحفليبو غراندي،   300
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  فيها السوريين لالجئين الحماية توفير في األردنية الدولة دور 2-2
 

 301ما يزيد عن النصف مليون سوري، 4102ل من العام و استضافت األردن على أراضيها وحتى كانون األ 

يتواجد 302.ضعف العدد المدرج من قبل مفوضية شؤون الالجئينإلى في حين أشارت التصريحات األردنية 

ربد والزرقاء والمفرق، فيما يتوزع الباقي في % م14أكثر من  نهم في المناطق الحضرية، أي في عمان وا 

  303مخيمات أنشأتها لهم الحكومة األردنية بتمويل خارجي وبدعم  من مكتب مفوضية شؤون الالجئين.

حسب لي استضافة السوريين على أراضيها في مخيمات خاصة بهم، إال أنه ي  و ردن األوبالرغم من رفض األ 

مخيمات لهم على أراضيها، إنشائها رة في و الها في نهاية المطاف ما ال يحسب لغيرها من الدول العربية المج

الضغوط التي مارستها مفوضية إلى أحد القانونيين العاملين في المركز الوطني لحقوق اإلنسان وهو ما رده 

أندرو هاربر، من أجل تحويل السياسة شؤون الالجئين، وعلى رأسها ممثل المفوضية في مكتب األردن 

قبول فكرة إنشاء مخيمات الستقبال السوريين بعد أن كانت األخيرة متمسكة بفكرة استقبالهم في إلى األردنية 

 304األراضي األردنية باعتبارهم أخوة يجب أن يخضعوا لحسن الضيافة العربية.

ول النزاع، تتعارض والمبادئ التوجيهية للمفوضية فكرة إنشاء المخيمات عمليًا بالقرب من حدود دإن  وحيث  

أن فكرة إلى بشأن الحفاظ على الطابع المدني واإلنساني لمخيمات الالجئين، إال أن ممثل المفوضية أشار 

                                                           
301 "Jordan Interagency operational update: sharing portal", UNHCR.  
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107  

اذار  25، موقع حوكمة اإللكتروني "زمة الالجئين السوريين في األردن: مخاطر وفرص،أ"معاذ فريحات،   302
4101.%D9%82%D8%A7%D8%AA/161http://governance.arij.net/blog/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A  

303 "Jordan Interagency operational update: September-October 2014," UNHCR, 2014.  
http://www.unhcr.org/5465c15d9.html  

 . 4102شباط  0ون الالجئين في األردن سابقًا. مقابلة عبر سكايب.خ.ص، مختص قانوني في قضايا الهجرة واللجوء في مكتب مفوضية شؤ   304

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107
http://governance.arij.net/blog/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/161
http://www.unhcr.org/5465c15d9.html
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المخيم، ومخيم الزعتري بشكل أكثر تحديدًا، جاءت نتيجة اعتبار "أن تدفقات الالجئين السوريين قد إنشاء 

التوترات االجتماعية في المجتمع األردني، فالفصول الدراسية أصبحت مكتظة كما وارتفعت  تفاقم فيما بعد من

أسعار المواد الغذائية وزاد الضغط على الموارد العامة للدولة ما يجعل األمر أكثر صعوبة لدى األردنيين 

 305أنفسهم."

في افت ت ح ها مخيم األزرق الذي مخيمات، كان آخر  9وقد بلغ عدد المخيمات الخاصة بالسوريين في األردن  

الجئ، وذلك بهدف تخفيف آالف  01ليضم أكثر من  4102محافظة الزرقاء في شهر نيسان من العام 

الضغط الذي يواجهه مخيم الزعتري، باعتباره أكبر مخيم لالجئين السوريين في األردن تم افتتاحه في محافظة 

 4104.306المفرق في تموز من العام 

ضافة   مخيم الزعتري ثمة أربعة مخيمات تحتضن أعدادًا قليلة بالمقارنة مع المخيمين السابقين وهي: ى إلوا 

 3المخيم اإلماراتي المعروف ب" مريجب الفهود" والذي يقع بالقرب من مدينة الزرقاء ويقيم به أكثر من 

الجئ، ومخيم "سايبر  0111والذي يؤوي نحو إربد آالف الجئ، ومخيم "حدائق الملك عبداهلل" في محافظة 

سيتي" الذي يقع ضمن محافظة إربد والمكون من ستة طوابق كانت في السابق سكنًا لعمال المصانع 

الجئ يشتركون حماماته ومطابخه ومقسمين بين سوريين  211اآلسيويين في المنطقة، وتضم طوابقه حوالي 

 307وفلسطينيين قادمين من سوريا.

                                                           
305 Andrew Katz, "Zaatri at one year: one sidelines of war, Refugees struggle for abeeter life," World Time, Jul 27, 
2013. http://world.time.com/2013/07/27/zaatari-at-one-year-on-sidelines-of-war-refugees-struggle-for-a-
better-life/#ixzz2aW6aEMp5 
306 "Syria Regional Refugee Response: Interagency operational update: sharing portal”, UNHCR. 

 بديل: المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين.تقوى مساعدة ودعاء علي، "سايبر سيتي: مجتمع منسي"،   307

http://world.time.com/2013/07/27/zaatari-at-one-year-on-sidelines-of-war-refugees-struggle-for-a-better-life/#ixzz2aW6aEMp5
http://world.time.com/2013/07/27/zaatari-at-one-year-on-sidelines-of-war-refugees-struggle-for-a-better-life/#ixzz2aW6aEMp5
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القوات السورية والحاملين لبطاقات عسكرية يقع في المفرق وي دعى بمخيم  وهناك مخيم خاص بالمنشقين عن 

عن الجيش  اً منشق 4031قرابة  4103للعام  الدولية ي المخيم بحسب تقرير منظمة العفوأو ي 308الراجحي،

الحصول على إحصائيات محدثة وأكثر دقة وذلك للتكتم اإلعالمي حول السوري، فيما لم يكن باستطاعتنا 

على الموقع الخاص األردن م وعدم إدراجه من ضمن المخيمات الخاصة بالالجئين السوريين في المخي

 الطبيعة المدنية التي يجب أن يتسم بها الالجئ والمخيم عمومًا. إلى وَمردُّ ذلك 309بمفوضية شؤون الالجئين،

 4113فارين اليها منذ كما ويحسب لألردن استضافة السوريين في مخيمات خاصة بهم خالفًا للعراقيين ال 

ة الالجئين العراقيين جزئية األسباب المتعلقة بطبيعإلى سابقًا  أ شيروحيث  .والذين توزعوا في المناطق األردنية

على طبيعة الالجئين السوريين  أكثر هنايتم التركيز غير أنه س ،ما تمت مقارنتهم مع السوريينإذا  في األردن

اعتبارها كأحد العوامل الرئيسية لتوجه الحكومة وبتشجيع من مكتب لى إ التي حدت بأغلبية المبحوثين

 المخيمات.إنشاء مفوضية شؤون الالجئين في األردن نحو خيار 

التحديات التي  طبيعة ، بأنالمركز الوطني لحقوق اإلنسان في عمان أحد القانونيين العاملين في قد اعتبرف 

 أميةفالسوريين في األردن يعانون من  .العراقيينملف ما قورنت با إذمختلفة كليًا  بملف السوريين واجهتهم

هي أعلى كما العراقيين لدى نسبة التعليم  في حينمبكر ال زواجكما وتنتشر بينهم ظاهرة المخيفة وفقر هائل، 

ين األردني بسبب زيادة عدد السوريسوق العمل الضغط الذي يواجهه  إلىأن حجم العائلة لديهم أقل. وأضاف 

 تاريخياً عرف  مجتمع السورينظرًا لحرفيتهم وقبولهم العمل بأدنى سعر ممكن، فال ،ومنافستهم العالية لغيرهم

                                                           
اسية: محنة الفارين قيود متزايدة، وظروف ق". 4113م المخيم سابقًا من قبل القوات األمريكية لتدريب جنودها أثناء حربها على العراق في د  خست  ا  308

  .5 منظمة العفو الدولية،،" من سوريا الى األردن
309 "Syria Regional Refugee Response: Interagency operational update: sharing portal," UNHCR   
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، ناهيك عن انتشار ظاهرة عمالة األطفال السوريين وتوجه أرباب يقدس قيمة العمل اً حرفي اً مجتمع بكونه

 استغاللهم. العمل نحو 

ويل غير المسبوق والمقدم للسوريين من قبل دول الخليج العربي دور السياسة وحجم التمإلى أشار هذا و  

في األردن التي ت عنى بتقديم المعونات  والسلفيسالمي اإلالمنظمات ذات الطابع تزايد عدد إلى إضافة 

  310ل أزمة اللجوء العراقي في األردن.و ااإلنسانية للسوريين بشكل لم يكن مسبوقًا عند تن

ما إذا ن قبل المبحوثين على اختالف احتياجات الالجئين السوريين في األردن وحيث كان هناك اجماع م 

إلى إنشاء تمت مقارنتها مع احتياجات العراقيين واعتبارها من ضمن األسباب التي حدت بالدولة األردنية 

أن إلى شار سابقًا، عندما أ األردني مخيمات خاصة بالالجئين السوريين، وهو ما عبر عنه أيضًا وزير التنمية

مخيمات إلى إنشاء ضاع المادية للعراقيين في األردن كانت أفضل من غيرهم حاليًا ما جعل حاجتهم و األ

 311خاصة بهم غير ملحة.

دنية بفكرة إنشاء إال أن المستشار القانوني في مكتب مفوضية شؤون الالجئين سابقًا، ربط قبول الحكومة األر  

عادة بالرغم من معارضت-المخيم أساسًا  ها للفكرة في البداية الرتباطها ذهنيًا باستمرارية األزمة السورية وا 

مكانية االقتصادية ضاع و بتداعيات األ -المشهد الفلسطيني في األردن والمالية التي تمر بها الدولة األردنية وا 

  312للسوريين.استفادتها بالتالي من المساعدات الدولية المقدمة 

                                                           
 .4103أيلول  4. مقابلة شخصية. عمان، اإلنسانم.ع، محامي في المركز الوطني لحقوق  310
 .29/8/2013ية سابقًا. مقابلة شخصية. عمان، و.ع، وزير التنم  311
  4102شباط  0خ.ص، مختص قانوني في قضايا الهجرة واللجوء في مكتب مفوضية شؤون الالجئين في األردن سابقًا. مقابلة عبر سكايب.  312
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إليه وما تؤدي  ،لى أراضيها بمن فيهم الفلسطينيينلة األردنية تجاه السوريين عالحديث عن ممارسات الدو  

بشكل عام سيتم  المرتبطة بالالجئ والحرية والكرامة لألمن األساسية القيم تعزز التي من حرمانهم من الحقوق

قتصادية واالجتماعية الحماية االإلى ل طبيعة كل من الحماية القانونية والجسدية إضافة و اعبر تنإليه التطرق 

 التي يحظى بها كل من الالجئين السوريين والفلسطينيين منهم في الدولة األردنية.

 الحماية القانونية 1-2-2
 

الحماية المبنية على كيفية االعتراف القانوني بالسوريين والفلسطينيين منهم من قبل إلى في هذا البند  نشير 

سحب لوثائق الالجئين الخاصة بهم في  أوسات األردنية من احتجاز الدولة األردنية، وما تسببه الممار 

حرمانهم من حقوقهم األساسية التي تكفلها تلك الوثائق، كحق االعتراف لهم بشخصيتهم القانونية، وحقهم في 

 موارد الدولة، والتنقل، ووحدة العائلة. إلى الوصول 

 "الالجئ" و"الضيف"  مسمى بين ما األردن في السوريون1-1-2-2 
 

ها لمسألة السوريين فيها، باستثناء الفلسطينيين منهم، عن تناوللم تختلف السياسة الرسمية األردنية في  

حتى أجانب   أوسواء باعتبارهم ضيوفًا  4113ها لمن سبقهم من العراقيين والذين قدموا لألردن في العام تناول

 313لم تعن بتنظيم أمر الالجئين من األساس. بموجب ما ي طَبق عليهم من قوانين وتشريعات محلية

والحديث عن السوريين باعتبارهم الجئين لم يكن كما المفهوم القانوني لالجئ والوارد في مذكرة التفاهم  

االعتراف بالالجئ لدى كل من المفوضية والحكومة األردنية، بل يمكن ايير األردنية في ظل ازدواجية مع

                                                           
  4102شباط  0ابلة عبر سكايب.خ.ص، مختص قانوني في قضايا الهجرة واللجوء في مكتب مفوضية شؤون الالجئين في األردن سابقًا. مق  313
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هوم قد جاء وبشكل أساسي لغايات التمويل والمساعدة أكثر منه لغايات تنظيم المف تداولأن إلى اإلشارة 

التي رأت في وجود غير المواطنين فيها مسألة أمنية مرتبطة  ضاعهم القانونية في دولة كغيرها من الدولأو 

 بتصورات الدولة القومية، والعروبة الم مثلة بإحساس الهوية المشتركة.

ربية للهوية القومية من أجل تحقيق مصالح محلية ضيقة، فإنها ومع ذلك تصوغ ورغم استغالل الدول الع 

عالقاتها مع بعضها البعض وفق أساس السيادة الذي كفله ميثاق جامعة الدول العربية. وقد أثرت السياسة 

طقة المنأنحاء الواقعية الى حد كبير في مبادئ الوحدة العربية المفترضة وفي السياسات المحلية في كل 

 314وخصوصًا فيما يتعلق بسياسة دخول األردن واإلقامة فيه.

عليها يتم التعامل معهم، فهناك  ءً بناقسمين أساسيين لى إن في األردن يتقسم السلطات األردنية السوري 

زات سفرهم، ومثلهم من غير جوالحيازتهم  315عبر نقاط عبورها الرسميةممن دخلوا منهم األردن ن و النظامي

  لدخولهم األردن بدون المرور بنقاط عبورها الرسمية. النظاميين

والفرق بين السوري النظامي ونظيره غير النظامي هو أن األخير ي قتاد للعيش داخل المخيمات الخاصة بهم  

أي بعد الحصول  ،غير أنه يسمح له االنتقال للسكن في المناطق الحضرية وفقًا لشروط محددة في األردن

                                                           
 . 40-41العراقيون في األردن"، « الضيوف""»جيرالدين شاتالرد، عروب العابد وكيت واشنطن.   314
نقطة عبور رسمية معترف بها  41حوالي ن السلطات األردنية قد افتتحت منسق الالجئين في وزارة الداخلية األردنية، خالد الكيالني، بأفقد أشار    315
مثلة األشهر ليها، تليها مواقع تجمع ي جرى من خاللها عمليتا التصنيف والتوزيع لالجئين على المخيمات الموجودة ومن األإبال السوريين الفارين الستق

يلويش رواديل، "اإلنماء وتحديات الحماية في سياق أزمة الالجئين السوريين"  على مواقع التجمع تلك مركز خلدا.  21لهجرة القسرية مجلة اروجير زيتر وا 
 ruaudel#sthash.ar21K1UU.dpuf-http://www.fmreview.org/ar/syria/zetter . (4102)سبتمبر، 

http://www.fmreview.org/ar/syria/zetter-ruaudel#sthash.ar21K1UU.dpuf
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ل االنتقال مباشرة للسكن في المناطق الحضرية وبدون و خارج المخيم، في حين يسمح لأل على كفالة للعيش

 316الحاجة للكفالة.

ما   أووفي كلتا الحالتين يتوجب على السوري في األردن امتالك بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية 

إلى ية األردنية ومفوضية شؤون الالجئين المقَرة له من وزارة الداخل 317يطلق عليها حاليًا بالبطاقة الممغنطة

تسهيل إلثبات شرعية وجوده في الدولة و  وذلك318جانب وثيقة طلب اللجوء لدى مفوضية شؤون الالجئين،

 الخدمات األساسية المتاحة له.إلى وصوله 

اف بهم عتر المكاتب مفوضية شؤون الالجئين في األردن باإلى وبينما يحظى السوريون الذين يقدمون أنفسهم  

ل وهلة، وهو ما لم يكن مقبواًل من طرف الحكومة األردنية منذ بداية األزمة بالرغم من مطالبة أو كالجئين من 

 الحكومة األردنية.  يبقى الوضع القانوني لهم معلقًا من وجهة 319المفوضية بذلك،

األردنية،  والحكومة في األردن من ازدواجية التسجيل لدى كل من المفوضية نو السوري نو يعاني الالجئو  

التي الخضوع لمقابلة أخرى غير تلك التي تستدعيها المفوضية وذلك إلجراءات أمنية و  ليهميتوجب عبحيث 
                                                           

يلويش رواديل، "اإلنماء وتحديات الحماية في سياق أزمة الالجئين السوريين  316  ".روجير زيتر وا 
ردن في حين يجري الحديث للمقيمين داخل المخيمات في األ 4102صدارها في شباط إالعمل على  ليًا، تمآوالبطاقة الممغنطة هي بطاقة مقروءة    317

على إصدارها للمقيمين خارج المخيمات أيضًا. تحتوي البطاقة على بصمة عين الالجئ وتتضمن جميع المعلومات عنه كاسمه،  4101ومع بداية العام 
تنظيمي لحصر أعداد الالجئين السوريين وتوفير قاعدة  كإجراءملكة. ويأتي إصدار مثل هذه البطاقات تاريخ دخوله المو وجنسه، مكان السكن والعمر، 

جراءات صرف المساعدات، عدا عن كونها الوثيقة الرسمية المعتمدة لدى المصارف وكل القطاعات الصحية والتربوية. أما إبيانات خاصة بهم، وضبط 
 لى يصعب تزويرها العتمادها بصمة عين الالجئ. و لخدمة الخاصة بالجالية السورية هو أن األما يميز البطاقة الممغنطة عن بطاقة ا

.  4102أيلول  0شبكة أريج، "وثيقة للبيع" سوق سوداء لألوراق الثبوتية السورية"، 
%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-://arij.net/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9http -  

  .1نظر نماذج عن وثيقة طلب اللجوء لدى مكتب المفوضية السامية لشؤون الالجئين و بطاقة الخدمة الخاصة بالالجئين في الملحق رقم ا  318
ى األردن، غير أن إليارًا مطروحًا من قبل ممثلي المفوضية منذ بداية التدفق السوري خيار االعتراف بالسوريين كالجئين من أول وهلة كان خف  319

مكانية استفادتهم الحقًا من الخدمات األساسية  المدعومة حالت هواجس الدولة المتعلقة بما قد يوقعه االعتراف من ضرورة توفير الحماية الدولية لهم وا 
. مقابلة شخصية. نساناإلم.ع، محامي في المركز الوطني لحقوق . .ز الوطني لحقوق اإلنسان في عماندون ذلك وفق ما أشار له أحد محامي المرك

  .4103أيلول  4عمان، 

http://arij.net/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9
http://arij.net/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9
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يعد تكرار تسجيل السوريين و  320البطاقة الخاصة بالجالية السورية. هبهدف منح بصمة العينإجراء من بينها 

مكتب المفوضية  بالنسبة  أوقبل السلطات األردنية  راقهم بين الفينة واألخرى منأو ومطالبتهم بتصديق 

 321.ومشقة ال داعي لها طويال وقتا وتستغرقللمبحوثين عملية مرهقة بحد ذاتها 

اختالف السياسات المتبعة لتنظيم أمر السوريين في األردن وتباين مسمياتهم القانونية لم تخرج بأي حال من  

عالقة الضيف والمضيف عن عالقة نظرية ال ليها. وبينما تعبر ن لهم ضيوفًا عحوال عن اعتبار األرداأل

ية لتلك الممنوحة و اوجوب احترام األخير ومنحه حقوقًا اقتصادية واجتماعية مسإلى أسس قانونية لها وترمي 

موارد الدولة. إلى منع  وصول السوريين  أوإال أنها لم تكن سوى عقبة لتحديد  322لمواطني الدولة المضيفة،

ن كان  أوالضيف، وكما أشرنا له ال يضمن إمكانية الحصول على تصريح عمل فوضع  حتى حرية التنقل وا 

األراضي إلى إمكانية عودته  أوالحدود السورية إلى فإنه ال يضمن حماية الالجئ من خيار طرده وترحيله 

 األردنية بعد خروجه منها. 

من الدول المضيفة الوضع القانوني ذاته  غيرها أواألردن في  لم يكن للسوريين من أصل فلسطيني 

للسوريين، إذ اقتصرت لفظة الالجئ على الفلسطيني دونما غيره من الالجئين في السياق اإلقليمي العربي 

 بسبب افتقاره الدولة القومية، غير أنه لم ينل من اللقب سوى مسماه فقط. 

حتجاز وصفتها الدولة األردنية بالمؤقتة، فيما فقد تم احتجاز الفلسطينيين القادمين من سوريا في مراكز ا

هذا وشهد المتواجدين منهم في 323.بكونها معتقالت إلعادة ترحيلهم الى سورياإليها أشارت منظمات حقوقية 

                                                           
320   Sarah Bidinger et al., "Protecting Syrian Refugees: Laws, Policies and global responsibility sharing," 69.  

 . 43/1/4103 تاريخ المقابلةالرمثا، خصية، الجئة سورية. مقابلة ش، حمدأأم   321
 41عادة النظر في الحماية.."، إجيرالدين شاتالرد وعروب العابد. "الضيوف العراقيون في األردن:   322
 .01 ،هيومن رايتس ووتش. "غير مرحب بهم: معاملة األردن للفلسطينيين الفارين من سوريا"  323
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المدن والقرى األردنية تقييدًا من نوع آخر يتمثل في حرمانهم من االستفادة من أبسط حقوقهم األساسية كحقهم 

 324االستفادة من الخدمات الصحية والحصول على المساعدات األساسية. أويم في التنقل والتعل

من سوريا جاءت علنًا عندما صرح رئيس الوزراء األردني ليها إسياسة األردن بشأن الفلسطينيين القادمين  

اننا اتخاذ األردن قرارًا سياديًا "بعدم السماح إلخو  ،4103 من العام عبد اهلل النسور في كانون الثاني

ذلك بكونها مسألة أمنية محضة وهو ما  ربطهو  ،الفلسطينيين الذين يحملون وثائق سورية بالدخول الى األردن

 325الخارجية األردني السابق. ووزير التنمية وزير ومنهم معظم المبحوثينأيضًا أكده 

نما أيضًا بحق لم تكن السياسة التي انتهجها األردن فقط بحق الفلسطينيين من ذوي الوثائق السور   ية، وا 

سوريا عقب حادثة أيلول األسود في  إلى الفلسطينيين من حملة الوثائق األردنية الذين خرجوا من األردن

ما يؤكد بحد ذاته 326األردن،إلى % من مجموع الفلسطينيين الفارين من سوريا 10، وشكلوا حوالي 0511

 ماهيتهم في الدولة.إلى واضحة تشير  حتى سياسة أووضع قانوني ثابت إلى افتقار الفلسطينيين 

ويزداد الوضع سوءًا بالنسبة للفلسطينيين من سوريا والذين اجتازوا الحدود األردنية بطرق غير شرعية على  

 األنوروايعيشون في الخفاء بعيدين عن دائرة مساعدة لمفروض على دخولهم، لكونهم الرغم من الحظر ا

تسجيل  محاولةعن تتعَد فلم  األنورواأما سياسة  327اإلعادة القسرية. أوال خوفًا من إمكانية التعرض لالعتقو 

                                                           
324

  .71-01"، غير مرحب بهم: معاملة األردن للفلسطينيين الفارين من سوريا"  
325

في سياق المتغيرات والتطورات التي  دور األردن :محاضرة حول) له الخطيبعبد اإل؛ 29/8/2013مية سابقًا. مقابلة شخصية. عمان، وزير التن  
 (.03/9/7102: بتاريخ ،عمان (، Acor )مركز أكور ،يفي العالم العرب تحدث

326 Ricardo Santos,"Palestinian Refugees from Syria in Jordan: An overview," Badil Resource Center for 
Palestinian Residency  and Refugee Rights. Autumn 2014.  https://www.badil.org/en/al-majdal/item/2088-art5   
327 Ibid 

https://www.badil.org/en/al-majdal/item/2088-art5
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لعدم قدرتها على رصد تحركاتهم على الحدود الفلسطينيين منهم غير المسجلين لديها في سوريا، وذلك 

  328.سورياإلى على حقهم في العودة  حفاظاً و 

 الثبوتية الوثائق حجز 2-1-2-2
 

في الدولة المضيفة، كما وتعد ه ئوبقانسبة لالجئ أحد أهم العناصر لضمان أمنه بال 329تعد الوثائق الثبوتية 

تسجيل جراءات إ، وبدونها تصبح ساسيةاألحقوقه لى إمن االستراتيجيات األساسية لتأمين وصوله القانوني 

لحقوق أقرب وغير ذلك من ام األالوطن لى إالتنقل من أجل العمل، والعودة  أوالمواليد، والوفيات، والزواج 

330المستحيل، ناهيك عن التمييز الذي قد يلحق بالالجئ بسبب افتقاده لتلك الوثائق.لى إ
   

انتهاج إلى عدد من الالجئين المبحوثين إلى وقد أشارت تقارير هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إضافة  

ص قيادة، دفاتر عائلة( للسوريين السلطات األردنية لسياسة حجز الوثائق الثبوتية )جوازات سفر، هوية، رخ

الذين دخلوا البالد عبر معابرها غير الرسمية، وسياسة احتجاز وغالبًا سحب لمعظم الهويات األردنية من 

 331من سوريا.إليها حامليها ذوي األصول الفلسطينية القادمين 

                                                           
328

 Ricardo Santos,"Palestinian Refugees from Syria in Jordan Ricardo Santos".  
، كما 31/04/4103ائق الثبوتية الخاصة بالسوريين عقب قرار وزير الداخلية حسين المجالي في وقد جرى الحديث عن وقف احتجاز الوث  329 

 ،نظر تقرير منظمة العفو الدوليةاليها ورقيًا. إالحاجه  غيرب ملكترونيًا بما يجعلهإوصرحت المفوضية بأن السلطات األردنية قد بدأت بتصنيف الوثائق 
تصريح وزير الداخلية األردني حسين المجالي حول "بصمة للعين وهوية ممغنظة لالجئين السوريين مع بداية أيضًا: وانظر وظروف قاسية؛  قيود متزايدة

  71593http://www.alquds.co.uk/?p=2.  متوفر على الرابط التالي: 4102ل و كانون األ 45، في جريدة القدس العربي" 4101
معهد بيرزيت: ت )الالجئون الفلسطينيون: حقوق، وروايات، وسياسارانية زبانة، "الالجئون في الوطن: المشردون داخليًا، أي نظام  للحماية؟،" في   330

 .013(، 4100أبو لغد، جامعة بيرزيت،
لدولية؛ "غير مرحب بهم: معاملة األردن للفلسطينيين الفارين من األردن"؛ منظمة العفو اإلى "قيود متزايدة وظروف قاسية: محنة الفارين من سوريا   331

 .4103أيلول  4م.ع، محامي في المركز الوطني لحقوق االنسان. مقابلة شخصية. عمان، سوريا"، هيومن رايتس ووتش؛ 

http://www.alquds.co.uk/?p=271593
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لغرض التصنيف  الوثائق للسوريين األصل بكونه قد جاءحجز إجراء بررت السلطات األردنية وحيث  

دراجهم تحت إطار االحتياج اإلنساني،اإللكتروني  وبمنحها لهم قسيمة زهرية  332لوثائق غير الشرعيين منهم وا 

 333في تقرير منظمة العفو الدولية، بهدف استردادها بعد تصنيفها.إليها حمراء اللون، كما أشير  أو

ين قد عرقلت من إمكانية حصولهم على بعض عكس ذلك، فسياسة احتجاز وثائق السوريإلى أشارت الوقائع  

الوالدة، حيث لم يتمكن البعض من تسجيل زيجاتهم  أوالرسمية كتلك المتعلقة بتسجيل حاالت الزواج الوثائق 

الوفاة  أوالذي يمكن أن يؤثر سلبًا على حقوق الزوجين في حاالت الطالق  رسميًا في المحاكم الشرعية األمر

 أحد قنبلة موقوتة من األطفال مجهولي النسب )عديمي الجنسية( حسبما أشار فضاًل عن تسببه في خلق

  334.اإلنسانفي المركز الوطني لحقوق  ينالمحام

ازدياد عدد األطفال السوريين عديمي ى إلأشارت من خالله  سياق، أطلقت األمم المتحدة نداءً وفي هذا ال 

 335متزايدة تتمثل في العنف واالعتداء واالستغالل. قد يعرضهم لمخاطرالجنسية في الدول المضيفة وهو ما 

أن أمر الحصول على شهادة ميالد إلى واألردن هي واحدة من الدول المضيفة التي أشارت تقارير المفوضية 

لى و راق الثبوتية لمعظم السوريين خالل األعوام الثالث األو لألطفال السوريين فيها مثيٌر للقلق، فاحتجاز األ

 336ى أقل تقدير قد عرقل من إمكانية حصولهم على شهادات ميالد ألطفالهم.من األزمة عل

                                                           
 .شبكة أريج"وثيقة للبيع" سوق سوداء لألوراق الثبوتية السورية"،   332
أيضًا إشعار حفظ الوثائق الذي يتلقاه الالجئ عند اجتيازه وانظر ؛ 01-02، : محنة الفارين من سوريا إلى األردن""قيود متزايدة وظروف قاسية  333

 . 1الحدود األردنية والمدرج في الملحق رقم 
 .4103أيلول  4م.ع، محام  في المركز الوطني لحقوق اإلنسان. مقابلة شخصية. عمان،   334

335“The Future of Syria: Refugee children crisis," UNHCR, Nov 2013. http://unhcr.org/FutureOfSyria/  

336 ibid 

http://unhcr.org/FutureOfSyria/
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لد ما يزيد عن   طفل خالل الفترة من نهاية تشرين الثاني  0211وفي مخيم الزعتري على سبيل المثال، و 

ولم يحصلوا على شهادات ميالد آنذاك، غير أنه ومع بدء اعتماد نظام  4103نهاية تموز إلى  4104

أصبح من  4103للوثائق في مراكز االستقبال األردنية وتحديدًا في شهر آب من العام اإللكتروني التصنيف 

 337الممكن ذلك.

سياسة حجز الوثائق الثبوتية كعائق أساسي أمام إلى في الوقت الذي يصبح باإلمكان فيه عدم النظر  

ين على تقديم الوثائق المطلوبة لتسجيل تسجيل األطفال السوريين في األردن، تعتبر عدم قدرة الالجئين السوري

فهناك من ال يملك وثيقة الزواج لعدم تسجيله الزواج أساسًا لدى السلطات المدنية في  338أطفالهم عائقًا آخر.

لته الفرار ومن تبقى له من عائلته من سوريا، وآخرون يقف المستوى و احتى لنسيانه إياها أثناء مح أوسوريا 

م قدرتهم على الحصول على بالغ الوالدة الرسمي للطفل باعتباره أحد الوثائق المطلوبة االقتصادي حاجزًا أما

خيار بعض النساء الالجئات الوالدة في المنزل دون إلى لتسجيل شهادات الميالد. وهنا أشار تقرير المفوضية 

 339مساعدة قابلة معتمدة لعدم قدرتهن على دفع تكاليف الوالدة.

دياد عدد األطفال المعرضين لخطر انعدام الجنسية مرتبٌط أيضًا بطبيعة قانون از  مخاوفوالحديث عن  

الدهن الجنسية األردنية في معظم أو الجنسية في الدولة األردنية لكونه لم يعط النساء صالحية منح 

 قوقالح أجانب من المتزوجات األردنيات أبناء بمنح مؤخراً  األردنية الحكومة وبالرغم من قرار 340األحيان،

 في والمشاركة التصويت بحق المتعلقة تلك باستثناء والعمل والصحة التعليم في بحقهم والمتعلقة المدنية
                                                           

337 “The Future of Syria: Refugee children crisis", UNHCR. 
  .03لى األردن"، منظمة العفو الدولية، إ"قيود متزايدة وظروف قاسية: محنة الفارين من سوريا   338
الرمثا، الجئة سورية. مقابلة شخصية، حمد، أأم ) ًا.دينار  011ات السوريات في مدينة الرمثا تكاليفها بحوالي والتي حددت أم أحمد إحدى الالجئ  339

 (. 43/1/4103 تاريخ المقابلة
 340 The Future of Syria: Refugee children crisis”, UNHCR.  
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، غير أن هذا القرار قد حدد شرط االستفادة في أن تثبت األم إقامتها الدائمة في المملكة األردنية االنتخابات

ما يعني  341غير األردنيين من تلك التسهيالت.ولمدة ال تقل عن خمس سنوات تسبق تاريخ استفادة أبنائها 

 استثناء القرار ألبناء السوريات من حملة الجنسية األردنية ممن ال ينطبق عليهن شرط اإلقامة. 

الحصول على  يين في األردن يصعب من قدرتهمإن عدم االعتراف بالشخصية القانونية لألطفال السور  

ثبات الجنسية الخدمات األساسية كالرعاية الصحية والت عليم، كما وقد يواجهون أيضًا صعوبات عبور الحدود وا 

غير ذلك. وعلى صعيد الرعاية الصحية فإن عدم تسجيل األطفال قد يحرمهم من إلى السورية مستقباًل 

  342اللقاح الالزم لهم والمطلوب حسب شهادات ميالدهم.إلى الوصول 

مكانية المطالبة ما يسببه انعدام الجنسية من صعلى إوباإلشارة   وبات قانونية تحول بين عديمي الجنسية وا 

ها، وباعتبارهم ضحايا يعيشون على هامش الكرامة اإلنسانية المكون الجوهري حتى التمتع في أوبحقوقهم 

فإن األردن وبحرمانها األطفال السوريين من االعتراف بشخصيتهم  343لمفهوم األمن اإلنساني بشكل عام.

دولي ضًا قد انتهكت التزاماتها القانونية والمتمثلة في اعتبارها كدولة طرف في العهد الالقانوني تكون أي

"لكل انسان في كل مكان  أنهإلى ( منه لتشير 09الذي جاءت المادة ) ،الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ل في اكتساب ( منه على حق كل طف42أكدت المادة)في حين  الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية"،

                                                           
صادرة استنادا ألحكام البند  4102تزوجات من غير األردنيين التسهيالت لسنة تعليمات تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلقة بمنح أبناء األردنيات الم  341

 . 1131ص ، 5/00/4102المنشور في الجريدة الرسمية، بتاريخ  4102( لسنة 9201( من قرار مجلس الوزراء رقم) 1)

342 “Legal Status of individuals Fleeing Syria: Syria needs analysis project-June 2013”  Relief Web.  
. 4104 .منظمة العفو الدولية "عديمو الجنسية: كرامة مهدورة،"مازن جابر،   343

nessIntLaw.aspx?articleID=1078&media=printhttp://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue19/Stateless  

http://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue19/StatelessnessIntLaw.aspx?articleID=1078&media=print
http://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue19/StatelessnessIntLaw.aspx?articleID=1078&media=print
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والتزاماتها العرفية األخرى المتعلقة 0515،344المادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل إلى إضافة الجنسية. 

 345العالمي اإلنسان واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين.عالن اإلبتطبيق 

من ذوي  -ل السوريين راق الثبوتية مصدره تنامي استغالو وثمة أمٌر مقلق آخر تثيره مسألة احتجاز األ 

اقهم الثبوتية، ر أو ماديًا من قبل كل من السماسرة وعدد من المرتشين ألجل الحصول على  -الحاجة لوثائقهم 

 211-011ح بين و ي تتر او ن بحسب تقرير منظمة العفو الدولية لدفع رشحيث اضطر الالجئون السوريو 

 346دينار أردني من أجل استعادة وثائقهم.

اإلذاعات المحلية األردنية وبدعم إحدى في اإللكترونية استقصائي أجرته وحدة الصحافة  وقد كشف تقرير 

من شبكة أريج "إعالميون من أجل صحافة استقصائية عربية"، أن إجراء حجز الوثائق والمخالف للقوانين 

من الممارسات  اً بها. وقد رصد التقرير عددلإلتجار الدولية وفق عدد من القانونيين قد حفز سوقًا سوداء 

ن مع رجال األمن وبعض من و ابالتعو حت مسمى "تبادل منفعة" بين سماسرة أردنيين وسوريين جري تت

استعادة الوثائق المحتجزة مقابل مبلغ أجل العاملين في مديرية شؤون مخيمات الالجئين السوريين، وذلك من 

لخدمة الخاصة بالجالية السورية بطريقة غير المطالبة باستصدار بطاقة ا أو، اً دينار  011- 11بين يتراوح 

 347.اً دينار  11-01بين يتراوح مشروعة بسعر 

                                                           
من اتفاقية حقوق الطفل على أن يسجل الطفل بعد والدته فورًا ويكون له الحق منذ والدته في اسم والحق في اكتساب الجنسية،   (1أشارت المادة )  344

وجب الصكوك الدولية وال سيما عند اعتبار الطفل عديم الجنسية. كما ن تكفل الدول األطراف إعمال هذه الحقوق وفقًا لقانونها الوطني والتزاماتها بمأو 
"يتوجب تسجيل كل طفل فور والدته ويعطى اسما يعرف  ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه:4( الفقرة )42ونصت المادة )

 .به"
 الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية".نسان إ"لكل  نه:عالن العالمي لحقوق اإلنسان على أ( من اإل9نصت المادة )  345

 .01-03لى األردن"، منظمة العفو الدولية، إقيود متزايدة وظروف قاسية: محنة الفارين من سوريا   346
 شبكة أريج.، سوداء لألوراق الثبوتية السورية" "وثيقة للبيع" سوق"  347
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اء السفر للعمل في الخارج جر   حقكما وسلط التقرير الضوء على معاناة األفراد السوريين ممن حرموا من  

ة على تصاريح العمل راقهم الثبوتية، في حين لم يستطيعوا العمل في األردن نتيجة القيود المفروضأو احتجاز 

 348الخاصة بهم.

المعيشية للسوريين في األردن وعدم قدرتهم على تلبية حاجاتهم المادية،  وألسباب متعلقة بقسوة الظروف 

خوفهم من أن تصبح قضيتهم مشابهة موت بكرامة في بيوتهم في سوريا و رغبة البعض منهم اللى إإضافة 

سوريا. غير أن خيار لى إارتأى العديد منهم العودة طوعًا  0521،349لقضية الفلسطينيين المهجرين منذ 

رده تقرير منظمة العفو أو بحسب ما  ،سوريا بدون الوثائق الثبوتية يعد خيارًا محفوفًا بالمخاطرلى إالعودة 

منية السورية لعدم امتالكه وثائقه الثبوتية، في ي طريق عودته على أيدي القوات األالدولية، فهناك من قتل ف

سياسة األردن المتعلقة بعدم السماح بدخول لى إاألردن مرة أخرى عقبة مردها لى إين شكل خيار العودة ح

  350األفراد غير الحاملين لوثائقهم الثبوتية.

صل قد تراجعت مع بدء الحديث ومن الجدير ذكره هنا، بأن الحديث عن سياسة حجز الوثائق للسوريين األ 

لتسجيل السوريين فيها حسب بصمة العين بهدف بناء قاعدة  4102العام  عن إجراء الحكومة في شباط من

 351معلوماتية للسوريين في األردن.

بعدًا آخر قد يكون األسوأ، إلى األردن بالنسبة للفلسطينيين القادمين من سوريا  راق الثبوتيةو مسألة األشكلت  

عدة فئات، الفئة إلى سوريا في األردن  في ظل اعتبارهم عديمي جنسية باألساس. وي قسم الفلسطينيون من

                                                           
 شبكة أريج.""وثيقة للبيع" سوق سوداء لألوراق الثبوتية السورية"،   348
 . 43/1/4103تاريخ المقابلة الرمثا،  قابلة شخصية.الجئة سورية. م م مهند،أ  349
350

 .01-03لى األردن"، منظمة العفو الدولية، إقيود متزايدة وظروف قاسية: محنة الفارين من سوريا   

  .جريدة القدس العربي"، 4101وزير الداخلية األردني حسين المجالي: بصمة للعين وهوية ممغنظة لالجئين السوريين مع بداية " 351 
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لى منهم هم من حملة الوثائق السورية، أما الفئة الثانية فهم من حملة الوثائق األردنية سواء كانت جوازات و األ

  352راقهم الثبوتية.أو بدون إلى األردن حتى مواطنة كاملة، وعن الفئة الثالثة فهم ممن فروا  أوسفر مؤقتة 

من سوريا هي واحدة وموجهة نحو التعامل إليه األردن مع فئات الفلسطينيين القادمين والحال أن سياسة  

معهم ككتلة من المنفيين غير المستحقين ألي خدمة من قبل الدولة سوى تلك الخدمات المتواضعة التي 

ز وثائق عدد قيام السلطات األردنية باحتجاإلى للمسجلين منهم. وقد أشارت تقارير حقوقية  األنورواتسديها 

لغاء وا  سحب مواطنيتها إلى من الفلسطينيين المحتجزين في مركز سايبر سيتي الحدودي، في حين عمدت 

   353تجديد الوثائق المنتهية الصالحية لحامليها منهم.

في األردن، فلم يعد بإمكانهم  يهمسوى عقبة أخرى لتشديد الطوق علراق الفلسطينيين أو احتجاز لم يكن  

ما  الخدمات التعليمية والصحية، كما ولم يعد باستطاعتهم حتى االستفادة من الوالدة أوت الزواج تسجيل حاال

بلد آخر إلى في حين يصبح الحديث عن إمكانية االنتقال  354.تعرضهم لالستغاللمكانية إمن بالتالي يزيد 

 يضمن لهم العيش الكريم أشبه بالمستحيل. 

هم أسحبها من انتهاك ألحد  أومن الزوجين وما قد يؤديه احتجازها  لدى كل ذلك طبيعة الوثائق إلىأضف  

إحدى الناشطات  ذكرتفي هذا السياق و  العائلة.وحدة نما وجد وهو حقه في الحقوق األساسية لالجئ أي

في مركز  النساء الممتلكات للجنسية األردنيةحدى إفي األردن، بأن نسان اإلفي مجال حقوق  اتعالمياإل

ذلك  ألنوالسكن مع عائلتها في عمان، المركز أخبرتها بأنها غير قادرة على الخروج من ي سايبر سيت

                                                           
 هيومن رايتس ووتش.إيعاد فلسطينيين فارين من سوريا، والباقون عرضة للترحيل ويعيشون في خوف"، -"األردن  352

 المصدر السابق   353
354 Rochelle Davis and Abbie Taylor. "Syrian Refugees in Jordan and Lebanon", 8-9. .    
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وهو ما يتناقض مع التزامات األردن بموجب التشريعات التي 355.انفصالها عن زوجها وأطفالهالى إيؤدي س

 صادقت عليها.

ما تساهم حاالت اللجوء  والتي كثيراً  ،التي يتكون منها المجتمعنسانية اإلو الوحدة الطبيعية بمثابة  سرةاأل تعد 

على أن: "األسرة هي نسان اإلالعالمي لحقوق عالن اإلمن  (09)وقد نصت المادة . هائأعضافي تفريق 

فيما جاءت كل من المادة  356الدولة"، بحماية المجتمع والوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع ولها حق التمتع 

من العهد الدولي الخاص 358(01حقوق المدنية والسياسية، والمادة )في العهد الدولي الخاص بال 357(43)

 جتماعية لتؤكدان على المبدأ نفسه بهدف حماية األسرة.بالحقوق االقتصادية واال

ن كان البعض منها منتهي ، في الوقت الذي ظن فيه الالجئون الفلسطينيون من سوريا أن وثائقهم األردنية   وا 

عًا أكثر أمنا من ناحية الحقوق بالمقارنة مع غيرهم من الالجئين الفلسطينيين وفر لهم وضت الصالحية، قد

حيث أشار تقرير هيومن رايتس أن فعل سحب الوثائق األردنية  جاءت الممارسات األردنية لتثبت عكس ذلك.

 أوسفر، جوازات ال أوحصل أثناء قيام الفلسطينيين من حملة الوثائق بإجراءات عادية كتجديد رخص القيادة 

                                                           
 .01/5/4103عبر الفيس بوك. تاريخ المقابلة  نسان. مقابلةعالمية في مجال حقوق اإلإد.ع، ناشطة   355
 09عالن العالمي لحقوق اإلنسان. المادة اإل  356
يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ . 4.األسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. 0"  357

تتخذ الدول  .4. ال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كامال ال إكراه فيه3. وج وتأسيس أسرة.سن الزواج، حق معترف به في التز 
لة االنحالل األطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله. وفى حا

 ".دابير لكفالة الحماية الضرورية لألوالد في حالة وجودهميتوجب اتخاذ ت
وجوب منح األسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن  .0ي دول األطراف في هذا العهد بما يلتقر ال"  358

ة تعهد وتربية األوالد الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه األسرة وطوال نهوضها بمسؤولي
 ."...المزمع زواجهما رضاء ال إكراه فيه
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ميالد طفل لدى دائرة األحوال المدنية، ولم يتم إبالغهم بالقرار رسميًا قبل  أوحتى أثناء قيامهم بتسجيل زواج 

  359ذلك.

من قبل الحكومة األردنية عن  تأكيد  والواضح أن قرار سحب الوثائق األردنية من الفلسطينيين لم يكن سوى  

ليه إامتيازات يمكنها التراجع عنها وقتما شاءت. وهو ما ذهب كون الحقوق الممنوحة من قبلها ما هي اال 

عاصم خليل في دراساته حول وضع الفلسطينيين في الدول المضيفة، التي الدكتور عدد من القانونيين ومنهم 

ضاع أو ودولية ملزمة فيما يتعلق بتنظيم قليمية إأشار من خاللها أنه وفي ظل غياب تشريعات ومعايير 

الوزارية والتي يمكن  أوهم غالبًا ما تنظم تبعًا للقرارات الحكومية فإن حقوق الفلسطينيين وحريات الفلسطينيين

 360بسهولة التراجع عنها استجابة للظروف السياسية المتغيرة.

فلسطينيين في الدول المضيفة ال يختلف كثيرًا عن وضع الجئين الومن الجدير بالذكر، أن وضع ال  

 والحريات الممنوحة لهم من قبل حكوماتهم، فسواء للمواطن فيما يتعلق بالحقوق نين األصليين المواط

غير المواطن هذه الحقوق هي حقوق قابلة لالنتزاع واالنتهاك في أي لحظة تحت أي مبرر تراه الحكومة  أو

ا رهن إرادة عندما اعتبر أن حياة المواطن وموته أصبحن أغامب اإليطاليالفيلسوف  مناسبًا. وهذا ما أشار له

 361السلطة الحاكمة.

 

 

                                                           
 .41-41 .هيومن رايتس ووتش"غير مرحب بهم: معاملة األردن للفلسطينيين الفارين من سوريا".    359

360 Asem Khalil, “Socioeconomic rights of Palestinian Refugees”, 680  
 . 24، سان الحرامحالة االستثناء؛ اإلنناصر اسماعيل، مترجم،   361
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 الجسدية الحماية 2-2-2
 

غير ذلك من أحد أهم  أواالغتصاب  أوالتعذيب،  أو، ةالمباشر عنصر الخوف من الضربات العسكرية يعد  

باستمرار مرحلة اللجوء  مغادرة بلدهم، وهي ذاتها المستمرة معهمإلى األسباب التي دفعت بالالجئين السوريين 

في مجال الحماية من أكثر القضايا الملحة  ليه، فإن ضمان األمن الجسدي لالجئ يعتبر واحداً نفسها. وع

ضمان السالمة البدنية لالجئ  يتم بالعمل علىللدول والمؤسسات العاملة مع الالجئين. والحديث عنه بالنسبة 

 بما - األماكن الحضرية أوسواء في المخيمات  العنف خطر القسرية، وتقليلاإلعادة عن طريق حمايته من 

 للنساء الخاصة االحتياجات االعتبار بعين األخذ معي يخضع له الكثير، والذ – الجنسي االعتداء ذلك في

 362.والمعوقين السن وكبار واألطفال

  القسرية اإلعادة عمليات1-2-2-2 
 

النزاع حيث تتعرض حياته  منطقةإلى رد أي الجئ  أوطرد بعدم التزاٌم في الوقت الذي يقع فيه على األردن  

شكلت  363واتفاقيات حقوق اإلنسان التي صادقت عليها،اإلنساني للخطر بموجب اتفاقيات القانون الدولي 

طرد الالجئين  أومسألة عبور الحدود وممارسات السلطات األردنية غير المنتظمة والمرتبطة في إعادة رد 

 تم االلتقاء بهم.الذين ن المبحوثو الصعوبات التي عبر عنها إحدى السوريين 

                                                           
362 "Protection: A safety Net," UNHCR.  
http://www.unhcr.org/pages/49c3646cc8.html  

 .091الى  021النصوص المرافقة للحواشي من ساني ناإلوالقانون الدولي نسان اإلحقوق  نظر بخصوص التزامات األردن وفقًا التفاقياتا  363

http://www.unhcr.org/pages/49c3646cc8.html
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انتظارها وعائلتها على  364إحدى الالجئات السوريات من منطقة دوما في محافظة دمشق، ،إذ أشارت رائدة

مخيم الزعتري من لى إى لحين السماح لهم بالدخول أو الحدود الشمالية األردنية لمدة يومين كاملين بدون م

 قبل السلطات األردنية.

السلطات األردنية لها ولعائلتها على الحدود جاع إر ى إلمن منطقة داريا في دمشق  صابرين نوهت في حين  

 365مخيم الزعتري. لىإونقلهم  محاولةبعد أسبوع من الإدخالهم  ليتم إعادة ،4104األردنية بداية العام 

حقوق سياسة إغالق الحدود غير المعلنة من قبل السلطات األردنية والتي أشارت لها تقارير منظمات  

ن كانت استجابة من قبل  ،في مكتب شؤون الالجئين سابقاً  اإلنسان وأكدت عليها المساعدة الميدانية وا 

األردنيين للعنف الناشئ في المناطق الحدودية وتخوفًا من المخاطر العابرة للحدود غير أنها جعلت المسؤولين 

 366الالجئين السوريين عرضة للخطر.

على الحدود مهينة ن طريقة معاملة السلطات األردنية لهم أ ،الميدان في الشام من منطقةإبراهيم وصفت أم  

سوريا بعد يومين من احتجازها على إلى عام قسرًا  11 العمرجدًا، فقد أعيدت أمها الضريرة والبالغة من 

ن انتظارهم على الحدود مدة تزيد على الثماني ساعات لحيإلى هذا وأشار معظم المبحوثين 367الحدود.

 السماح لهم بالدخول ما جعلهم عرضة لخطر المصادمات العسكرية على الحدود. 

لى إإضافة براهيم إأم مسبقًا، أظهرت مقابلة ليها إ أشيروحيث كان عبور الحدود ممنوعًا على فئات معينة  

ضعفة بمن فيهم السلطات األردنية للعديد من الحاالت المستعادة إتقارير هيومن رايتس ومنظمة العفو الدولية 
                                                           

 . 42/1/2013 المقابلة  تاريخ، عمان الجئة سورية. مقابلة شخصية. رائدة،  364

 . 42/1/2013 المقابلة  عمان، تاريخالجئة سورية، صابرين، 365
 . 00 هيومن رايتس،"قيود متزايدة وظروف قاسية"،   366
 31/1/2013براهيم، الجئة سورية. مقابلة شخصية. عمان، تاريخ المقابلة إم أمقابلة  367
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ما تيسر لهم من  تناولالنوم على قارعة الطريق و لى إاألطفال والنساء وعدد من الجرحى، ما حدا ببعضهم 

 368.هم في الدخولالطعام من األشجار القريبة أماًل منهم بإعادة السلطات األردنية السماح ل

النسبة لبعض المبحوثين سببًا كافيًا حتى التسجيل لدى مفوضية شؤون الالجئين ب أولم يكن اجتياز الحدود  

الحديث عن من أحد المبحوثين من الشام سبب خوفه  369إلخماد شعور الخوف داخلهم، إذ فسر مهند،

تحقيقًا صحفيًا حول مخيم إجرائه سوريا أثناء إلى ضاع السوريين في األردن إعادة السلطات األردنية لزميله أو 

 الزعتري.

إعادة السلطات األردنية إلى  4102،370رايتس الصادر في نوفمبر من العام في حين أشار تقرير هيومن  

سوريًا معظمهم ممن يحملون وثيقة طلب اللجوء ويتلقون العالج في مركز دار الكرامة في  04لما مجموعه 

 مدينة الرمثا، وحرمانهم في حينها من إمكانية التواصل مع مفوضية شؤون الالجئين. 

في دول المنطقة العربية جحيمًا متزايدًا ناجمًا عن قرار الدول  سوريامن الفارون  نلسطينيو الف نالالجئو يواجه  

المتحدة لشؤون مم األوكالة  إغالق حدودها وسلسلة اإلعادة القسرية لهم حسبما صرح المتحدث باسم

ا سياسة عدم ن ممن دخلوا األردن من بعد إقرارهفلسطينيو الجئون الإذ يعد ال 371.كريس جونيس ،الالجئين

لخطر اإلعادة القسرية مع ن و معرضنتيجة ارتكابهم جريمة الهجرة غير الشرعية، وبالتالي فهم القبول مجرمين 

 كل خطوة يخطونها نحو صراعهم من أجل البقاء في الدولة األردنية.

                                                           
 .03-04 هيومن رايتس،"قيود متزايدة وظروف قاسية"،   368
  .42/1/4103مهند، الجئ سوري. مقابلة شخصية. عمان، جمعية بشائر الخير،  تاريخ المقابلة  369
 .هيومن رايتس ووتشريا قسرًا"، لى سو إ" األردن: إعادة الجئين مستضعفين   370

371 “UN says Palestinian refugees from Syria face ‘increasingly grave’ situation region wide," UN News Center. 
Nov 24, 2014.  http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49429#.VHx2p9KUeI9   

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49429#.VHx2p9KUeI9
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مغرافية ستؤدي سياسة األردن تجاه الفلسطينيين ألسباب أمنية وأخرى ديالمسؤولون األردنيون وبينما أعاد  

ردنية غير السلطات األادعاءات عدم استقرارها، تشير نوعية الفئات التي تمت إعادتها بأن إلى بالنهاية 

زوجات وأبناء إلى إضافة  ،الفئات األكثر ضعفًا من الجرحى واألطفال القصرب مجدية بالضرورة لمساسها

ساعة من احتجازهم  42ًا ما يتم ترحيلهم خالل الذين غالب 372المتهمين بالمشاركة في أحداث أيلول األسود.

حتى إتاحة الفرصة لهم إلعالم أحد من أفراد العائلة  أو األنوروادون ترك أي خيار للتدخل من قبل 

 373بالقرار.

كثر أغير أنه يعد  374،الرد أوالطرد لحق األفراد في عدم  اً سوريا يشكل بحد ذاته انتهاكإلى إعادة األفراد  

 رجانحمود مقصة م 375،تهداف قوات النظام السوري لهمة للفلسطينيين الذين يخشون من اسخطورة بالنسب

منظمات  الحدود عبر تهديد السالح والتي عملتإلى  4104اقتادته السلطات األردنية بداية العام  الذي

وريا سإلى ترحيلهم يدين ممن أعادت السلطات تشابه قصص العد ،على تداولها في حينهااإلنسان حقوق 

 376.ليبقى مصيرهم مجهواًل بالنسبة لعائالتهم التي بقيت في األردن

كغيرهم ممن شملتهم عدم اتضاح وضعهم القانوني وانعدام جنسيتهم الالجئين الفلسطينيين نتيجة إلى وينظر  

 التصرف بها من دون أن يعني أوكأجساد بال وعي، تعيش حياة عزالء يمكن التخلص منها  حالة االستثناء،

                                                           
 ووتش. رايتس هيومن ،"اللجوء طالبي إعادة لوقف عبداهلل الملك على باماأو  ضغطي أن يجب األردن"  372

373 Sarah Bidinger et al., "Protecting Syrian Refugees: Laws, Policies and global responsibility sharing," 60-62. 
374

 انظر الجزء المتعلق في الحق في عدم الطرد أو الرد من الفصل الثاني في الدراسة.   
 . 49/1/4103، تاريخ المقابلة زرقاءالالجئ سوري من أصل فلسطيني. مقابلة شخصية.  أبو محمود، 375
376

  .41-05"غير مرحب بهم: معاملة األردن للفلسطينيين الفارين من سوريا"،  
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الخوف إلى إرساء في حين تلجأ سلطات الدولة دومًا  377حتى تقديمًا ألي قربان، أوذلك ارتكابًا ألي جريمة 

  378في نفوسهم عبر التلويح بذلك حينًا واستباحتها لمجموعة من األفراد أحيانًا أخرى.

 التعسفي االحتجاز 2-2-2-2
 

ا الحدود األردنية بشكل غير قانوني أية ممن عبرو السوريون المبحوثون في الوقت الذي لم يجد فيه  

عومل نتيجة إتاحة لهم فرص الحصول على كفالة،  ،صعوبات في التنقل بحرية داخل المناطق األردنية

إذ لم  .بطريقة مختلفة الحدودي مركز سايبر سيتيوالمحتجزين في  من نفس الظروفن و الفار ن و الفلسطيني

وفي  379في المناطق األردنية. للسكن حتى االلتحاق بأقربائهم أوسمح لهم بالحصول على كفالة للعيش ي  

حتى الدوائر  أوالحاالت التي ي منح فيها الفلسطينيون من سوريا تصاريح الخروج لمراجعة المستشفيات 

 380الحكومية يتم ذلك بمرافقة رجل أمن.

العالمي لحقوق عالن اإلواد لم يشكل انتهاكاً  حد االعتقال التعسفيى إلفلسطينيين الجئين الإن احتجاز ال 

( التي نصت صراحة على أنه، "ال يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه 5االنسان، ومنها المادة )

والذي أكدت المادة  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اللتزامات الدولة األردنية بموجب، إضافة "تعسفاً 

                                                           
377

 مة في الوطن العربيفي حالة االستثناء والمقاواجتماعية للمجتمع السوري،"  -لة االستثناء ومقاومتها: مقاربات قانونيةعبد الحي سيد، "حا  
 . 040(، 0202)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

 . 023المصدر السابق،  378  
 ووتش. رايتس هيومن ،"ءاللجو  طالبي إعادة لوقف عبداهلل الملك على أوباما ضغطي أن يجب األردن"   379
 بديل: المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين.تقوى مساعدة ودعاء علي. سايبر سيتي: مجتمع منسي.   380



 

125 
 

يعتبر حرمانًا تعسفيًا من الحرية تعسفًا. كما و عتقاله احد أو على عدم جواز توقيف أأيضًا منه  381(5)

  382المفروضة ألي فرد وفق ما أشار له الفريق المعني باالعتقال اإلداري التابع لألمم المتحدة.

 المخيم كفضاء غير آمن لالجئين 3-2-2-2

"، Warehousing Refugeesي شار للمخيمات في العديد من أدبيات اللجوء كمراكز لتخزين الالجئين " 

بأن حياتهم إشعارهم أجل غير مسمى لدرجة إلى هدفها إدانة األشخاص الذين فروا من االضطهاد وحجزهم 

 استثناء يعيش السكان فيها في منطقة من الالتمييز بين الداخلوبكونها أيضًا "فضاءات 383ال لزوم لها،

يث لم تعد مفاهيم الحق الشخصي والحماية القانونية الخارج، بين االستثناء والقاعدة بين المحظور والمتاح حو 

 384.تحمل أي معنى"

وحيث اقتصر المخيم في المنطقة العربية على الفلسطينيين دونما غيرهم بهدف تحميل األمم المتحدة  

مسؤوليتها عن القضية باألساس وتعبيرًا من الفلسطينيين أنفسهم عن احتفاظهم بحق العودة. أدت األزمة 

وما أفرزته من تدفقات لالجئين بالدولة األردنية وتحت ضغط من مفوضية شؤون الالجئين من أجل  السورية

 مخيمات خاصة بهم على أراضيها.إنشاء التحول في سياستها نحو 

                                                           
ص نز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب يو وال يجه لكل فرد حق في الحرية وفي األمان على شخص. 0"   381

وقوعه كما يتوجب إبالغه سريعا بأية تهمة  ف لدىيتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقي -2 .جراء المقرر فيهعليها القانون وطبقا لإل
 ".…توجه إليه

382
 41، منظمة العفو الدولية "ود متزايدة وظروف قاسية،قي"  

383
  Merrill smith, "Warehousing Refugees: A denial of Rights, a waste of Humanity," 2004. 

http://www.uscrirefugees.org/2010Website/5_Resources/5_5_Refugee_Warehousing/5_5_3_Translations/Wareh
ousing_Refugees_A_Denial_of_Rights.pdf   

384
مة في الوطن اوفي حالة االستثناء والمقساري حنفي وتايلر لونغ، "الحكم والحاكمية وحالة االستثناء في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان"،   

 . 001(، 0202ة، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربي العربي

http://www.uscrirefugees.org/2010Website/5_Resources/5_5_Refugee_Warehousing/5_5_3_Translations/Warehousing_Refugees_A_Denial_of_Rights.pdf
http://www.uscrirefugees.org/2010Website/5_Resources/5_5_Refugee_Warehousing/5_5_3_Translations/Warehousing_Refugees_A_Denial_of_Rights.pdf
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كبر مخيمات السوريين حد أكيلو متر من الحدود األردنية السورية أ 04الواقع على بعد  يعد مخيم الزعتري 

ية قاحلة ال تتوفر لها أي و ا، نتيجة وقوعه في منطقة صحر بالنسبة للمبحوثين ظروفها قسوة في األردن وأكثر

حماية تذكر من عوامل الطبيعة القاسية حيث الشمس الحارقة والغبار في الصيف، ناهيك عن الفيضانات في 

 385الشتاء.

قد يمهد  -أي في المخيم -وبينما اعتبرت المفوضية بأن عملية تحديد نشاطات الالجئين داخل إطار موحد 

مخيم  ناعتبر المبحوثو ، ن عمل المنظمات الدولية في توزيع خدماتهاسوريا كما ويسهل مى إلالمبكرة  تهملعود

لى إسلحة غير مرخصة أتبادل  اتعمليبما فيها من  منظمةالجرائم ال نتشارال اً ومكانالزعتري نموذجًا فاشاًل 

 386للمخدرات. تبادل  

المخيم بكونه معتقاًل كبيرًا يفتقر ألدنى درجات األمان الشخصي بسبب انتشار إلى باإلشارة إذ اكتفى مهند  

ازدياد حاالت القتل داخل إلى وأشار أبو محمود الفلسطيني األصل من منطقة الشام،  387الحرائق يوميًا،

 388دون الداخلية. توفير األمن على الحدود الخارجية له في ر السلطات األردنيةيقصتالمخيم نفسه نتيجة 

تحريض السياسي وغرس ومن الجدير ذكره بهذا الخصوص، أن المخيمات عادة ما تعتبر البؤر المثالية لل 

وبعيدًا عن ما  389من المستحيل حسب الباحثين الحفاظ على الطابع المدني للمخيم.و واإلرهاب بذور العنف 

التخلي عن مسؤولياتهم لى إدفعهم بالنهاية تحدثه حياة المخيمات من آثار ضارة على الالجئين أنفسهم ت

                                                           
385

 . 01، منظمة العفو الدولية"قيود متزايدة وظروف قاسية: محنة الفارين من سوريا إلى األردن"،    

  4102شباط  0خ.ص، مختص قانوني في قضايا الهجرة واللجوء في مكتب مفوضية شؤون الالجئين في األردن سابقًا. مقابلة عبر سكايب.  386
  .42/1/4103تاريخ المقابلة  خير، جمعية بشائر الشخصية. عمان، الجئ سوري. مقابلة مهند،   387
 . 49/1/4103، تاريخ المقابلة زرقاءالالجئ سوري من أصل فلسطيني. مقابلة شخصية.  أبو محمود،  388

389  Merrill smith, Warehousing Refugees: A denial of Rights, a waste of Humanity, 45.  



 

127 
 

لهجمات العسكرية من بلد مة، يعتبر المخيم هدفًا لو احتى المق أواالجتماعية واالنخراط في األعمال العنفية 

 العسكرية.   أوعرضة للوقوع تحت سيطرة العناصر السياسية المنشأ و 

ما نوهنا ذا إ، ة التجاهلالسورية صعب -دود األردنيةالقريبة من الح قة بين مخيم الزعتري وساحة النزاعوالعال 

إلى في العودة  المخيم الراغبين منهم فيعمليات التجنيد الطوعية لكل من فئة األطفال والشباب تزايد لى إ

نقلهم الى داخل األراضي والمخصصة ل في المخيم ومواعيد الحافالت المنتظمة يومياً  ،من أجل القتال سوريا

 390السورية.

الغذاء والماء إلى لما كان الحصول على الخدمات األساسية بما تشمله من رعاية صحية وتعليم إضافة و  

في المناطق  وحفظ أمانهم سواء في المخيمات أو والسكن وغير ذلك، من األمور الضرورية لتمكين الالجئين

الخروج إلى بمعظمهم  دىأأن تردي الخدمات األساسية في المخيم هو ما إلى  ونالحضرية. أشار المبحوث

الذين خرجوا من المخيم عن  ،إحدى المبحوثين ،وحنان .منه بطرق غير شرعية وباالعتماد على المهربين

تلوث إلى المعيشية داخله ومرض طفلتها بين الفينة واألخرى والذي أرجعته األحوال طريق التهريب لسوء 

 391الماء والطعام.

أدى بها  سوء الخدمات الصحية هو مالى إتوزيع المساعدات باإلضافة سوء عملية أما بالنسبة لصابرين ف 

، فاألغطية التي حصلت عليها إليهأيام من دخولهم  01بعد  وأطفالها للخروج من المخيم عن طريق المهربين

                                                           
390 Elizabeth Ferris, "From Za’atari Refugee Camp in Jordan to Lebanon’s Bekaa Valley: Trip Report on Syrian 
Refugees," Brooking, July 10, 2013.  

http://www.brookings.edu/research/reports/2013/07/10-syria-lebanon-jordan-ferris  
 42/1/2013 المقابلة اريختعمان، الجئة سورية. مقابلة شخصية. ، حنان  391

http://www.brookings.edu/experts/ferrise
http://www.brookings.edu/research/reports/2013/07/10-syria-lebanon-jordan-ferris
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لتدفئة أطفالها األربعة، كما ولم يكن الدواء الذي حصلت عليه من  عن طريق المساعدات لم تكن كافية

 392ات الصحية المتنقلة داخل المخيم فعااًل لعالج أطفالها من عدوى االستفراغ.العياد

 أواالستغالل نتيجة غياب حقوقهم األساسية  عمليات ويعاني الالجئون السوريون داخل المخيمات من تزايد 

ات ، بما في ذلك استغالل المهربين واالستغالل الجنسي للفئاألنظمة القضائيةإلى للوصول لية آأية 

المستضعفة. إذ لم يعد باستطاعة النساء الوصول الى المرافق الصحية في المخيم لياًل خوفًا من التعرض 

هذا وأصبحت مخيمات السوريين  393للسبب ذاته. ويخشين من التنقل نهارًا بدون م رافقللتحرش الجنسي، كما 

ًا للبحث عن فتيات صغيرات بالعمر بالنسبة لألردنيين وغيرهم من القادمين من دول الخليج مكانًا مناسب

 394للزواج بهن ولو لفترة مؤقتة مستغلين في ذلك حاجات أسرهن المادية وظروف المخيم القاسية.

منهم الحصول عليها بطريقة عدٌد شكلت مسألة الكفالة بالنسبة للسوريين ب عدًا آخر لالستغالل، إذ لم يستطع  

دفع المزيد من إلى أدى بهم  امم ،خيمات الالجئين السورييننظامية نتيجة رفضها من قبل إدارة شؤون م

حتى اللجوء الى "المهربين" بحثًا عن حياة أكثر أمنًا بالنسبة لهم. ومهند أحد  أواألموال "لسماسرة الكفاالت" 

ليرة سورية من آالف  01فه حوالي أن خروجه من مخيم الزعتري بحد ذاته قد كل  إلى المبحوثين الذي أشار 

  395ألف ليرة سورية. 11موع المبلغ الذي احتاجه لعبور الحدود األردنية والبالغ مج

                                                           
 . 42/1/2013 المقابلة  عمان، تاريخالجئة سورية، صابرين،   392
 01.. منظمة العفو الدولية ،"لى األردنإة: محنة الفارين من سوريا قيود متزايدة وظروف قاسي"  393
  .05المصدر السابق،   394

  .42/1/4103تاريخ المقابلة  خير، جمعية بشائر الالجئ سوري. مقابلة شخصية. عمان، مهند،   395
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السوريون الخروج من حالة العزلة التي فرضها عليهم المخيم بحد  ونفي الوقت الذي يستطيع فيه الالجئ 

ة شتى ل المخيم بالنسبة للفلسطينيين منهم مركز احتجاز محكم اإلغالق، يتم ومن خالله ممارسذاته، شك  

 أنواع اإلقصاء تجاههم. 

حيث فرضت السلطات األردنية قيودًا أمنية عالية المستوى على مركز سايبر سيتي الواقع بالقرب من الحدود 

حكومية والعاملين الالشمالية لألردن مع سوريا، م نعت على إثرها، وفي العديد من األحيان، المنظمات غير 

كما وشكا العديد  396المركز،إلى هم لتصاريح سارية المفعول من الدخول في المجال اإلنساني والممتلكين من

قدامها المتكرر على  من الالجئين، بحسب تقرير هيومن رايتس، من سوء معاملة السلطات األمنية معهم وا 

 397سوريا.إلى إعادة بعضهم قسرًا 

ايبر سيتي بالسيئة ضاع في مركز سو األالمبحوثات الناشطات في مجال حقوق اإلنسان، إحدى وصفت  

ى نفسه ونوعية الخدمات والمساعدات. فغرف السكن صغيرة ومكتظة وتعاني من أو للغاية من حيث طبيعة الم

قيد الحياة إذا ما قورنت العفن والرطوبة، كما والمساعدات المقدمة لهم محدودة وكافية فقط لكي تبقيهم على 

بالشراكة  األنورواالصحية، فهي مقتصرة على ما تقدمه بحجم المساعدات المتاحة للسوريين. وعن الخدمات 

في حين ي حرم ذوي  ،لية للفلسطينيين في المركزأو مع جمعية العون الصحي األردنية من رعاية صحية 

أية خدمات  أوالحاالت الصحية المزمنة والمستعصية من إمكانية االستفادة من الخدمات الصحية الوطنية 

 398 أخرى.

 
                                                           

 .هيومن رايتس ووتشإيعاد فلسطينيين فارين من سوريا، والباقون عرضة للترحيل ويعيشون في خوف"، -"األردن   396
397

 المصدر السابق.   
  .01/5/4103د.ع، ناشطة إعالمية في مجال حقوق اإلنسان. مقابلة عبر الفيس بوك. تاريخ المقابلة   398
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 لفئات المستضعفة من الالجئينأمن ا 4-2-2-2

تعد كل من فئة النساء واألطفال من الفئات األكثر تضررًا في فترات الحرب والنزاعات والمسلحة. إذ أظهر  

عن كل من لبنان  4103تقرير المفوضية السامية لألمم المتحدة والصادر في تشرين الثاني من العام 

ون في عائالت مفككة ويفقدون فرص أال السوريين الذين ينشواألردن، أن هناك أعدادًا صادمة حول األطف

 399التعليم ليصبحوا بذلك المعيل الوحيد ألسرهم.

يعيش منهم، وحسب تقرير  ،% من إجمالي الجئيه13ر نسبة األطفال السوريين بأكثر من في األردن، تقد  و  

في حين  طفل من دون والديه 0341، حوالي 4103المفوضية السامية الصادر في تشرين الثاني من العام 

 400أسرة. 41,962بلغ عدد األسر التي تعولها امرأة 

األطفال  معظميفقد في الدول المضيفة كافة أشكاله بوما بين قسوة اللجوء ومرارته والشعور بانعدام األمان  

أحد ، إبراهيمر . إذ أشااألساسية ومعيشة أسرهم بهدف تلبية احتياجاتهم السوريين حقهم في التعليم األساسي

 01لمدة و  بشكل غير شرعي اضطراره وأخيه للعملإلى عامًا،  01حوثين السوريين والبالغ من العمرالمب

، وذلك بهدف دينار شهرياً  311للبضائع في أحد المخازن في مدينة عمان مقابل  ينساعة في اليوم كحَمال

  .اً دينار  311البيت الشهري والبالغ إيجار تسديد 

 ،على تسجيل أطفالها في المدراس الحكومية القريبة من مسكنهم اعدم قدرتهأن إلى إبراهيم م أ ضافتوأ 

ناهيك عن  ،غيرهاإلرسالهم إلى ة وعدم توفر اإلمكانيات المادية الالزمة كتظاظ الصفوف المدرسينتيجة ا

                                                           
399 “The Future of Syria: Refugee children crisis”, UNHCR 
400 Ibid 
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ساعة  02ما يقارب العمل  عاماً  04والبالغة من العمر  أيضاً  من ابنتهاالحاجة المادية للعائلة، هو ما جعل 

 401.اً ر دينا 011مقابل  في أحد محال التصوير يومياً 

عدم حصول األطفال على التعليم األساسي وتعرضهم المتزايد لخطر االستغالل  فيه شكلالذي ي في الوقت 

شهادات تثير مسألة عدم امتالك  األساسية التي تواجههم في البلدان المضيفة،أحد المخاطر في أماكن العمل 

مفاقمة  لىإبينهم حباط واإل، كما ويزيد الشعور بالعزلة والدة رسمية خطرًا آخر متمثاًل في انعدام الجنسية

تكبها األطفال في مخيم الزعتري مع . حيث ارتفعت معدالت السرقة التي ير قضايا األمن والتوترات المجتمعية

ة داخل حالجماعات المسلإلى عات منهم حول انضمام مجمو ، وأصبح الحديث يدور 4103نهاية العام 

 402المخيم.

 طوال جنسي استغاللعنف و للجوء الحلقة األضعف لما تتعرض له من افي معظم تجارب تعتبر النساء  

األكثر انتشارًا في هو  أن العنف الجنسي 4103والصادر عام أشار تقرير منظمة اليونيسف إذ  ،رحلة اللجوء

  403.األردن مخيمات الالجئين السوريين في

فالمساحات  ،عانين تجربة التحرش الجنسيالسوريات ومن الواضح أن العديد من النساء والفتيات  

ناهيك عن االكتظاظ ، وانعدام الخصوصية، األقفالوجود المخيمات غير آمنة نظرًا لعدم  المخصصة لهن في

 ،المراحيض لوحدهن لياًل خوفًا من التعرض للتحرش الجنسيلى إمن الذهاب  وخشيتهنر مع األقارب الذكو 

 بين الفتيات ظاهرة الزواج المبكر تزايدكما وت وغير ذلك من التحرشات الناجمة عند استالم القسائم الغذائية.

                                                           
 .31/1/4103براهيم، الجئ سوري. مقابلة شخصية. عمان، تاريخ المقابلة إ  401

402 “The Future of Syria: Refugee children crisis”, UNHCR 
403 "Shattered lives: challenges and priorities for Syrian Children and Women in Jordan," UNICEF, 10-14 



 

132 
 

انعدام فرص أن  إال، وحيث كانت هذه الظاهرة منتشرة في سوريا قبل األزمة ةدون سن الثامنة عشر  السوريات

 404.زادت من انتشارها كوسيلة من أجل البقاءالتي تواجه السوريين في أماكن لجوئهم قد  ن والحمايةماأل

توفير اإلعالة  مسؤوليةأسرة في األردن تديرها امرأة، فإن ألف  20أن أكثر من  ،االعتبارومع األخذ بعين  

إذ ، العمل بالدعارةحتى  أور ج المبكللزوا لتي تدفع الالجئات السورياتسباب اأحد األمن ألفراد العائلة تعد 

الصعوبة  جل سداد اإليجار، شراء المستلزمات المنزلية األساسية وغير ذلكأ والالزم من يشكل نقص المال

  4102.405تقرير المفوضية للعام ليه إ أشار وفق ما لى لدى أغلبهنو األ

 :الحقوقية الحماية 3-2-2
 

بالنسبة ورًا مقلقة أم التعليم والصحةلى إأجور السكن إضافة ومستويات  من مسألة كسب الرزق لتشكل ك 

للعديد من الالجئين في الدول المضيفة، كما وتعتبر أيضًا هاجسًا بالنسبة لمضيفيهم خصوصًا من البلدان 

 النامية، حيث الموارد الضئيلة والميزانية المحدودة ناهيك عن الركود االقتصادي وفرص العمالة المنخفضة.

كما  من الضغط على مواردها وجميع خدماتها العامةيزيد  في األردن طول األزمة السورية أن  إلى نظر بالو  

وهو ما أظهرته النتائج األولية الستطالع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات ، من استياء المجتمع المحليد يزيو 

لالجئين السوريين قد زاد من الضغط أن تواجد اإلى ، والذي خل ص 4104االستراتيجية في أيلول من العام 

                                                           
404 "Shattered lives: challenges and priorities for Syrian Children and Women in Jordan," 10-14. 

 . 4102تموز  1 دة لشؤون الالجئين،المفوضية السامية لألمم المتح"نساء بمفردهن: صراع الالجئات السوريات من أجل البقاء"،   405
 bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=53bb888a6-arabic.org/cgi-http://www.unhcr   

http://www.unhcr-arabic.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=53bb888a6
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االقتصادي والخدماتي على الدولة، كما أنه من األفضل حصرهم في مخيمات منفصلة لهم نظرًا لكون 

  406وجودهم خارجها يهدد األمن واالستقرار في المنطقة.

لألزمة على مباشرة أيضًا نتائج إحدى الدراسات التي تناولت التكاليف االقتصادية المباشرة وغير ال وما ادعته 

أن الكلفة إلى ، وخلصت من المجلس االقتصادي واالجتماعياالقتصاد األردني، والتي أعدت بتكليف 

% من عجز الموازنة العامة للدولة األردنية خالل الفترة من 41المتزايدة لالجئين السوريين قد ساهمت بنحو 

التأثير المباشر على سوق العمل إضافة إلى  .4104حتى نهاية تشرين األول من العام  4100شهر حزيران 

سنويًا  وفيرها% من فرص العمل المطلوب ت21والذي تركه تواجد السوريين واستحواذهم على ما يقارب 

 407للعمالة األردنية.

ودورها في  راضيهاأسوريين على الجئين التجاه ال اسات األردنسيإلى نا نود اإلشارة في هذا الجزء غير أن

ال الذي  رسميالعمل غير ال يجد الالجئون السوريون فيإذ وتقليص أعدادهم داخل الدولة.  ماستضعافه

 في ظل ،طردهمواحتمالية االستغالل تعرضهم لمخاطر  بالرغم من لوسيلة الوحيدة للبقاءطلب المهارة ايت

 .ماكن عملهمألبشرطة الوافدين  ةً ممثلالسلطات المحلية  مداهمة

في مكان عمله في عمان، بأن عدم قدرته على  الذي تم االلتقاء به بحوثين السوريينمحمد، أحد المضح أو و  

ارتفاع  أن عليه، كما ق ب َض حالة خوف مستمر من إمكانية ترحيله في حال استصدار تصريح عمل يجعله في 

                                                           
(، 4104، ،")عمان: مركز الدراسات االستراتيجية(4104لية، ايلول تجاهات الرأي العام نحو األزمة السورية )النتائج األو "استطالع للرأي العام: ا  406
4-41 . 
 

اآلثار االقتصادية واالجتماعية ألزمة الالجئين السوريين على االقتصاد األردني: مراجعة تحليلية بتكليف من المجلس الوزني.  خالد واصف  407
 . 31(، 4104المجلس االقتصادي،) ي واالجتماعياالقتصاد
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 311مقابل ساعة يوميًا  04ما أجبرته على القبول بالعمل حوالي تكاليف السكن واالحتياجات األساسية هي 

  408دينار شهريًا.

مهند، أحد المبحوثين السوريين من حملة درجة البكالوريس في هندسة الحاسوب، بأن شهادته  روىفي حين  

وخبرته المتراكمة التي حصل عليها في سوريا لم تسعفه في الحصول على عمل مناسب في عمان ما اضطره 

  409.وبأجر زهيد للقبول بتنظيف رفوف أحد المكتبات

االجتماعية من خسارتهم لمكانتهم إحباطهم عبروا عن ممن  عديدينرواية مهند تشابه في مضمونها رواية ال 

 عدم قدرتهم الحصول على فرص عمل مناسبة لهم في األردن.ل ،التي كانوا يحظون بها في سوريا

على مدخراتهم اعتمادهم إلى في األردن،  الحصول على أي وسيلة للدعم الماليأدى عجز البعض من  

إحدى  أم حبيب. تهم وما يحصلون عليه من مساعدات إنسانيةابيع مقتنيلواضطرارهم في العديد من األحيان 

ة عالج زوجها لقرب نفاذ مدخرات العائلة سوريا فور انتهاء فتر إلى نيتها العودة إلى  التي أشارت ،اتالمبحوث

 410.ي األردنف الدها الحصول على فرصة عملأو المالية وعدم قدرة 

ت محدودية لم يكن حال الفلسطينيين الفارين من سوريا بأفضل من حال السوريين في األردن، فبينما زاد 

مكانية ترحيلهم فرص العمل  المخيمات، لم يكن الوضع كذلك بالنسبة إلى للسوريين من استضعافهم وا 

 للفلسطينيين غير المرحب بهم من األساس في األردن.

                                                           
 41/1/2013 المقابلة عمان، تاريخالجئ سوري. مقابلة شخصية. محمد،    408
  .42/1/4103تاريخ المقابلة  خير، جمعية بشائر الالجئ سوري. مقابلة شخصية. عمان، مهند،   409
 . 43/1/4103لة الرمثا، تاريخ المقابالجئة سورية. مقابلة شخصية.  حبيب، أم)  410
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إلى ألسباب مردها  ،بشكل غير رسمي في السوق األردني عن قلقه الواضح من العمل مودإذ عبر أبو مح 

التي كان  ،داخل الحدود السوريةإلى حتمالية احتجازه من قبل السلطات األردنية وطرده مرة أخرى افه من خو 

ذلك بهدف تغطية و عام 01عمل ابنه البالغ من العمر إلى أشار فيها من قبل قوات الجيش السوري. و  مطارداً 

 411حاجاتهم األساسية.

أجور مستويات ارتفاع  ن في األردن، شكلو ن السوريو وفي ظل ندرة نشاطات الدخل التي يواجهها الالجئ 

عن استيائهم من ارتفاع أجور المساكن واستغالل  عبئًا آخر. حيث عبر معظم المبحوثين همالسكن بالنسبة ل

 المستأجرين لهم.

ذلك مع غير صالح لالستخدام البشري، و  لكونهبحوثين الذين وصفوا مسكنهم "بالخرابة" المإحدى أم مهند،  

يطلب المؤجر ضعف المبلغ المطلوب تسديده لخدمة هذا و  ،اً دينار  011الشهري حوالي إيجاره يبلغ 

في  ،ردناني 01 حقيقة حمد في ذات السياق، أن فاتورة الماء الخاصة بمسكنها تبلغأوأضافت أم  412الكهرباء.

 413دينار شهريا. 11-91ما قيمته  المؤجر اب فيهالطالوقت الذي ي  

خدمات العامة كالتعليم والصحة، شكا عدد من الإلى يل الالجئين حقهم في الوصول بينما تمنح عملية تسج 

 ،لىو في سنوات لجوئهم األالحكومية األردنية  االلتحاق في المدراسعدم قدرة أطفالهم  الالجئين المبحوثين

 .جراء تأخر حصولهم على بطاقة طالب اللجوء والصادرة عن مكتب المفوضية السامية لشؤون الالجئين

                                                           
 .49/1/4103، تاريخ المقابلة زرقاءالالجئ سوري من أصل فلسطيني. مقابلة شخصية.  أبو محمود،  411
 . 43/1/4103تاريخ المقابلة الرمثا،  الجئة سورية. مقابلة شخصية. م مهند،أ  412
 . 43/1/4103 تاريخ المقابلةالرمثا، الجئة سورية. مقابلة شخصية، حمد، أأم   413
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 هط الذي تواجهغبالض ،ذلك في مكتب شؤون الالجئين في عمان سابقاً  المساعدة الميدانيةبررت وحيث  

 األردني، الدراسيالمنهاج  صعوبةأن إلى آخرون  شارأ 414العمل في حينها، المفوضية وقلة طاقممكاتب 

يابهم من والمرتبطة بذهابهمالتكاليف المادية إلى إضافة  ،داخل المدرسة السيئة والمعاملة لى  وا   المدرسة،وا 

 ،الحياة األساسية لتأمين احتياجاتعمل أطفالهم إلى وحاجتهم ، واعتقاد اآلباء واألمهات بأن عودتهم قريبة

  415.م األساسيجميعها عوامل حالت دون حصولهم على التعلي

، سوى أن يسددوا رسومهم الدراسية كالطلبة األجانبالطلبة السورييين في المرحلة الجامعية  ملم يكن أماو  

لم يستطع أغلبيتهم إكمال مسيرتهم  ،ضاع المعيشية الصعبة لهم في األردنو وفي ظل ندرة الموارد واأل

  416ل.ما جعل منهم فريسة االحباط والقلق من المستقب التعليمية

المرحلة الجامعية والمحتجزين في  ممن هم في الفارين من سوريا ونفي المقابل، لم يستطع الطلبة الفلسطيني 

م ونقص الوثائق لظروف احتجازه حتى كالطلبة األجانب مسيرتهم التعليميةإتمام من  ،مركز سايبر سيتي

في فيتم الحاقهم  ،مجال حقوق اإلنسان الناشطات فيإحدى ما أفادت به  ، وبحسبل منهمأما األطفام. لديه

من  مقدم ودعم ماليوذلك بتنسيق  ،ت مخصصة لهموعبر مواصال س الرمثا الحكومية في دوام مسائيمدار 

 .مؤسسة إنقاذ الطفل األردنية ومؤسسة نور الحسين

 بحسبالكرامة وحاطًا بن في األردن فاصاًل مؤلمًا و الخدمات الصحية التي يتلقاها السوري الحديث عنل شك   

المصاعب التي واجهتها ابنة أخ زوجها أثناء والدتها في العام  حيث روت أم أحمد 417.المبحوثونما رواه 

                                                           
 (.31/1/4103مقابلة سامية القيمري، عمان، )  414
415

 .791الى  799رقم  النصوص المرافقة للحواشي مننظر بالنسبة اللتزامات األردن القانونية في مجال التعليم ا  

416 Rochelle Davis and Abbie Taylor. Syrian Refugees in Jordan and Lebanon, 8-9 
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تم  ،كطالبة لجوءمسجلة من مكتب مفوضية شؤون الالجئين تثبت أنها  ا  راقأو فبالرغم من امتالكها  .4104

لالزم لها، غير أن األخير طلب منهم الحصول لتقديم اإربد مشفى بديعة في إلى تحويلها من مشفى الرمثا 

ابنة اخ زوجها منهكة من ألم المعامالت المطلوبة كانت إتمامها ولحين  ،على معلومات من بنك الدم

 المخاض. 

ال لم شديد في حلقها، ولكونها الرمثا في األردن كانت تعاني من أإلى أضافت أم احمد أنها وعند وصولها و  

لها من قبل العيادة الحكومية التي  الالزم لدى المفوضية لم يتم تقديم العالج ةنها مسجللبطاقة تثبت أ تحمل

  418.إليهاذهبت 

، عن طبيعة الخدمات الصحية المقدمة لهم حديثهم كوا بحرقة أثناءالمبحوثين الذين بإحدى ، أيضاً  أم مهند 

 ابنها، الذي استضافته في مسكنهايق صديومًا نتيجة وفاة  41روت بأنها أصيبت باالكتئاب ألكثر من إذ 

مستشفى إلى في المستشفيات الحكومية لبالغة حالته وحاجته  وذلك بسببلحين وفاته،  عندما كان جريحاً 

 419.خاص

على ذات الخدمات  لالحصو  ،ممن هم في المناطق األردنية ،من سوريا نالفلسطينيين الفاريبإمكان لم يكن و  

والذي  معاناة أحد أصدقائه الفارين من مخيم اليرموكإلى سوريين، إذ أشار مهند لل األساسية الصحية المقدمة

                                                                                                                                                                                           
  .411الى  412رقم  النصوص المرافقة للحواشي من في الجانب الصحي قانونيةال نظر بالنسبة اللتزامات األردنا  417

 . 43/1/4103 تاريخ المقابلةالرمثا، الجئة سورية. مقابلة شخصية، حمد، أأم   418
 . 43/1/4103تاريخ المقابلة الرمثا،  الجئة سورية. مقابلة شخصية. م مهند،أ  419
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خدمات صحية عاجلة، غير أن اقامته غير الشرعية في عمان وعدم ى إليعاني من مرض السرطان وبحاجة 

  420ج.من إمكانية حصوله على العال عرقل قد عدا عن حاجته المادية ،األنورواقدرته على التسجيل لدى 

رت إحدى المبحوثين نتيجة عدم امتالك المحتجزين منهم في مركز سايبر سيتي لوثائقهم الثبوتية، أشاو 

أن ذلك جعلهم غير قادرين على ممارسة أحد أهم حقوقهم ى إلوالناشطة في مجال حقوق اإلنسان في األردن، 

ى شهادة ميالد سورية وأراد يملك سو  دهم لمحهناك قصة أل وأضافت أنحقهم في الزواج.  أال وهواألساسية، 

منعتهم من ذلك، الزواج جراءات إتعقيدات  ، غير أنتحمل وثيقة لجوء سوريةأن يعقد قرانه على جارته التي 

دفع غرامة مالية من ثم و  ،متصرفية الرمثامن ذن إلى إالداخلية إضافة وزارة  منذن إطلب منهم أخذ تتإذ 

 421فيما بعد.لتثبيت عقد القران  دينار 0111 مقدارها

ر أثلى إ، إضافة اتجاه الالجئين السوريين على أراضيهاأردنية واضحة  سياسةغياب ومن المالحظ هنا، أن  

في المناطق  أوسواء في المخيمات  همقد زاد من استضعاف يهمعلتماعية جقتصادية واالاالكل من العوامل 

ارتفاع  نتيجة 4102 العام بدايةاألردن مع  فقد زادت نسبة سكان المخيمات في التقارير،وبحسب   الحضرية.

سوريا، بالرغم من سوء إلى عودة الفضلوا ، كما ارتفعت أعداد الذين تكاليف المعيشة في المناطق الحضرية

 422.التي يفرضها عليهم المجتمع المضيف ارتفاع مستوى المعيشة والصعوبات ألسباب منها األوضاع فيها،

هو فعل نابع  غيرها من الدول، أوالدولة األصل إلى فة بالمخاطر سواء وشروع الالجئين في رحلة محفو 

بالضرورة عن شعورهم بانعدام مفاهيم األمن والحماية الناشئة، على سبيل المثال ال الحصر، عن القيود 

                                                           
  .42/1/4103تاريخ المقابلة  خير، جمعية بشائر ال الجئ سوري. مقابلة شخصية. عمان،مهند،   420

  .01/5/4103. مقابلة عبر الفيس بوك. تاريخ المقابلة نساناإلعالمية في مجال حقوق إد.ع، ناشطة  421
422  “Living in the shadow”, UNHCR, 24-28. 
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وقد أشارت تقارير مفوضية . تجزئة وحدة العائلةإلى المفروضة على الحدود، ونقص المساعدات، إضافة 

في وسط لحياتهم في البحر المتالجئ ما بين سوري وفلسطيني  30111فقدان ما يقارب إلى لالجئين شؤون ا

في حين وصل  اوروبا بحثًا عن حياة أفضل.إلى الهجرة بطريقة غير شرعية محاولتهم إثناء ، 4102العام 

 423الجئ. 0911إلى  4101من العام آذار العدد حتى نهاية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
423 "New Mediterranean boat tragedy may be biggest ever, urgent action is needed now," UNHCR, 19 April2015. 
http://www.unhcr.org/5533c2406.html  
 

http://www.unhcr.org/5533c2406.html
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 الخاتمة

ردن بالمقارنة مع غيرها من الدول المجاورة واحدة من أكثرها استضافة لالجئين السوريين على تعد األ 

% من عدد سكانها وفق ما صرح به الملك عبد اهلل الثاني في 41ما نسبته السوريون شكل  إذأراضيها، 

مفوضية شؤون  هي وحسب تقارير. و 4101من العام آذار خطابه الذي ألقاه أمام البرلمان األوروبي في 

الالجئين تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من ناحية عدد الالجئين المتواجدين فيها. كما أنها ومن حيث حجم 

  424.إفريقيابعد مخيم داداب في المخيمات عالميًا، استضافت ثاني أكبر مخيم لالجئين 

احتياجهم إطار يكن سوى ضمن  الدراسة، لمإليه  ، حسب ما توصلتإليهائين الفارين استضافة األردن لالج

منظومة حماية قانونية يستطيع من خاللها الالجئ الحصول على الحد إلى ومن غير الحاجة  اإلنساني،

دعاوى حفظ األمن القومي وندرة الموارد االقتصادية في الدولة يجد نى من حقوقه األساسية. وتحت األد

هم الدول المضيفة لهم، بالرغم من حقهم المكفول دوليًا تمارسها عليالالجئون أنفسهم ضحية انتهاكات أخرى 

 في الحماية. 

                                                           
لف الجئ معظمهم من الصومال. )لمزيد من أ 111مخيم داداب: أكبر مخيم لالجئين في العالم، يقع شمال شرق كينيا ويستوعب ما يقارب   424

 : التفاصيل انظر
"One Flew over Dadaab," UNESCO, 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Nairobi/pdf/One%20Flew%20Over%20Dadaab%20poe
r.pdf 

 انخفاضلى إحصائيات تشير أحيانًا أن اإل غير الجئ، لفأ 411 ـال 4103من العام  2مخيم الزعتري في شهر  حين تجاوز عدد الالجئين في  في
 الف الجئ بتحديث سجلهم في المخيم وذلكآ 01لم يقم حوالي  4102الدقة في التسجيل. ففي تموز من العام  وعدم المعلومات نقص مرده وذلك عددهم

لى بلدهم األصل أي سوربا، وتغيير بعضهم ألماكن إقامتهم وعدم تحديثهم لمواقعهم الحالية، ناهيك عن إسباب منها: عودة بعض الالجئين لعدد من األ
عادة تسجيلهم كالجئين في المراكز القريبة منهم.   انتقال بعضهم للمراكز الحضرية وا 

UNHCR, Syria Regional Refugee Response: Inter-agency Information sharing Portal, Available at: 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/settlement.php?id=176&country=107&region=77 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Nairobi/pdf/One%20Flew%20Over%20Dadaab%20poer.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Nairobi/pdf/One%20Flew%20Over%20Dadaab%20poer.pdf
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/settlement.php?id=176&country=107&region=77
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على شهادات المبحوثين من الالجئين السوريين والباحثين وقد جاءت هذه الدراسة، التي بنيت في جزء منها 

ين التعامل مع كل من فئات الالجئ ايتم من خاللهفي المجال، لمراجعة المنظومة القانونية والسياسية التي 

. وتناول أثر ذلك على حقوق وحريات الالجئين األردنإلى السوريين والفلسطينيين الفارين منهم من سوريا 

 في تعزيز األمن العام. باعتبارهم فاعلين أساسيينأنفسهم 

بعد العمل على توضيح طبيعة العالقة بين األفراد والدول وحصرها في إشكالية السيادة وتعليق الدول و  

تناول سياسات الدولة األردنية تجاه أكبر موجتي لجوء لى إحالة االستثناء، إضافة فق ما أطلق عليه للقانون و 

بهدف فهم طريقة التعامل الحالية مع الالجئين قيد الدراسة، تم ن و العراقيومن بعدهم  نيالفلسطينفيها، أي 

 التي تم طرحها.  نتائج الداعمة بشكل أو بآخر للفرضيات األساسيةالخروج بمجموعة من ال

تعاملها لى إوصواًل  كل من موجتي اللجوء الفلسطيني ومن بعده العراقي فتناول سياسة الدولة األردنية تجاه 

بالرغم من أن  فئةاختالف تعامل السلطات األردنية مع كل إلى شارت أ مع موجات السوريين قيد الدراسة،

األردن ملزمة  كما وتعتبر .هي واحدة الدولية لالجئين ايةالنص القانوني المتعلق بالحمو كما أسباب التشرد 

التي صادقت عليها الدولة نسان اإلاتفاقيات حقوق وتعاقديًا بموجب  ،عرفيًا بموجب القانون الدولي االنساني

والممثلة في اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية 

   الجتماعية إضافة التفاقيات حقوق الطفل وغيرها.وا

، من إمكانية االستفادة من الفار من سوريا ح رم من خالله الالجئ الفلسطينيل االستثناء القانوني والذي شك   

الحكومة األردنية أو حتى في مذكرة التفاهم التي أبرمتها  ،الحماية المنصوص عليها في قانون اللجوء الدولي

إلى فافتقار الفلسطينيين آخر لسياسة الدولة األردنية تجاههم. بعدًا  الالجئينية شؤون مع مفوض
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حرمتهم من أن يكون لهم أية حقوق أو حتى ، األساسيةالجنسية، باعتبارها البوابة األخرى للحقوق /المواطنة

 أن تكون أعمالهم ذات تأثير.

بالدرجة الكبيرة عن وضع الفلسطينيين، فكالهما مختلفًا  في األردن لم يكن وضع الالجئين السوريينو  

وضاع التي يغيب فيها تطبيق القانون. فحيث يقع تنظيم توصيفه لألما استعنا بمفهوم االستثناء و إذا باح مست

 نظريًا ضمن نصوص مذكرة التفاهم التي أبرمتها الدولة األردنية ومكتب المفوضيةالسوريين حقوق الالجئين 

أن الواقع بقي رهينة كمية المساعدات التي تحصل عليها إال التزاماتها التعاقدية والعرفية، إلى إضافة طبعًا 

بدعوى  والمرتبطة بقرارت سياسية واستثناءات شخصية، الدولة األردنية، والممارسات العشوائية للقوات األمنية

 الحفاظ على أمن الدولة األردنية. 

من برنامج األغذية  4102سوريين في األردن مع نهاية العام إذ تراجعت كمية المساعدات المقدمة لل 

في حين قررت الحكومة  425العالمي نتيجة قلة التمويل، وهو ما انعكس سلبًا على الوضع الصحي لالجئين.

وقف عالج السوريين في المستشفيات  4102مع منتصف العام  ، بدعوى ظروفها االقتصادية السيئة،األردنية

بعد أن كانت قد منحتهم حق الحصول على  لتهم معاملة األردني غير المؤمن صحياً الحكومية، ومعام

 426.الخدمات الصحية األساسية

بإمكانياتها المادية الدائم لحقوق الالجئين األساسية فيها، وربطه الدولة األردنية في منحها  تساهلويشير  

، وليس التزامًا بموجب امتيازات إنسانية منهاقوق اعتبارها للحإلى  ،ودورها المنشود في حفظ أمنها القومي

تنصل  الحديث عن غير أن   وغيرها من المواثيق الدولية التي أبدت التزامًا بها.اإلنساني قواعد القانون الدولي 
                                                           

425
 . 7102تشرين أول  8، الدستور جريدة ،"المخيمات خارج السوريين لالجئين المساعدات بقلص العالمي األغذية برنامج" الفاعوري، محمد  

https://www.addustour.com 
. 4102 الثاني تشرين 44 الدستور، جريدة ،!األردن؟ في السوريين عالج ألغي لماذا طير، بوأ ماهر  426

https://www.addustour.com/17407 
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 األردن إذ تعد إمكانياتها االقتصادية. ال يتناسب طرديًا مع في المقابل، الدولة األردنية من التزاماتها القانونية

وبالتالي فإن مسؤوليتها عن الالجئين السوريين هي  من الدول ذات االقتصاديات الفقيرة والموارد المحدودة،

مسؤولية دولية مشتركة تصب في نهايتها لصالح األمن الدولي العام. وهو ما حاولت الدراسة فحصه من 

إلى يؤدي واإلقليمية الوطنية ، التي نصت على أن استثناء الالجئين من الحماية الفرضية الثانيةخالل 

الذي يكفل ضمان احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، عدا عن كونه ال اإلنساني االنتقاص من أمنهم 

 يتجزأ من األمن الدولي العام. 

عدم استفادة السوريين إلى المنظمات الحقوقية، الت مع المبحوثين ومراجعة تقارير نتائج المقابأشارت ذ إ 

نواع الحماية التي يضمنها لهم المفهوم الحديث أأكثر الفلسطينيين منهم من فرص االستفادة من  وبشكل

في تسجيل المواليد  ة والصعوبات التي يواجهها الالجئونحيث فاقمت قضية األوراق الثبوتيلألمن اإلنساني. 

 ومين من الجنسية في األساس،المعد من مشكلة انعدام الجنسية ليس فقط عند الفلسطينيين الفارين من سوريا

نما   وهو ما يهدد بازدياد حاالت عديمي الجنسية حول العالم.  أيضًا من السوريينوا 

في حين زاد الشعور بانعدام فرص الحماية الحقوقية والقانونية من رغبة السوريين في العودة الى سوريا،  

رغبتهم في الموت بكرامة في وطنهم إلى  ، إضافةخوفًا من أن تصبح قضيتهم طويلة المدى كالفلسطينيين

وفي الوقت الذي مهدت فيه قسوة الحياة في المخيمات السورية في األردن لالجئين الطريق لالنتقال األصلي. 

ل غالء المعيشة والصعوبات التي تواجه السوريين في الحصول على عمل للسكن في المناطق الحضرية، شك  

دول إلى أو حتى البحث عن طرق غير شرعية للهجرة  سورياإلى ، أو العودة مالمخيإلى مناسب طريقًا للعودة 

 أوروبا للبحث عن حياة كريمة.
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 011بحوالي  4103مع نهاية العام من األردن  سورياإلى عادوا  ق د ر عدد الالجئين من السوريين الذينوقد  

ي المجتمع المضيف، ورغبتهم في ف تطاقوذلك ألسباب لها عالقة بالظروف المعيشية التي الجئ، ألف 

 427، وتوحيد العائلة.عملال

الفاعلة مع الالجئين والدولة المضيفة، خيارًا يساعدهم اإلنسانية المخيمات بالنسبة للمنظمات اعت برت وبينما  

 لذي رأوا، لم تكن المخيمات كذلك بالنسبة للسوريين االجئين وتحديد أهم احتياجاتهملأكبر على توفير حماية 

لم تكن المساعدات المقدمة لهم و  كما يفتقد ألدنى متطلبات العيش الكريم.إلدانتهم في مخيم الزعتري مكانًا 

خدمات أو بيعها ألجل الحصول على سلع إلى ، ما اضطرهم في العديد من األحيان كافية لتلبية احتياجاتهم

 أخرى.

ذا ومن الجدير ذكره هنا، أنه   انطالقًا  دولة األردنية تجاه الالجئين السوريين فيهاما تمت مقارنة ممارسات الوا 

ع ممارسات غيرها من الدول المضيفة يصبح الحديث معاكسًا لما تم طرحه م من التزاماتها القانونية والدولية

تعد األردن األفضل تعاماًل مع أزمة الالجئين السوريين فيها  إذمن فرضيات أساسية في هذه الدراسة. 

 ،الالجئين السوريينفئات من لبنان على سبيل المثال، التي أعلنت إغالق حدودها رسميًا أمام بالمقارنة مع 

في حين مارست الدول األوربية  4102،428العام نهاية ...من غير الممتلكين لتأشيرة العمل أو السياحة

عبر إليها ادمين غير المحدودة لالجئين السوريين القاإلنقاذ عمليات إلغاء من أجل غيطاليا الضغط على 

 429البحر المتوسط واالستعاضة عنها بعمليات أكثر محدودية وفق ما أطلق عليها )تريتون(.

                                                           
427 Sarah Bidinger et al., “Protecting Syrian Refugees”, 68 

 .4101أيلول  4اسبرانس غانم، "فيزا لدخول السوريين إلى لبنان أما مجرد إجراءات،" المونيتر،   428
  -syrian-regulations-security-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2015/01/lebanon-http://www.al

visas.html-refugees # 
 تريتون هي عملية تمولها الوكالة األوروبية لمراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير الشرعية .   429

 

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2015/01/lebanon-security-regulations-syrian-%20refugees-visas.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2015/01/lebanon-security-regulations-syrian-%20refugees-visas.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2015/01/lebanon-security-regulations-syrian-%20refugees-visas.html
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  عوالمراج المصادر ةائمق

 المصادر: الً أو 

 دولية ومعاهدات مواثيق . أ
 0511روبية لحقوق اإلنسان و االتفاقية األ

 0515اتفاقية حقوق الطفل 

 0512ي الجنسية للعام االتفاقية الخاصة بوضع األشخاص عديم

 0510االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين 

 0512المهينة  أوالالإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أواتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة     

 .0595 التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكالت الالجئين في افريقيافريقية اإلاتفاقية منظمة الوحدة 

 0521لعالمي لحقوق اإلنسان ااإلعالن 

 0591 البروتوكول الخاص بوضع الالجئين

 0591بروتوكول الدار البيضاء لعام     

 0525اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب     

 .0599العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

 0599 ياسيةاص بالحقوق المدنية والسالعهد الدولي الخ

 0511اتفاقيات جنيف، إلى ل اإلضافي و الملحق )البروتوكول( األ

                                                                                                                                                                                           

"The global refugee crisis: a conspiracy of neglect," Amnesty International, 15 June 2015.  
https://www.amnesty.org/en/documents/pol40/1796/2015/en   

 

https://www.amnesty.org/en/documents/pol40/1796/2015/en
https://www.amnesty.org/en/documents/pol40/1796/2015/en
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 4112الميثاق العربي العربي لحقوق اإلنسان للعام 

 0511  ون الالجئينؤ المفوض السامي لألمم المتحدة لش النظام األساسي لمكتب

 التشريعات . ب

  0514 الدستور األردني وتعديالته لسنة       

 0513لسنة  42وشؤون األجانب رقم قامة اإلقانون        

 (0541قانون تسليم المجرمين الفارين وتعديالته لسنة )       

 0512قانون الجنسية األردني الصادر في        

 0559( لسنة 1قانون العمل رقم )       

 0551الجئين لسنة مذكرة التفاهم بين األردن والمفوضية السامية لشؤون ال       

 المراجع: ثانياً 

 باللغة العربية المراجع . أ

 

نيسان  0)استرجعت بتاريخ  الدستور. جريدة .!األردن؟ في السوريين عالج ألغي لماذا طير، ماهر.  أبو
4101 )https://www.addustour.com/17407 

: مدارات لألبحاث لقاهرة. اأغامبن وي(:جورج4،0حالة االستثناء؛ اإلنسان الحرام ) .مترجم .ناصر ،سماعيلإ
 .4101، والنشر

المركز الفلسطيني  /. بيت لحم: بديلالحماية المؤقتة لالجئين الفلسطينيين: مقترحأكرم، سوزان، وتيري ريمبل. 
 .4112لمصادر حقوق المواطنة والالجئين، 

 
. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ئين الفلسطينيين في القانون الدوليوضع الالجتاكنبرغ، لكس. 

4113. 

https://www.addustour.com/17407
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ي، علي وعاصم خليل. النزاعات المسلحة وأمن المرأة. معهد أبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية: جامعة و االجرب
 .4111بيرزيت، 

 
 (4102نيسان  31استرجعت بتاريخ )ربحي عبد القادر. "مناهج البحث العلمي."  ،الجديلي

academy.org/docs/manahij20022011.doc-http://www.ao  
 

"الجوانب القانونية األساسية لحماية الالجئين في القانون الدولي: التقنين والتطوير." الجعلى، بخاري عبد اهلل. 
 .78-75(: 0512، )21 لقانون الدوليالمجلة المصرية ل

 
ردنيات ألاالحاج، حمدان. "النسور: الوصاية على األماكن المقدسة هي للملك شخصيا، تسهيالت ألبناء 

 جريدة الدستوروالتملك". ستثمار واالالمتزوجات من غير األردنيين تشمل اإلقامة والتعليم والصحة والعمل 
 (،4102ل و كانون األ 01استرجعت بتاريخ )

http://pdfstore.addustour.com/1/2/90/Binder1.pdf  

وحركات االحتجاج  حاكمية الدولة والحكماالجتماعي العربي:  -أطير الفضاء السياسي تحنفي، ساري. "
. بيروت: مركز دراسات الوحدة 39-03ي الوطن العربي، مة فو االمقمؤسساتية،" في حالة االستثناء و الال

 .4101العربية، 

حنفي، ساري وتايلر لونغ. "الحكم والحاكمية وحالة االستثناء في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان"، 
 . 4101بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، . 001في حالة االستثناء والمقاومة في الوطن العربي، 

. الدوحة: المركز العربي لألبحاث ودراسة الالجئون الفلسطينيون في ظل الثورة السوريةمود، طارق. ح
 4103السياسات، 

 094مجلة السياسة الدولية  د، محمود السيد حسن. "حماية الالجئين إبان النزاعات المسلحة." و اد
(4111):01-05 

 

استرجعت ) 04جريدة السفير، عدد لمواطنة" و"الوطنية". ي، عريب. الفلسطينيون في األردن وأسئلة "او االرنت
 .http://palestine.assafir.com/article.asp?aid=594  (،4102ل و كانون األ 01بتاريخ 

 

http://www.ao-academy.org/docs/manahij20022011.doc
http://www.ao-academy.org/docs/manahij20022011.doc
http://pdfstore.addustour.com/1/2/90/Binder1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/90/Binder1.pdf
http://palestine.assafir.com/article.asp?aid=594
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 /4111الهجوم اإلسرائيلي على غزة عام  زايد، أمل. مبدأ عدم الرد ومسؤولية مصر تجاه الفلسطينيين خالل
 044: 4103بيرزيت: معهد أبولغد،  في الفلسطينيون: ما بين المخيم والدولة.، 4115

الالجئون الفلسطينيون: حقوق، زبانة، رانية. "الالجئون في الوطن: المشردون داخليًا، أي نظام  للحماية؟،" في 
 .4100بو لغد، جامعة بيرزيت،معهد أبيرزيت: . 011-043وروايات، وسياسات،

 

يلويش رواديل. "اإلنماء وتحديات الحماية في سياق أزمة الالجئين السوريين"  ،زيتر مجلة الهجرة روجير وا 
http://www.fmreview.org/ar/syria/zetter- (،4101شباط  41استرجعت بتاريخ ) 21القسرية 

ruaudel#sthash.ar21K1UU.dpuf 

سعد الدين، أحمد. "بين الضرائب والتهديد بسحب الجنسية، الفلسطينيون في األردن: واقع يضغط نحو 
 (.4103، )14عدد  مجلة العودة،مستقبل مجهول." 

 
مان: مركز الفينيق للدراسات االقتصادية . عظروف عمل الفلسطينيين في األردنالدين، نادية.  سعد

 .4103والمعلوماتية، 
 

في حالة اجتماعية للمجتمع السوري،"  -"حالة االستثناء ومقاومتها: مقاربات قانونية سيد، عبد الحي.
 .4101كز دراسات الوحدة العربية، . بيروت: مر 024ومة في الوطن العربي، مقااالستثناء وال

 
والتعويض في ضوء أحكام القانون الدولي  دةحق الالجئين الفلسطينيين في العو .  سيف، محمد عبد الحميد

 .4114بيروت: الدار العربية للعلوم، العام. 

العراقيون في األردن: إعادة النظر في « الضيوف"»شاتالرد، جيرالدين، وعروب العابد و وكيت واشنطن. 
-5(: 4101) 01، عدد مجلة إضافاتن الحضريين." وفي دور الدولة المضيفة في حالة المهاجري الحماية

41. 
في الالجئون شبالق، عباس. "وضع الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة والشتات،" 

 .4100بيرزيت: معهد أبو لغد، جامعة بيرزيت،. 491-491،الفلسطينيون: حقوق، وروايات، وسياسات

 .4104مان: دار صفاء للنشر والتوزيع، الشكري، علي يوسف. المنظمات الدولية. ع
 

http://www.fmreview.org/ar/syria/zetter-ruaudel#sthash.ar21K1UU.dpuf
http://www.fmreview.org/ar/syria/zetter-ruaudel#sthash.ar21K1UU.dpuf
http://www.fmreview.org/ar/syria/zetter-ruaudel#sthash.ar21K1UU.dpuf
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عمان: المركز الوطني  نحو تبني تنظيم قانوني للجوء في األردن: الضرورات و المحظورات.صمادي، خير. 
 .4115لحقوق اإلنسان، 

 
: دراسة 4101"حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان على ضوء التعديالت التشريعية للعام  صيام، أشرف.

. بيرزيت: معهد أبو لغد، 11-23نيون: حقوق، وروايات، وسياسات، ارنة." في الالجئون الفلسطيتحليلية مق
  .4100جامعة بيزيت، 

 
 .411-412(: 4103-4104) 40و  41عدد  ،ضافاتإمجلة . "ستثناءاال"دولة . نور الدين  ،علوش

 
 ،0555، 94ومات دولية، عدد معلاألفراد في عالم متقلب، من أالعويد محمد )محرر(. األمن اإلنساني، 

051. 
 

 4)تاريخ الدخول  المونيترلبنان أما مجرد إجراءات." لى إغانم، اسبرانس. "فيزا لدخول السوريين 
(. 4101حزيران 

http://www.almonitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2015/01/leban
visas.html-refugees -syrian-regulations-security-on 

 
جريدة الفاعوري، محمد. "برنامج األغذية العالمي بقلص المساعدات لالجئين السوريين خارج المخيمات"، 

 (،4101اذار  1ترجعت بتاريخ )اس الدستور
https://www.addustour.com  

استرجعت ) موقع حوكمة اإللكتروني ".زمة الالجئين السوريين في األردن: مخاطر وفرص. "أمعاذ ،فريحات
(، 4101اذار  41بتاريخ 

http://governance.arij.net/blog/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%(
D8%A7%D8%AA/161 

، 13مجلة الدراسات الفلسطينية  النموذج األردني."-القاسم، أنيس. "الفلسطيني في التشريعات العربية
(4101 :)004-041. 
 

http://www.almonitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2015/01/lebanon-security-regulations-syrian-%20refugees-visas.html
http://www.almonitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2015/01/lebanon-security-regulations-syrian-%20refugees-visas.html
https://www.addustour.com/
https://www.addustour.com/
http://governance.arij.net/blog/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/161
http://governance.arij.net/blog/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/161
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بديل: المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة عاء علي. "سايبر سيتي: مجتمع منسي." ود مساعدة، تقوى
  ( 4103ل و كانون األ 04  استرجعت بتاريخ) والالجئين

art14-alawda/item/1970-http://badil.org/ar/haq 
 

يم. الحماية الدولية لالجئين: أعمال ندوة الحماية الدولية لالجئين. القاهرة: مركز البحوث نصر الدين، إبراه
 .0551والدراسات السياسية، 

إشكالية اللجوء على الصعيدين الدولي والعربي وتعليق على إتفاقية األمم المتحدة الخاصة الوالي، عبدالحميد. 
 .4111. بيروت: بيسان، بالالجئين

اآلثار االقتصادية واالجتماعية ألزمة الالجئين السوريين على االقتصاد األردني: د واصف. الوزني، خال
 .4104مجلس االقتصادي،ال. مراجعة تحليلية بتكليف من المجلس االقتصادي واالجتماعي

روبية المتوسطية لحقوق و الشبكة األ"الالجئون السوريون في تركيا: وضع قانوني معلق."  هوبي، كريس.
 (4102تشرين الثاني  01 استرجعت بتاريخ) نساناإل

tions/emhrnpublications/%D8%A7%D8%http://www.euromedrights.org/ar/publica
-B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA

2011/10446.html-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9 

 
مجلة جامعة دمشق للعلوم يوسف، خولة محي الدين. األمن اإلنساني وأبعاده في القانون الدولي العام. 

 (،4101كانون الثاني  4اريخ استرجعت بت) 41، مج 4اإلقتصادية والقانونية
-2012/a/523-://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/2http

550.pdf  
هيومن رايتس  ."رضة للترحيل ويعيشون في خوفون عفلسطينيين فارين من سوريا، والباقبعاد إ-"األردن
  http://www.hrw.org/ar/news/2014/08/07 (،4102كانون الثاني  1)استرجعت بتاريخ  ووتش

 يتس ووتشهيومن راباما على الملك عبداهلل لوقف إعادة طالبي اللجوء". أو ضغط ي"األردن يجب أن 
 http://www.hrw.org  (،4102تشرين الثاني  01)استرجعت بتاريخ 

http://badil.org/ar/haq-alawda/item/1970-art14
http://badil.org/ar/haq-alawda/item/1970-art14
http://www.euromedrights.org/ar/publications/emhrnpublications/%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-2011/10446.html
http://www.euromedrights.org/ar/publications/emhrnpublications/%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-2011/10446.html
http://www.euromedrights.org/ar/publications/emhrnpublications/%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-2011/10446.html
http://www.euromedrights.org/ar/publications/emhrnpublications/%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-2011/10446.html
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/2-2012/a/523-550.pdf
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/2-2012/a/523-550.pdf
http://www.hrw.org/ar/news/2014/08/07
http://www.hrw.org/
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(، 4102ل و كانون األ 01استرجعت بتاريخ ) رجريدة الدستو ."زات التأمينية لالجئين السورييناالمتياغاء إل"
www.addustour.com/17407/http:// 

عمان: (. 4104لية، ايلول و استطالع للرأي العام: اتجاهات الرأي العام نحو األزمة السورية )النتائج األ
 .4104، مركز الدراسات االستراتيجية

 
حزيران  4)استرجعت بتاريخ  وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين"أين نعمل: األردن." 

4103،) 
 work/jordan-we-http://www.unrwa.org/where   

(، 4103ايار  45)استرجعت بتاريخ  هيومن رايتس ووتش"بال جنسية من جديد." 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/jordan0210arwebwcover.pdf 

 
كة األردنية الهاشمية ضاع حقوق اإلنسان في المملأو "التقرير السنوي التاسع للمركز الوطني لحقوق اإلنسان: 

(، 4102ني تشرين الثا  30 )استرجعت بتاريخ المركز الوطني لحقوق اإلنسان ".4104لعام 
http://www.nchr.org.jo/arabic/Portals/0/Upload%20Folder/2013/nchr_annual_rep_

2012.pdf 

لى منذ الحرب العالمية و ليون للمرة األم 11"تقرير للمفوضية: عدد النازحين قسرًا في العالم يتخطى ال
 استرجع بتاريخ) 4102حزيران  41، موقع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين .الثانية"

 unhcrhttp://www.-،(4102حزيران 41
arabic.org/5398080d6.html#_ga=1.122655563.1550397449.1409229862 

 ( 4102كانون الثاني  41استرجع بتاريخ ) جئينالمفوضية السامية لشؤون الال .الحلول الدائمة""
ges/4be7cc27629.htmlarabic.org/pa-http://www.unhcr  

 
الدليل الخاص بحماية الالجئين الفلسطينيين؛ الحماية في الدول  د فجوات الحماية الدولية:س. -------

. بيت لحم: بديل/ المركز الفلسطيني 0510الموقعة على االتفاقية الدولية الخاصة بوضع الالجئين لعام 
 .4115لمصادر الحقوق والمواطنة والالجئين، 

http://www.addustour.com/17407/
http://www.addustour.com/17407/
http://www.unrwa.org/where-we-work/jordan
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/jordan0210arwebwcover.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/jordan0210arwebwcover.pdf
http://www.nchr.org.jo/arabic/Portals/0/Upload%20Folder/2013/nchr_annual_rep_2012.pdf
http://www.nchr.org.jo/arabic/Portals/0/Upload%20Folder/2013/nchr_annual_rep_2012.pdf
http://www.unhcr-arabic.org/5398080d6.html#_ga=1.122655563.1550397449.1409229862
http://www.unhcr-arabic.org/5398080d6.html#_ga=1.122655563.1550397449.1409229862
http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27629.html
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 قائمة المالحق

 (:1الملحق رقم )

ديباجة اتفاقية التعاون بين المملكة األردنية الهاشمية والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  . أ
 الالجئين
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مم المتحدة نص مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة األردنية الهاشمية والمفوضية السامية لأل . ب
 لشؤون الالجئين.
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 (2الملحق رقم )
 نموذج من إحدى المقابالت مع الالجئين السوريين

 أ(المقابلة )

 

  براهيمإ بوأ عائلة مع مقابلة

 31/1/4103 تاريخ المقابلة:

 الميدان /الشام المنشأ:

  عمان: السكن مكان

 04/4100: ردناأل لىإ القدوم تاريخ

التسجيل على جراءات إالتي واجهتكم أثناء اجتياز الحدود األردنية.. وكيف تمت  الصعوبات (1
  ؟الحدود

راق ثبوتية ودخلنا عبر أو " كانت االجراءات ميسرة في البداية واللي سهلها اكتر انو كان متوفر معنا 
السوريين  حدود جابر...أصدرنا بطاقة أمنية واللي هي بنظري ال تؤهل لشئ لكن فقط هي لتجميع عدد

 في البلد.."

حتى  أووطبيعة الخدمات التي تحصلون عليها من قبل الدول ردن األ في قامتكم إكيفية تنظيم  (2
 ؟المؤسسات الدولية مثل منظمة الغذاء العالمي

حداث والتشديدات كثير قوية وطلعتلنا البطاقة "..طبعا قدمنا للتسجيل لدى المفوضية وقتها ما كانت األ
دينار وبنصرفه  42 احنا بطاقة المفوضية بتوفر لكل شخص فينا شهريا كوبون بقيمة بعد شهرين، هال

( بس (في موالت معينة بنشتري مواد غذائية )هال االشياء الترفيهية ما بصير متل نسكافيه حليب عصير
وحصل على كوبونات للطعام بس  4100احنا عنا مشكلة انو ابني الكبير اجى قبلنا على األردن من 

حنا بقية العيلة لحقناه متأخرين شوي ومن شهرين لهأل ما سلمتنا المفوضية كوبوناتنا لحتى نقدر نستفيد ا
 .منها.."
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  ؟الدكم المدارسأو هل تواجهون صعوبات معينة عند تسجيل  (3

"التعليم هون يعتمد على حسب المنطقة لدينا طفل يبلغ األربع سنوات وطفلة تبلغ الستة سنوات وطفلة 
عاما وكل سنة بنروح لنسجلهم في المدرسة اللي قريبة من بيتنا بحكولنا ما الهم مكان  04لغ آخرى تب

داخل المدرسة ليدرسوا فيها. المدارس هون مليانيين والي اكتر من شهر بدور على مدرسة قريبة بس ما 
صروفنا... لقيت، اذا بدي احطهم بمدرسة بعيدة هيك الزم احط مصاريف أكتر واحنا يا دوب مكفينا م

دينار  341الدي بشتغلو ومش ملحقين مصاريف هون كل شي غالي. عنا ايجار البيت أو تالت من 
 .بدون ايجار الماء والكهربا..."

 بالنسبة إلمكانية الحصول على الخدمات الصحية (4

بدو عليها ورقة من  "في عدد من المستشفيات بتستقبل سوريين مثل هون مشفى البشير وكل شغلة طبعاً 
دينار  311المفوضية، هال احدى قريباتي احتاجت الى عملية ازالة الدوالي من الرجلين وكلفتها العملية 

المفوضية تغطي األمراض البسيطة لكن هناك األمراض المستعصية التي ال تغطي مصروفاتها 
 المفوضية...". 

 
 وماذا عن التعليم الجامعي: (9

نب وبخصم عليك سنوات دراسية النو الزم تخضع المتحانات "التعليم العالي هون غالي كتير متل األجا
قدرات واذا اجتازها الطالب بترفع سنة، هال في المدرسة بعملولهم اختبار حتى يعرفوا هم بأي صف بما 

 .وراق ثبوتية تثبت هم بأي مدرسة..."أانو معظمهم ما معهم 

 
 عليه؟كيف حصلتم على العمل هنا، وهل واجهتم أي صعوبة في الحصول  (9

ل وبنزل بضاعة وبنشتغل بدون تصاريح العمل ألنها كثير مكلفة ل شي أنا وأخي بنشتغل في مخازن بنحم  أو "
وا على المغفر النو ما معو تصريح، التصريح ذعلينا، بس بنفس الوقت مجازفة انو نشتغل بدونها...رفيقي أخ

زعتري. عدا عن ساعات العمل الكثيرة أقل وك على الاني مرة برحل  ثل مرة أو دينار بعطوك انذار  311بكلف 
دينار، هال اختي عمرها  311ساعات عمل مع استغالل من قبل صاحب العمل  طبعا على راتب  01شي 
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الصبح  5سنة بتشتغل في محل تصوير في مجدي مول بتضل تروح وتيجي وهي تطبع من الساعة  04
 .االعمال هي متدنية نوعا ما..." دينار.  بدك تحكي انو طبيعة 011وعلى راتب  00للساعة 

 ؟سبب اختيار األردن كوجهة للجوء من قبلكم (1

"هال سبب اختيارنا لألردن ألنو في عنا قرايب هون كتير...ومع انو األردن استقبالها سئ إال انها أفضل 
تعامل السوريين ونزلت من األردن على الالموجود، عمتي ووالدها حكولنا انو مصر افضل ب

لت ما تخليهم يسرقوا الشنتة كسروا ايدها والشنتة فيها كل و احلماقاموا سرقوا شنتتها و  اكهنمصر...
راقها نامت بالشوارع...العراقي أو الدها وشكت للشرطة بس لوقت ما لقيت أو راق الثبوتية تبعتها وتبعت و األ

لسوري هون ما ل شئ مفتوحلو باب الهجرة هال اأو هون في األردن يعامل أفضل شي ومفتوحلو كل شي 
في... ولما راح رفيقي على المغفر ألنو كان يشتغل بدون تصريح.... وحكالهم عن وضع عيلتو... 

 .حكولو انشاهلل عمركم ما تعيشوا..."

سنة وضريرة ومعها سكري كانت واصلة الحدود األردنية من  11"امبارح ماما عمرها  أضافت ام ابراهيم:
ها عنا اال انو رجعوها باآلخر على سوريا طريقة معاملة الناس على يومين، وجبنالها كفيل لحتى ندخل

الحدود مهينة جدًا...ولو بدك تحكي عن االستغالل للسوريين كمان بنقدر نحكيلك انو اخو زوجي طلع 
من سوريا كان في الجيش الحر راح على مخيم الراجحي المختص بالمنشقين عن الجيش السوري قريب 

دينار لحتى ياخد اجازة  01دينار كل شهر برجع على المخيم ليسدد  1.111كفالة من المفرق طلعناه ب
 .."..ليضل في عمان
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 (بمقابلة )

 االسم: أبو محمود

 المنشأ: الشام

 مكان السكن: الزرقاء

 49/1/4103تاريخ المقابلة: 

دخل األردن  لكنهاألصل و عندما تم التواصل معه هاتفيا من قبل الباحثة أعلمها أنه فلسطيني مالحظة: 
بعد  بشكل غير نظامي، أي استنتجت الباحثة بأن المبحوث دخل األردن نظامي، ولكن أثناء المقابلة بشكل

 قرار حظر دخول السوريين من أصل فلسطيني.

التسجيل على جراءات إالصعوبات التي واجهتكم أثناء اجتياز الحدود األردنية.. وكيف تمت  (1
  ؟الحدود

والعيلة من سوريا من سنة ونصف نتيجة األحداث وألني كنت مطارد أمنيا من قوات الجيش  "طلعت انا
السوري...لكن دخولي لألردن كان بشكل نظامي ألني دخلت على جنسيتي األردنية كان وقتها دخول 

 السوريين أفضل من اليوم..".

حتى  أومن قبل الدولة في األردن وطبيعة الخدمات التي تحصلون عليها قامتكم إكيفية تنظيم  (2
 غاثيةاإلالمؤسسات 

روا ألحصل على خدماتها، واألردني من و طبعا ألني بملك الجنسية األردنية ما بطلعلي أقدم لألن "هال انا
غير شرعي. بالنسبة للسكن البيوت ايجارها كتير غالي وانا  أوما بساعدوه سواء دخل شرعي  سوريا

 دينار وكل نهاية شهر بواجه مشكلة في دفع قسطه...". 411البيت اللي مستأجروا بدفع شهريا 

 ؟لت الحصول على عملو اهل  ح (3

اني اشتغل هون و بختلف وضعي عن الالجئين السوريين األصل كوني حامل للجنسية  "أنا ما بصير
سنة بشتغل وهو اللي بيصرف على البيت ألنو ما بنقدر نعيش هون من  01األردنية...بس ابني عمره 

 ل وطبعا هو بشتغل تهريب من دون تصريح...".دون دخ
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  ؟الدك في المدرسةأو هل واجهت صعوبة في تسجيل   (4

الد و "جينا هون على الزرقاء وكان مارر على بداية الفصل الدراسي نصف السنة، جبتلهم شهادات األ
و اذا ما ل كامل ألنو المدرسية ودخلو المدرسة...بس في وحدة من بناتي عيدوها الفصل الدراسي األ

لت دخول السوريين من دون وثائق عادتو ما كانو رح يدخلوها من االساس، هأل في بعض المدارس تقب  
 .حتى وبالنسبة الي حق التعليم لالجئ بتم بناءا على اختالفات السياسات..."

 

 سبب اختيار األردن كوجهة للجوء (1

 31ة للجوء من الناحية االقتصادية... طبعًا الني بملك جنسيتها وهاي بتضل بلدي لكن هي غير مناسب"
دينار كانوا بكفوني شهر في سوريا بس اليوم في األردن هدول ما  بكفوا لشي، االردن انفرض علينا 
فرض انا قضيت معظم عمري في سوريا...وفي حاالت عودة كثير لالجئين لسوريا اكترهم هم اللي 

..وهناك حاالت مرضية تحتاج لعالج خارجي وال ساكنين بالزعتري ألنو هو سجن كبير بمعنى الكلمة.
من عدد سكان  يتم تأمينها...في الزعتري بتشوفي الضابط والمهندس والحشاش...وعدد سكانه أكتر

فقط على الحدود وهناك حاالت قتل في المخيم كما هناك تجار مخدرات  فيه المفرق اال انه األمن
األمن األردني للسوريين داخل المخيم فالناس صارت تبيع ...بتقدري تحكي كمان انو في انتهاك من قبل 

أغراضها لمعالجة ابناؤها وصرنا بنسمع كتير عن حاالت تهريب أدوية لداخل المخيم...بالمقابل تم 
عن نزوح السوريين من مصر نحو األردن بسبب قلة التبرعات الممنوحة للسويين في  الحديث

 .على الحدود أكتر..." رت تشددان نفسها صدمصر...بس هال األر 

وعن االختالفات في طريقة تعامل السلطات األردنية مع السوريين من أصل فلسطيني عن  (9
 السوريين األصل 

"في واحد من الضباط األردنيين حكالي انتو الشعب الفلسطيني نمرود وبدعمكم للثورات بدكم بس نعرة 
ن من سوريا لكن ال يملكون أي وثائق قعدوا صغيرة وبتولعوها...أحد أقربائي أصلهم فلسطيني وقادمي

أيام ولما وصلو الحدود األردنية حكوا انهم سوريين  2بمعسكرات على الحدود بدون ال أكل وال شرب لمدة 
بس ما معهم وثائق تثبت ذلك وبعد يوم كامل اضافي على الحدود دخلوا على الزعتري طبعا النو ما 
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ت فيه المفوضبة على ضرورة امتالك الوثائق...ما حصلوا على أعطوهم كرت خيمة وهم أجوا بوقت شدد
مساعدات ...هال بعد فترة قدموا مرة خرى لبطاقة الخيمة وطلعلهم مساعدات...بس صار في قرار جديد 
حاليا انو ضروري يكون معك بطاقة خيمة وهوية بيضا صادرة عن وزارة الداخلية وهاي ما بتطلع اال عن 

 طريق كفيل...". 

 

 بتك بالعودة الى فلسطين: رغ (1

 "أنا حابب كتير أرجع على بلدي بس خايف كثير انصدم". 
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 (:3الملحق رقم )

 ولين األردنيينؤ نموذج من مقابالت المس 
 

 45/1/4103تاريخ المقابلة: 

 االسم: )و.ع(

 على طلب المبحوث بناءً مالحظة: المقابلة كانت مقتضبة 

مة النزوح السوري كانت بإنشاء مخيمات خاصة بالالجئين السوريين، في ألز قليمية اإلاالستجابة  (1
 الالجئين العراقيين، فما رؤيتكم لذلك؟زمة أالمقابل، لم تكن االستجابة مماثلة عند الحديث عن 

ن أوضاعهم المادية كانت أفضل من الت عديدة إلنشاء مخيمات للعراقيين فقط وألو اكان هناك مح
 مخيمات.لى إاجة غيرهم لم يكونوا بح

 
السلطات األردنية لالجئين السوريين نظام التكفيل فيما لم يتح ذلك للسوريين من أصل تاحة إ (4

لق الحدود بوجه الفلسطينيين بالرغم من غسوري؟ وما هي الدوافع الرئيسية التي جعلت الحكومة ت
  المخاطر األمنية التي تالحقهم عند رفضهم عن الحدود؟

السوري من اصل فلسطيني قد تكون االجابة عليه من النواحي االمنية ال علم لي تعامل الدولة مع 
للمتواجدين من الفلسطينيين في األردن سيكلف الدولة عبئا  األنوروابذلك...كما ان أي نقص في دعم 

 روا.  و آخر ولذلك فعلى المجتمع الدولي والمانحين أن يستمروا في دعمهم لألن

ستقبلية بشأن احداث تعديالت وتبني قوانين تنظم وضع اللجوء في الحديث عن أي توجهات م (3
 األردن؟

 
فالحكومة غير معنية بذلك، والفلسطينيين بعد  0510اذا كنت تتحدثين عن امكانية توقيع اتفاقية 

 الثورات لم يتغير بوضعهم القانوني شئ.
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 ؟تأثير موجات اللجوء على المنطقة األردنية بنظرك (4
عباء االضافية الملقاة على عاتق الحكومة، والسوريين زادوا من نقم الشارع األردني هذا زاد من اال

ألنهم نافسوهم بكل شي واختيار األردن كمكان للجوء تم بناءا على عوامل الجوار والقرب من 
بها األردن، واألردن دولة تفتح ذراعيها للتعامل مع المحن، وأخيرًا لحالة االستقرار واألمن التي ينعم 

 األردن وما دامت المنطقة غير مستقرة يبقى ملف اللجوء دائم.
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

180 
 

 (:4الملحق رقم )

 في المجالنموذج من مقابالت الباحثين 
  (م.ن)االسم: 

في المركز الوطني لحقوق اإلنسان، ومساعد قانوني لدى مكتب مفوضية شؤون الالجئين  محامي   المهنة:
 في عمان.

 3/5/4103تاريخ المقابلة: 

 

ها ألزمة تناولكيف تم التعامل مع ازمة الالجئين السوريين من قبل المفوضية بالمقارنة مع  (1
 الالجئين العراقيين؟ 

"...هناك بعد سياسي يؤثر على المركز القانوني لألشياء في بداية األزمة السورية لم نكن نعلم حجم 
ًا هم تحت الحماية الدولية...وهال بما وعملي ((Prema faciaاألزمة لكن لم نكن نسترجي نحكي انهم 

انه السوري المسجل لدى المفوضية هو طالب لجوء ألنه متى ما قدم الطلب هو عمليًا تحت الحماية 
ذا قبلته هون الزم  أوالدولية وال يجوز رده هون يتوجب على المفوضية دراسة ملفه قد تقبله  ترفضه وا 

الحل امتياز من الدولة وليس حق كمفوضية ما بقدر اجبر شهور...وبما انه  9تبحثله عن حلول خالل 
 لهأل الدولة تتبنى أي من الحلول التالتة، العودة وهو حل وحق، والحلول الدائمة تكون بالتجنيس وعلمياً 

ي حل. والالجئ الفلسطيني هو الالجئ الوحيد في أاألردن بعتبر السوريين كضيوف وليس بصدد تبني 
اللي حكى عن حالة  052جنس يبقى محتفظًا بحقه في العودة، وهذا برجع لقرار العالم الذي حتى لو ت

 .لجوء جماعي..."

تمثلت االستجابة االقليمية ألزمة النزوح السوري بانشاء مخيمات خاصة بالالجئين السوريين،  (2
 فيما لم تكن االستجابة كذلك عند الحديث عن أزمة الالجئين العراقيين، فما رؤيتكم لذلك؟ 

 
"جوهر مشكلة اللجوء هو واحد هي مشكلة انسانية حلها ال يكون اال انساني، التحديات التي تواجهنا 

ج مبكر وهادا يشكل تحدي...أما او بملف السوريين أمية مخيفة وفقر هائل، نقص تعليم هائل وز 
دس قيمة هو مجتمع حرفي يق بملف العراقيين فنسبة التعليم عندهم هائل، المجتمع السوري تاريخياً 
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العمل، العراقي متل األردني زمان هو "بيك"، هذا ضغط على سوق العمل لألردنيين وضغط على 
الخدمات، وهذا وضع تحدي سلبي من حيث عمالة األطفال واستغاللهم جنسيا واستغالل 
 القاصرات...كما انه العالم فزع أكبر بموضوعة العراقيين )موضوع التمويل في جزء منه وفي تقديرنا
شابه التسيس أحيانا( هل عرف تاريخيا انو السعودية وقطر واالمارات تقدم دعم لالجئين طيب ليش 
بالمشهد السوري صار، حتى المنظمات ذات الطابع االسالمي والسلفي ما كانت موجودة في األزمة 

تدفق  العراقية...السوريين احتياجاتهم أكتر وفي عنا نقص وثائق وفي دخول غير شرعي، في حاالت
جماعي اللي بكون دخوله غير شرعي بدخل على الزعتري...ونقص الوثائق بحد ذاته يؤدي الى 

الد الى المدارس، زواج غير موثق غير مسجل لدى و صعوبات عديدة منها صعوبات في ادخال األ
المحكمة الشرعية...وهاد بخلق قنبلة موقوتة من الناس مجهولين النسب، اختالط أنساب، ويخلق 

ديات أمنية. وهناك خرق لحقوق األطفال "االعتراف بالشخصية القانونية" وهذا يشكل تحدي للسالم تح
 .وعلى مجتمع الالجئين..."

 
األردن بأنها المنطقة التي ستحافظ على التوازن في المنطقة العربية، نظرًا لى إشارة اإليتم  (3

ضاع أو مصلحتها تبني قوانين تنظم الستضافتها العديد من الالجئين على أراضيها، وبالتالي من 
 الالجئين وتلبي احتياجاتهم فهل يتم الحديث عن أي توجهات مستقبلية لذلك؟

على طلب الحكومة بموجب  "في األردن المسؤول عن تحديد وضع الالجئ هي المفوضية بناءاً 
ية فقط، المذكرة. المفوض السامي لشؤون الالجئين وصف المفوضية متل الممرض تقدم جهود اغاث

االصح انو نطالب االردن يكون في عندها قانون وطني للحماية...لكن الحكومة تعاني من هاجس 
نتيجة الضغوطات المالية التي تتعرض لها وبالتالي  األنوروافلسطيني ناجم عن الخوف من أن تحل 

ولة في العالم مليون الجئ فلسطيني على االراضي األردنية...واالردن رابع د 4من سيتحمل مسؤولية 
ل في العالم من حيث و تستقطب الجئين من دون الفلسطينيين وفي حال اضافتهم فهي الدولة األ

 .استقطابها لالجئين..."
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حتى  أومن قبل المفوضية  من أصل فسطيني للتعامل مع أزمة السوريين يةهل هنالك أي ن (4
 الدولة؟ 

بامتياز، هادا قرار سياسي والالجئ برأيي هو  "...الفلسطينيين من سوريا هادا سؤال سياسي وأمني
حتى سوري والمعاملة الزم تكون وحدة...في هواجس أمنية  أوبضل الجئ اذا كان فلسطيني 

بخصوص التعامل مع الفلسطينيين وهذا يتشابه مع وضع فلسطيني العراق )بدعوى عدم التوطين، 
نها ترتبط بنشوء ذورها في العمق ألاألردنيين من الفلسطينيين تضرب ج مخاوفحق العودة(...و 

من فكرة الوطن البديل، وصعود التيارات القومية  مخاوفمنظمة التحرير وأحداث أيلول األسود وال
دولة عربية رفضت توطينهم داخلها تحت  40ال...فلسطيني العراق أو والمرتبطة أكثر بحركة األردن 

 مبدأ عدم التوطين...". 

المفوضية في عملية تسجيلهم ومنحهم بطاقاتها فما تفسيركم  ؤاطتبتحدث معظم السوريين عن  (9
 لذلك؟ 

 
انتقلنا الضافة موظفين جدد  ،موظفين المفوضيةبالمقارنه مع   "الالجئين السوريين عددهم كبير

ما يوفر  تسجيلللتعمليا بتعطيه موعد  الالجئوفتحنا مكتب تسجيل فاقت عملية التسجيل قدرتنا و 
حالة هيك تدفق الجئين سورييين هاي تاني اكبر حالة في العالم. وفي الحقيقة  الحماية. ما فيله

االردن هو البلد الوحيد الذي لم يغلق بابه منذ تاريخ دخول الالجئين الى األردن، هناك مبدأ تقاسم 
 األعباء الدولية. 
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 (:9) رقم الملحق

 األردن في السوريين الالجئين وثائق بعض عن نماذج 

 

 

430الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية مكتب لدى اللجوء طلب إثبات وثيقة(: 1) الصورة  

 

ن مع مفوضية أومن بطاقة الخدمة الخاصة بالالجئين السوريين، والصادرة عن وزارة الداخلية األردنية بالتعوالخلفية (: الواجهة األمامية 2الصورة )
 431شؤون الالجئين 

                                                           
 . 4103 /43/1الباحثة في جمعية بشائر الخير في منطقة صويلح بعمان في تاريخ بطاقة المبحوثة رائدة التي التقتها   430
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)الوثيقة الزهرية حسب ما أشار اليها المبحوثين  432(: إشعار حفظ الوثائق الذي يتلقاه الالجئ عند اجتياز الحدود األردنية.3)الصورة 

 .من الالجئين السوريين(

 

 

                                                                                                                                                                                           
 لكترونية لموقع أريج إعالميون من أجل صحافة استقصائية عربية، متوفر على الرابط التالي:من الصفحة اإل  431
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  html-http://www.eqtsad.net/news.8032 متوفرة على الرابط التالي:  432 
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