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طبيعة ونوع المساعدات المقدمة إلى الالجئين السوريين  :تجربة المغرب
الدكتور :موالي هشام إدريسي  -جامعة محمد الخامس -الرباط  -المغرب
حتتل قضية الالجئني السوريني اليوم بالغ اىتمام ادلنتظم الدويل ،فالقضية ليست بسيطة او عابرة بل تزداد
تفاقماً وميكن اعتبارىا أحد اكرب النقط السوداء قساوة وانتهاكاً حلقوق اإلنسان يف القرن 32على اإلطالق
ال تضاىيها أية حالة أو جتربة عرب التاريخ رغم ما كتب عنها.

وتشكل ادلساعدات اإلنسانية إحدى اإلجراءات الضرورية وادللحة يف سبيل جتاوز زلنة الالجئني السوريني
أو التقليل منها يف حدود ادلستطاع ،ويعترب ادلغرب من بني الدول السباقة إىل تقدمي نوع معني من
ادلساعدات اإلنسانية اليت تتمثل يف جتربتني سلتلفتني:
األولى هتم نوع ادلساعدات اخلارجية اليت يقدمها ادلغرب خارج إقليمو الًتايب لفائدة الالجئني السوريني،منها اخلدمات الرئيسية مبخيم الزعًتي ،حيث يقدم ادلغرب عرب مشفى عسكري احدث سنة 3123
خدمات صحية متعددة يف ظل واقع جد صعب ومعانات ال حدود ذلا ومتداخلة يصعب االستجابة ذلا
كلها.
والثانية هتم نوع اخلدمات وادلساعدات الداخلية اليت يقدمها ادلغرب لالجئني ادلقيمني على ترابو..I

–المساعدات المغربية الخارجية :
ب ادر ادلغرب ،مع اندالع احلرب السورية وما خلفتو من نزوح وولوج اآلالف من السوريني خارج سوريا،
إىل تقدمي يد العون وادلساعدة إىل الالجئني السوريني ،وتتمثل ىذه ادلساعدات اخلارجية يف نوعني ومها
مساعدات رئيسية دائمة ومساعدات ثانوية دائمة مبختلف ادلخيمات باألراضي األردنية .وسنسلط
الضوء على سليم الزعًتي نظراً العتباره أول سليم أقيم على احلدود األردنية السورية ،ولالرتفاع اذلائل يف
عدد الالجئني بو ،وتضاعف مساحة ادلخيم عشر مرات منذ إحداثو يف شهر يوليو  .2012كل ىذا

خلق تزايداً يف االحتياجات الطبية ،ما جعل الرد على تلك االحتياجات يقع ضمن مسووليات الدول
وادلنظمات الدولية الصحية.

-1المساعدات الرئيسية الدائمة:
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يف إطار تقدمي الدعم اللوجستيكي لألردن ،اليت تشهد منذ اندالع الثورة السوري تدفقاً كبرياً لالجئني

السوريني الفارين من العنف ادلتزايد ببلدىم ،بادر ادلغرب إىل ختصيص دعم عاجل لألردن من أجل

ختفيف العبء عليها ومواكبة اجلهود احملمودة يف استقبال الالجئني السوريني ،وأيضاً للتضامن مع
الشعب السوري ادلتأمل من جراء ىذه الوضعية اإلنسانية الكارثية وادلشكلة حلالة إنسانية فريدة من
نوعها.
وتتمثل ىذه ادلساعدات اخلارجية يف اخلدمات الطبية الدائمة اليت يوفرىا ادلغرب عرب مستشفى طبي
ميداني أحدث بتاريخ  2112/18/11بعد شهر من فتح ادلخيم ،يقدم خدماتو الطبية والعالجية
لكل الالجئني السوريني يف عني ادلكان مبخيم الزعًتي باألردن ،وذلك إىل جانب العديد من الوحدات
الطبية وادلنظمات الصحية الدولية ادلتواجدة بادلخيم واليت تقدم خدمات طبية متنوعة.
ويبني ىذا اجلدول( ) 2الئحة ادلستشفيات والوحدات الطبية الدائمة ادلتواجدة مبخيم الزعًتي واليت
تربطها بادلستشفى العسكري إطار تعاون :
ادلستشفيات

الدول واذليئات الدولة

والوحدات

الطبية
ادلغرب
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول

مستشفى عسكري ميداين
التخصصات
متعدد
3123/19/21

األردن

وزارة الصحة األردنيةمصلحة الصحة ادللكيةالعسكرية

السعودية

-العيادة السعودية

قطر

ادلركز الطيب القطري (موسسة راف)

المنظمات الدولية الصحية

( الحكومية وغير الحكومية)

منظمة الصحة العادلةW.H.Oصندوق األمم ادلتحدة لرعاية الطفولةU.N.I.C.E.F
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مركز طيب دائم
=====

وكالة األمم ادلتحدة لغوثالالجئنيU.N.H.C.R
صندوق األمم ادلتحدةللسكانUNFPA
ادلنظمة الدوليةللمعاقني HANDICAP
INTERNATIONAL
منظمة أطباء بال حدودMSFمنظمة أطباء العاملMDMمجعية العون األردنيةJIHAS اذلالل األمحر االردينمركز طيب لقطر اخلرييةمجعية االغاثة الطبية العربية-اذلالل األمحر االمارايت

=====
=====
=====
=====
=====
=====

 -1-1المستشفى الميداني العسكري:
 .Aورقة تعريفية:
 مستشفى متعدد االختصاصات من ادلستوى الثالث ،طاقتو االستيعابية
( )71سرير .
 يفتح ادلستشفى ادليداين الطيب اجلراحي ادلغريب أبوابو الستقبال مرضى
الالجئني السوريني كل يوم من الساعة الثامنة والنصف صباحا إىل غاية
الساعة الثانية بعد الظهر ما عدا يوم اجلمعة الذي يعترب يوم عطلة أسبوعية،
أما مصلحة ادلستعجالت فهي تعمل بدون توقف  24/24ساعة و 7/7
أيام يف األسبوع.
ويتكون من :
 قاعة للعمليات
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 سلترب
 مصلحة الفحص باألشعة والصدى
 وحدات الفحوصات ادلتخصصة
 عيادة طب االسنان
 صيدلية
*-جدول( )2يحدد المعدات والموارد البشرية المتوفرة (**):1
المعدات

 Equipementsالموارد البشرية Humain Ressources

جتهيزات طبية تقنية  Technical and Medicalاالطباء
Equipments
ادلمرضون 18
()3سياريت اسعاف رلهزة Two Ambulances
طاقم الدعم
اجملموع

Medical Staff

30

Paramedics
69

Technical Staff

117

Total

*-جدول( )3يحدد التخصصات واألطر الطبية:
التخصصات
-2الطبيب الرئيسي

عدد األطر الطبية Speciality
Nbre
2

MFH Director

-3علم األوبئة

2

-4طب ادلستعجالت

5

Epidemiology and public
Health
GPs

-5الطب العام

5

Emergency care

1

 -انمستشفى انعسكزي انمٍذاوً انمغزبً بمخٍم انشعتزي  62مبرص ،6102

كم انجذاول انمبٍىت فً هذي انذراست مه بٍبوبث انمستشفى انعسكزي.
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 -6طب األطفال

3

Pediatric

-7طب النساء والتوليد

2

Gynecology

-طب القلب والشرايني

2

Cardiology

-8طب األذن واحلنجرة واألنف

2

ENT

-9طب العظام

3

Orthopedic surgery

-:الطب النفسي

2

Psychiatry

 -21طب الرئة واألمراض الصدرية

2

Pulmonology

 -22الطب الباطين

2

Internal medicine

-23طب العيون

2

Ophtalmology

-24التخدير واإلنعاش

3

 -25جراحة األحشاء

2

Anesthesiology and
Reanimation
Visceral surgery

 -أمراض اجللد

2

Dermatology

 -علم األحياء

2

Biologiste

 -جراحة الدماغ

2

Neuro surgery

 -جراحة األسنان

2

Dentist

-جراحة التقومي واحلروق

2

-الصيدلة

1

Plastic and Reconstrutive
surgery
Pharmacy

المجموع

31

Total

يتبني من خالل ىذا اجلدول ان ادلستشفى ادليداين العسكري ادلغريب يغطي على مستوى التخصصات كل
اخلدمات الطبية ادلطلوبة او اليت قد تطلب ليستجيب ذلا يف حينها.
-2-2الخدمات الطبية حسب الفئات :
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اخلدمات الطبية اليت قدمت لالجئني السوريني خالل الفًتة ادلمتدة مابني  3123/19/21إىل غاية 36
مارس  ( 3127ثالث سنوات وسبعة اشهر و 26يوم –  2435يوما من العمل) 3yers 7 Months
15 Days

اجلدول ()5
عدد ادلسجلني

Nombre des Consultants

األطفال  Childrensالنساء  Womeensالرجال
254 012

202 320

 Mensاجملموع

171 380

Total

627 712

*-المسجلون :ىم كل الالجئني الذين يُقبلون ويزورون ادلستشفى العسكري ادليداين ادلغريب للمرة األوىل
إما للعالج او لالستشارة الطبية أو لغرض صحي آخر.
ويقصد بالعالج تقدمي اخلدمات الطبية الالزمة للزائر ادلسجل يف حدود التخصصات ادلوجودة بادلستشفىكما ىي زلددة باجلدول (.)4
 -أما االستشارة الطبية فتتمثل يف طلب ادلريض الزائر أو أحد أقاربو من الطبيب استفساراً طبياً أو استشارة

طبية أو نصيحة طبية لو أو لغريه من أقاربو أو أصدقائو أو جريانو ،فيستجاب لطلبو إما بتقدمي عالج لو أو

دلن يهمو األمر أو تقدمي النصيحة واالستشارة الطبية الالزمة أو توجيهو إىل اجلهة الطبية الصحيحة
كمستشفى آخر يقدم نوع اخلدمة اليت يطلبها الزائر أو الشخص الذي ينوب عنو.
كل مريض يدخل ادلستشفى ادلغريب يتقدم إىل ادلكتب اخلاص بالفرز(خيمة الفرز) لتسجيل نفسو أو منيرافقو يف دفًت خاص ذلذا الغرض .وعند القيام بعملية التسجيل ،يتوىل ادلوظفون ادلوجودون داخل خيمة
الفرز بتوجيو ادلريض إىل االختصاص ادلطلوب تبعا دلا يقدمو ادلريض من معلومات اولية عن حالتو الصحية
أو شلا يشتكي منو.
 تتوفر مصلحة ادلستعجالت أيضا على دفًت لتسجيل احلاالت اليت تستقبلها ىذه ادلصلحة خاللمداومتها.
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*-خالصات اجلدول (:)5
يتبني من اجلدول ما يلي:
 أن رلموع ادلسجلني بلغ منذ بدء ادلستشفى العسكري ادليداين يف تقدمي خدماتو الطبية بتاريخ 21
غشت  3123إىل غاية يوم  36مارس  3127أي دلدة تقارب  4سنوات و 8أشهر و 26يوماً
( 2435يوم عمل) ما رلموعو  823 738زائر.
 - يتم تعداد ادلسجلني من خالل اجلمع بني العدد الذي قام بتسجيلو موظفو (خيمة الفرز) يضاف
إليو العدد ادلسجل مبصلحة ادلستعجالت يعطينا عدد ادلسجلني يوميا ،وبالتايل رلموع ادلسجلني لدى
ادلستشفى ادليداين ادلغريب.
 األطفال ( :)254.112يعترب ىذا الرقم ىو األكرب مقارنة بفئة النساء والرجال .ويعود األمر يف ذلك
إىل احلالة الصحية العضوية والنفسية ادلتدىورة لألطفال مبخيم الزعًتي ألسباب متعددة منها:
حالة احلرب اليومية وما ختلفو من قتل يومي وخوف كبري يف نفوس األطفال يف سن جد مبكرة. حاالت العنف والتعذيب الوحشيي اليت يشاىدىا األطفال يوميا بقراىم ومدهنم بسوريا. صعوبة وخ طورة اذلجرة واللجوء عرب الرب خالل أيام طويلة من ادلشي ،مع قلة النوم والتعبالشديد ادلرىق.
احلالة البدنية الضعيفة والسقيمة لألطفال بسبب اجلوع والعطش وقلة ادلوونة واللباس خالل أيامالربد القارس اليت تعرفها ادلنطقة.
كل ىذه الظروف جعلت األطفال غري قادرين على حتمل ادلرض ،حيث أصبح بدن الطفل غري
قادر على ادلقاومة الذاتية للمرض ولو كان خفيفاً.
 األمراض المنتشرة بين األطفال:
 األمراض العضوية 9 (:أمراض األكثر انتشاراً)
 الربو
Asthma
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 السل
Tuberculosis
 واحلصبة
Measles
 والتهاب الكبد الفريوسي بنوعيو (ألف وباء)
Hepatitis
 والتدرن الرئوي التيفوئيد

tuberculosis

typhoi
 األمراض اجللدية

skin

diseases
 أمراض األنف واحلنجرة
 أمراض العيون

Eye Problems and Diseases

 التعفنات التنفسية احلادة واخلفيفة
 حاالت احلمى والزكام احلاد
 اإلسهال
 النساء (  )212.321يعتبر هذا الرقم الثاني بعد األطفال
حتتل النساء ثاين ترتيب بعد األطفال بشأن احلالة الصحية ادلًتدية ألسباب عدة منها:
التعب واإلرىاق الشديد جراء رحلة اللجوء.احلالة النفسية ادلًتدية للنساء بسبب آثار احلرب وما ختلفو من تاثري جد خطري نفسياً وعضوياًعلى أطفاذلن.
 حتملهن أعباء رحلة اللجوء بسبب كثرة األطفال وقلة النوم والتغذية ،حيث تصل النساء إىلادلخيم منهكني صحياً ومعنوياً ونفسياً فيصبحن معرضني أكثر لألمراض.
 األمراض المنتشرة بين النساء:

 التعفنات التنفسية احلادة واخلفيفة
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 التعفنات البولية
 اإليدز
 اإلجهاض ادلنتشر حبدة نتيجة النزيف الدموي الداخلي
 التوقف الفجائي للحمل بسبب اإلجهاد
 التعفنات على مستوى الرحم واجلهاز التناسلي بسبب الوالدات القيصرية اليت تعترب
األكثر انتشاراً.
 السرطان
 احلمى والزكام احلاد ..
 الرجال (  )171381المرتبة الثالثة في سلم الفئات:
 األمراض المنتشرة بين الرجال:
 أمراض الرئة بسبب كثرة التدخين وقلة وضعف التغذية
 أمراض القلب
 أمراض العيون
 الربو وضعف التنفس
 التعفنات الحادة والخفيفة
 السرطان
-3-1عدد الخدمات الطبية المتنوعة:
وىي مجوع اخلدمات اليت يستفيد منها ادلريض الزائر للمستشفى العسكري ،حيث أنو بعد تسجيل ادلريض
(بخيمة الفرز) ،يقوم ادلوظفون ادلكلفون بالتسجيل بتوجيو ادلريض حنو ادلصلحة اليت تستدعيها حالة
ادلريض .حيث يقوم الطبيب ادلختص بفحص ادلريض ادلعين ،فان كان الفحص واضحا وال وجود لتعقيدات
 ،يقدم الطبيب للمريض ورقة الدواء (خدمة أولى)،وإذا كان الفحص األول غري واضح أو أن ادلريض مل
يقدم معلومات من شأهنا الوصول إىل ادلشكل الصحي الذي يعاين منو ذات ادلريض ،فان الطبيب يقوم
بإرسالو إىل مصلحة أخرى ،كإجراء بعض التحاليل(خدمة ثانية)،أو إجراء فحص بالصدى(خدمة
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ثالثة)،وىكذا حىت يتم الوصول إىل معرفة حقيقة ادلشكل أو ادلرض الذي يعاين منو الالجئ ،وبالتايل تقدمي
العالج ادلناسب أو القيام بعملية جراحية إذا استدعت الظروف ذلك.
 إذن فالمريض الواحد يمكن أن يستفيد على األقل من خدمة واحدة أو
عدة خدمات حسب طبيعة مرضه أو سنه أو جنسه.
* -جدول بعدد الخدمات الطبية حسب الفئة:
الخدمات الطبية
األطفال
337711

النساء
329122

الرجال
267216

المجموع
934138

 عدد الوصفات الطبية:
عند زيارة ادلريض للطبيب ادلختص ،فإنو يستفيد يف هناية الفحص من ورقة (الوصفة الطبية) يسجلعليها الطبيب ادلعاجل أمساء األدوية اليت سيستعملها ادلريض ومدة العالج ،ىذه الورقة يقدمها ادلريض إىل
الصيدالين الذي بدوره يعطي للمريض األدوية ويقدم النصائح وعدد اجلرعات يف اليوم وكيفية االستعمال.
وميكن لنفس ادلريض أن حيصل على اكثر من وصفة طبية خالل تواجده بادلستشفى ادلغريب ،وذلك عندمايرى الطبيب األول ما من شأنو أن حييل ادلريض على طبيب سلتص آخر حيث ميكنو أن يستفيد من وصفة
طبية أخرى.
 حيتفظ الصيدالين جبميع الوصفات الطبية اليت يتوصل هبا لعدىا يف هناية اليوم وإضافتها اىل العددالسابق.
 يضاف اىل ىذا العدد الوصفات الطبية اليت ترد من خارج ادلستشفى ادلغريب (ادلستشفى السعودي ،ادلركزالصحي القطري ،ادلستشفى األردين ،مجعية العون الصحية األردنية )...،نظراً لعدم توفر بعض األدوية لدى
ىذه ادلراكز الطبية ،وذلك يف إطار التعاون بني ادلراكز الصحية داخل ادلخيم.

* -الجدول (:)5
عدد الوصفات الطبية
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Nombres

d’Ordonnances
االطفال
334393

النساء
25147:

الرجال
241399

اجملموع
5:4:4:

-4-1التدخالت الجراحية:
التدخالت اجلراحية
النساء
 358:عملية
 2145عمليات
قيصرية

األطفال
683

الرجال
2489

عدد الوالدات
 2229منها

 2145عملية قيصرية و 95والدة طبيعية

 النساء (  )2479عملية جراحية تتوزع على الشكل التالي:
 2145 عملية قيصرية
 2247 عملية سلتلفة منها :
 القلب والشرايني ادلعدة الكبد الرحم إستئصال ورم السرطانRoute Educational and Social Science Journal 740
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احملموع
553:

 الرجال (  )1378عملية جراحية تتوزع على الشكل التالي:
القلب والشراينيالرئة الكبداستئصال ورم السرطانالكلي.II

المساعدات الداخلية المغربية :

يعترب ادلغرب من بني الدول العربية وادلغاربية اليت يقصدىا الالجئون وادلهاجرون من كل البلدان اليت تعرف
أزمات سياسية او اقتصادية او اجتماعية خاصة من افريقيا و الدول العربية واوروبا بعد االزمة االقتصادية.
ويقدم الجدول ( )6بيانات حول نسب الالجئين حسب بلدانهم االصلية (:)2
البلدان

عدد الالجئين
2619

اليمن

461

ساحل العاج

276

الكونكو الديمقراطية

143

العراق

132

افريقيا الوسطى

71

دول أخرى

216

سوريا

* -يكشف مكتب ادلفوضية السامية لشوون الالجئني بالرباط أن عدد الالجئني السوريني ادلقيمني بشكل
قانوين يف ادلغرب ،قد جتاوز عتبة األلفني (  ،)2619يف مقابل تأكيدات بارتفاع تلك األرقام ،العتبار
عدم تسوية اإلقامة بشكل قانوين مرورا على مكاتب ادلفوضية يف الرباط.

 -2عه مكتب انمىضٍت انسبمٍت نشؤون انالجئٍه ببنزببط ( إحصبئٍبث شهز دٌسمبز .)6102
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غري أن تقديرات منظمات اجملتمع ادلدين بادلغرب تشري إىل أن العدد أكرب من ذلك بكثري حيث تصل
التقديرات إىل حدود  20.000موزعني على مدن الرباط والدارالبضاء وطنجة وفاس ووجدة ،ونبهت إىل
كون ادلغرب يفرض إجراءات تعجيزية لعرقلة دخول الالجئني إىل أراضيو ،كما ىو احلال مع باقي الدول
ادلغاربية.
ويف ذلك ،قالت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إن ادلغرب من ضمن الدول ادلغاربية وبلدان إفريقيا
والشرق األوسط ،اليت تضع قيودا مشددة على دخول الالجئني السوريني" ،حىت الذين يتمتعون بكفاءات
عالية منهم" ،مشرية إىل أن تلك الدول ترفض إعطاء تأشريات دخول لالجئني السوريني ألسباب متعددة
ختتلف من بلد إىل آخر ،غري أهنا جتتمع كلها يف تضييق اخلناق على السوريني ومنعهم من دخول أراضيها.
واعتربت اجلهة ذاهتا أن الواقع جعل من شبو ادلستحيل حصول السوريني على عقود عمل يف بلدان
اللجوء ،فيما رصدت تعمد بعض الدول العربية إلخضاع الجئني سوريني مقيمني لديها ألشكال من
ادلضايقات.
-2رحلة اللجوء إلى المغرب:
-1-2مسار الرحلة:
يتم الدخول إىل ادلغرب بوسيلتني :
* -إما الوسيلة القانونية عرب التأشرية واليت مت إلغاءىا سنة  ،2013بسبب ادلخاطر والتهديدات االرىابية
لتنظيم داعش سوريا.
* -وإما عن طريق التهريب الربي عرب احلدود ادلغربية اجلزائرية.
وتبني ادلعلومات احملصل عليها عن طريق استمارة حبث موزعة على عينة مكونة من  30أسرة ادلعطيات
التالية:
* -تتم رحلة اللجوء عن طريق البر والجو على الشكل التالي :
 أوالً :اللجوء الربي األول من سوريا إىل لبنان نظراً لقرب ادلسافة بني البلدين.Route Educational and Social Science Journal 742
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ثانياً :اللجوء اجلوي :يتم عرب الطائرة يف اجتاه موريتانيا.ثالثاً :العبور الربي الثاين ليالً وىو األطول واألخطر خالل رحلة اللجوء :عرب صحراء مايل واجلزائر عن
طريق التهريب وأخرياً الدخول إىل ادلغرب بصفة غري شرعية عرب احلدود الربية ادلغربية اجلزائرية.
-2-2المخاطر المعرض لها خالل الرحلة:
يتعرض الالجئون السوريون إىل عدة سلاطر متنوعة ختتلف شدهتا حسب الفئات والعمر وىي :
* -السفر ليالً يشكل خطراً متعدد األوجو منها ضعف الرؤية بالنسبة لألطفال ،سلاطر احليوانات ادلفًتسة
وتعابني الصحراء ،وبرودة الطقس.

* -اجلوع والعطش الشديدين وألطول مدة شلا يودي إىل حاالت كثرية لإلغماء.
* -احلر خالل النهار يف الصحراء القاحلة شلا يودي إىل اجتفاف البشرة واجللد خاصة بالنسبة لألطفال
والنساء وتشقق اجللد.
* -التعرض دلخاطر وهتديدات ادلهربني واجلماعات اإلرىابية منها اغتصاب النساء ،وسرقة أمتعة األسر
الالجئة ،واالبتزاز.
* -ضعف وسائل النقل ليالً وهناراً يف الصحراء القاحلة يساىم بشكل كبري وحاد يف شدة التعب ما جيعل
رحلة السفر تدوم أليام وشهور طويلة.

 -3-2سبب اختيار اللجوء إلى المغرب:
أغلب ادلعطيات اليت أدىل هبا ادلستجوبون توكد أن اختيار اللجوء إىل ادلغرب راجع ألحد أمرين فقط :
إما بسبب وجود أقارب وعائالت سورية بادلغرب. وإما لقرهبا من أوروبا.(المالحظة أن أغلب الالجئين السوريين لم تكن لهم معلومات سابقة كافية عن المغرب ،كل
المعلومات التي يتوفرون عليها جاءت عن طريق ما هو متداول عن المغرب لدى بعض السوريين).
Route Educational and Social Science Journal 743
Volume 4(1), February 2017

 -4-2الحالة االجتماعية لالجئين السوريين:
*-أغلب الالجئني السوريني عبارة عن أسر مكونة من األب واألم وما بني  2إىل مخسة أبناء.
-3طبيعة المساعدات اإلنسانية المقدمة إلى الالجئين السوريين بالمغرب:
-1-3المساعدات المقدمة من قبل مكتب المفوضية السامية لشئون الالجئين بالرباط:
 التسجيل الفوري عند وصول الالجئني إىل ادلغرب عن طريق التصريح من قبل الالجئ ،الذي
يتسلم بطاقة حتدد ىويتو وسنو ووضعيتو االجتماعية وبلده األصلي وتاريخ اللجوء ووضعو
القانوين.
 ادلساعدات ادلالية :حيث يقدم مكتب ادلفوضية لكل أسرة مبلغ  300درىم ( )$30عن كل فرد
من أفرادىا .غري ان ىذه ادلساعدات ليست دائمة.
 ادلساعدات االجتماعية و تتوزع على ما يلي:
 تقدمي االرشادات القانونية لالجئني.
 ادلساعدة يف إطار التعاون مع السلطات ادلغربية إلجياد فرص العمل واحلصول على
بطائق اإلقامة القانونية.
 التكوين يف رلاالت العمل يستفيد منو خاصة النساء والشباب.
 ادلساعدات الطبية من عالج وأدوية -يف حالة توفرىا.-
-2-3المساعدات المقدمة من قبل الحكومة المغربية:
يقدم ادلغرب رلموعة من ادلساعدات اإلنسانية لالجئني السوريني وأسرىم وتتمثل يف نوعني من ادلساعدات
:
 -1-2-3مساعدات تقدمها احلكومة ادلغربية
 -2-2-3مساعدات تقدمها مجعيات اجملتمع ادلدين
 -1-2-3مساعدات الحكومة المغربية:
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تتمثل ىذه ادلساعدات يف:
 مساعدات قانونية مبنح بطائق اإلقامة الشرعية لألسر
 مساعدات اجتماعية وىي :
 تسجيل األطفال بادلدارس التعليمية حيث بلغ عدد األطفال ادلستفيدين من الدراسة  524من
 1412تلميذ ،موزعني على الشكل التايل ( :)3اجلدول ()7

بني

التعليم
االبتدائي
الرباط

287

الثانوي

االعدادي

اجملموع

اجلامعي

54

3

0

344

29

2

0

128

وجدة

23

6

0

0

29

طنجة

15

8

0

0

23

الدار البيضاء 97

يتبني من خالل اجلدول ( ) 7أن عدد األطفال ادلستفيدين من التسجيل بادلدارس ادلغربية يبلغ
 % 37من رلموع األطفال الالجئني بادلغرب ،ويعترب ىذا العدد جد ضعيف لعدة أسباب وىي:
 عدم حصول كل األسر الالجئة على بطاقة اإلقامة القانونية.
 احلالة الصحية ادلتدىورة لبعض األطفال بسبب طول رحلة اللجوء.
 صعوبة ادلعيشة والغالء خاصة يف ادلدن اليت يقيمون هبا.
 تفضيل األسر استغالل أطفاذلم يف احًتاف التسول جلمع أكرب مبلغ من ادلال لسد
حاجياهتم اليومية ولالدخار من أجل اذلجرة إىل أوروبا أو العودة إىل سوريا.
 االستفادة من العالج بادلستشفيات العمومية ادلغربية على قدم ادلساواة مع ادلغاربة.
 احلماية األمنية من كل ما قد يهدد أمنهم وحياهتم وحريتهم الشخصية.
 حرية التنقل عرب تراب ادلغرب.
 حق إنشاء ادلشاريع وادلقاوالت االقتصادية واحلصول على الرخص.
 -2-2-3المساعدات التي تقدمها جمعيات المجتمع المدني:
3

 -وسارة انتزبٍت انىطىٍت انمغزبٍت ،مذٌزٌت اإلحصبء وانتىسٌع انجغزافً ،احصبئٍبث سىت  . 6102مىشىراث انىسارة .6102
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تقدم مجعيات اجملتمع ادلدين ادلهتمة بشوون ادلهاجرين والالجئني عدة مساعدات بالتعاون مع ىيئات
حقوق االنسان الوطنية والدولية ( اجمللس الوطين حلقوق االنسان ،وزارة اذلجرة ،ادلفوضية السامية لشوون
الالجئني ،االحتاد األورويب )..وتتمثل ىذه ادلساعدات يف :
 العمل مع السلطات ادلغربية لتوفري اإلقامة القانونية لالجئني
 التكوين يف بعض احلرف وادلهن قصد تسهيل إجياد فرص العمل
 ادلساعدات الصحية مبا فيها اخلدمات الطبية اجملانية بتنظيم قوافل طبية وتوفري االدوية
 تنظيم ندوات وورشات عليمة للتحسيس والتوعية بقضايا ادلهاجرين والالجئني والبحث عن سبل
حلها
 البحث عن مساعدات إضافية أخرى
خاتمة :
بتبني من خالل ادلعطي ات السابقة ان احلكومة ادلغربية تفضل تقدمي ادلساعدات إىل الالجئني السوريني
خارج أراضيو الًتابية ،فقيمة ادلساعدات وامهيتها تتمثل يف تلك اليت تقدم مبخيم الزعًتي باألردن .ويرجع
ىذا التفضيل إىل أمرين مها:
بعد ادلسافة اجلغرافية بني ادلغرب وسورياوالتهديدات اإل رىابية اليت تشكلها بعض أفراد الالجئني ادلنتمني إىل تنظيم داعش سوريا ،شلا جيعل ادلغربيضع صعوبات امام دخول الالجئني إىل ترابو و منع التأشرية.
كل ىذه الظروف جعلت عدد الالجئني السوريني بادلغرب ال يتجاوز  2619حسب اإلحصائيات الرمسية
دلكتب ادلفوضية السامية لشوون الالجئني بالرباط.
كما أن الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية لعدة بلدان ( إفريقيا ،اليمن ،تونس ،إسبانيا ،الربتغال،

مصر )..جعلت من ادلغرب وجهة مفضلة لالجئني وادلهاجرين الذين وصل عددىم إىل  )4( 156000من
حوايل  96دولة عرب العامل ،ما جيعل ادلغرب يف ظل ظروف اقتصادية واجتماعية متوسطة غري قادر على
 -4عن وزارة اذلجرة وادلغاربة ادلقيمني باخلارج. 2015 ،
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االستجابة لكل طلبات ادلهاجرين والالجئني ،رغم اجملهودات اليت يقوم هبا بالتعاون مع ادلنظمات احلكومية
وغري احلكومة ادلهتمة بشوون اذلجرة واللجوء.
المصادر والمراجع:
 .1المستشفى العسكري الميداني المغربي بمخيم الزعتري  66مارس  ،6116كل الجداول
المبينة في هذه الدراسة من بيانات المستشفى العسكري.

 .6عن مكتب الموضية السامية لشؤون الالجئين بالرباط ( إحصائيات شهر ديسمبر
.)6115

 .3و ازرة التربية الوطنية المغربية ،مديرية اإلحصاء والتوزيع الجغرافي ،احصائيات سنة
 . 6115منشورات الو ازرة .6115

 .4عن و ازرة الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج. 6115 ،
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