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األردن: ترحیل طالبي لجوء یمنیین
وآخرون یواجھون قرارات إبعاد

طالب لجوء یمني وصل إلى األردن في 2014 یجلس في موقع مشرف في حي أبو نصیر في شمال عمان، األردن، 25 مارس/آذار 2021. © 2021 ھیومن رایتس ووتش

(عّمان) – قالت "ھیومن رایتس ووتش'' الیوم إن السلطات األردنیة رّحلت على األقل أربعة طالبي لجوء یمنیین مسجلین لدى "المفوضیة السامیة لألمم المتحدة

لشؤون الالجئین" (مفوضیة الالجئین)، وأصدرت قرارات إبعاد بحق آخرین تقدموا بطلبات لجوء. أصدرت السلطات معظم قرارات اإلبعاد بعد أن حاول
الیمنیون التقدم بطلب للحصول على تصاریح عمل وتصویب وضعھم كمھاجرین في البالد.

حتّى 16 مارس/آذار 2021، استضاف األردن 13,843 الجئا وطالب لجوء یمنّي وفقا لمفوضیة الالجئین. منذ ینایر/كانون الثاني 2019، منعت تعلیمات أردنیة
مفوضیة الالجئین فعلیا من االعتراف بأي الجئ باستثناء السوریین، ما حرم الكثیرین من الخدمات اإلنسانیة وعّرضھم لخطر الترحیل.

قال مایكل بَْیج، نائب مدیر الشرق األوسط في ھیومن رایتس ووتش: "ستُشوه سمعة األردن في الترحیب بالالجئین إذا ما أُبعد المعّرضون لخطر جسیم في
بلدانھم. ینبغي للسلطات األردنیة أن تقرن أقوالھا باألفعال وتسمح لألفراد بتقدیم طلبات اللجوء بأمان والحصول على الخدمات المتاحة لالجئین اآلخرین مثل

تصاریح العمل".
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قابلت ھیومن رایتس ووتش 13 طالب لجوء والجئا یمنیین بین أواخر ینایر/كانون الثاني ومنتصف مارس/آذار، بینھم أربعة ُرحلوا إلى الیمن منذ نوفمبر/تشرین
الثاني 2020، وثمانیة في األردن یواجھون قرارات إبعاد یمكن تنفیذھا في أي لحظة. قال ثمانیة منھم إن قرارات اإلبعاد صدرت بعد أن تقدموا إلى وزارة

الداخلیة بطلبات موافقة على تصاریح عمل.

تحدثت ھیومن رایتس ووتش أیضا في فبرایر/شباط إلى الجئة یمنیة متطوعة لمساعدة طالبي اللجوء المحتجزین في الحصول على المساعدة القانونیة. قالت
المتطوعة إن االعتقاالت، وقرارات اإلبعاد، واإلبعادات الفعلیة زادت كلھا منذ منتصف 2020. وأضافت أنھ قبل منتصف 2020، لم تطلب السلطات عادة من

الیمنیین التخلي عن صفتھم كالجئین أو طالبي لجوء للحصول على تصاریح عمل.

قال الذین أُبعدوا إنھم احتجزوا لمدة شھر على األقل، وإنھم أُبِعدوا رغم أنھم أظھروا للسلطات وثائق اللجوء الخاصة بھم الصادرة عن مفوضیة الالجئین، والتي
تُجدَّد سنویا. قال أحدھم إن وثیقتھ كانت قد انتھت صالحیتھا، رغم أنھ لم یسع إلى تغییر وضعھ.

قال اثنان من الموجودین اآلن في العاصمة الیمنیة، صنعاء، إنھما یعیشان في حالة خوف. قال أحدھما، والذي دخل األردن قبل بلوغھ 18 عاما بقلیل، إنھ تقدم
بطلب تصریح عمل عدة مرات قبل توقیفھ في یولیو/تموز 2020، لكن طلباتھ ُرفضت. أوقفتھ السلطات أثناء محاولتھ العبور إلى مدینة العقبة في جنوب

األردن، وأخبرتھ أن وجوده في البالد غیر قانوني.

بقي الرجل موقوفا ثمانیة أشھر، تقدمت خاللھا عائلتھ الموجودة في األردن بطلب إلى وزارة الداخلیة إللغاء قرار اإلبعاد، لكنھ قوبل بالرفض. ثم أصّرت
السلطات على أن یغادر البالد على نفقتھ الخاصة رغم أنھ أظھر وثیقة اللجوء الخاصة بھ. لم تتمكن عائلتھ من تحمل تكالیف رحلة العودة إلى الیمن إال في

مارس/آذار. قال إنھ یخشى التجنید اإلجباري من قبل جماعة الحوثي المسلحة، المعروفة أیضا بـ "أنصار هللا"، والتي تسیطر على صنعاء منذ 2014. قال: "لم
أغادر منزلي منذ عودتي إلى صنعاء. ال یعرف الناس أنني عدت إلى ھنا. كنت في سجن في األردن وأنا في سجن في الیمن – إنھ الشيء نفسھ".

قال ُمّرَحل یمني آخر، تسجل ألول مرة كطالب لجوء في األردن في 2016، لـ ھیومن رایتس ووتش عبر الھاتف في فبرایر/شباط إنھ تقدم بطلب للحصول على
تصریح عمل أواخر 2019، لكنّھ ُرفض. أفاد أن مسؤوال بوزارة الداخلیة قال إن علیھ التنازل عن وثیقة اللجوء لتقدیم طلب تصریح عمل، لكنّھ َرفض ذلك. في
دیسمبر/كانون األول 2020، أوقفتھ الشرطة في أحد شوارع عّمان. أمضى حوالي 25 یوما في مركز احتجاز في عّمان قبل أن یتمكن من اقتراض المال لدفع

تكالیف رحلة عودتھ إلى الیمن. قال إن حیاتھ في خطر في الیمن.

قال أربعة ممن ال یزالون في األردن إنھم احتُجزوا بعد أن أوقفتھم دوریات الشرطة وأمرتھم بإبراز ھویاتھم وقیل لھم إن ھناك أوامر ترحیل بحقھم. قال أربعة
إنھم تمكنوا من العثور على كفالء أردنیین إلخراجھم من مراكز التوقیف، لكن أوامر الترحیل ما زالت ساریة.

تنص المادة 37 من "قانون اإلقامة وشؤون األجانب لسنة 1973" على أنھ یمكن لوزیر الداخلیة أن یأمر باإلبعاد دون تفسیر، ولكن یمكن لألشخاص االستئناف
أمام "المحكمة اإلداریة" األردنیة. قالت محامیة تعمل في منظمة تقدم المساعدة القانونیة لبعض الیمنیین المحتجزین لـ ھیومن رایتس ووتش إنّھم "طعنوا في

العدید من قرارات اإلبعاد ولم یتم إلغاؤھا".

في حالتین أخریین، تقدم أصحاب عمل أردنیون بطلبات تصاریح عمل لموظفیھم الیمنیین، لكن وزارة الداخلیة أبلغتھم بعد أسبوعین من تقدیم طلباتھم بأنھا
ُرفضت وأن الیمنیین معرضین لقرارات إبعاد.

قالت امرأة یمنیّة تعیش في مدینة السلط إن وقف التسجیل منعھا ھي وأسرتھا من التسجیل كطالبي لجوء لدى المفوضیة. قالت إن الشرطة أوقفت زوجھا في
حافلة في ینایر/كانون الثاني بعد أن طلبت منھ ھویتھ كجزء من تفتیش أمني وقیل لھ إن ھناك أمر بإبعاده.

احتُجز زوجھا یومین قبل أن تتمكن عائلتھ من تكفیلھ من خالل التوقیع على وثیقة یتعھد فیھا بمغادرة األردن خالل شھر. قالت المرأة إنھا تقدمت بطلب إلى
وزارة الداخلیة منتصف ینایر/كانون الثاني إللغاء أمر اإلبعاد، لكنھا لم تنجح: "قالوا إن علیھ مغادرة البالد، لكن أین سنذھب؟ ال نملك المال. بعنا كل شيء لنأتي

إلى األردن بحثا عن الحمایة. من أین سأحصل على المال للسفر؟"

قال رجل آخر من محافظة تعز الیمنیة یعیش في األردن منذ 2014 إنھ حصل على وثیقة طالب لجوء منذ 2015 وتمكن أیضا من الحصول على تصریح عمل
في أواخر 2019. في نوفمبر/تشرین الثاني 2020، عندما حاول تجدید تصریح عملھ، قال إن وزارة الداخلیة طلبت منھ مراجعة "دائرة المخابرات العامة"،

حیث قال لھ المسؤولون أن "یحزم أمتعتھ ویسلم نفسھ للسلطات خالل أسبوعین".

https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/12/269920
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یحظر المبدأ القانوني الدولي الخاص بعدم اإلعادة القسریة على الدول إعادة أي شخص على أراضیھا أو خاضع لوالیتھا القضائیة إلى دولة قد یواجھ فیھا
االضطھاد، أو التعذیب، أو غیره من األضرار الجسیمة. ھذا المبدأ جزء من القانون الدولي لحقوق اإلنسان النافذ من خالل معاھدات صادق علیھا األردن

باإلضافة إلى القانون الدولي العرفي، وھو ملِزم لجمیع الدول.

بموجب "میثاق األردن"، وھو اتفاق وقّع في 2016 بین الحكومة األردنیة والدول المانحة لتحسین سبل عیش الالجئین السوریین، أصدرت السلطات آالف
تصاریح العمل لالجئین السوریین منذ 2016. بحسب ورقة قانونیة أعدتھا "منظمة النھضة العربیة للدیمقراطیة والتنمیة" (أرض)، وھي منظمة غیر حكومیة
محلیة، أن األردن أنشأ ما یسمى "تصریح العمل الحّر" كجزء من میثاق األردن، والذي یمكن للسوریین الحصول علیھ دون رسوم للعمل بحریة في قطاَعي

الزراعة والبناء.

حتى سبتمبر/أیلول 2019، كان رئیس الوزراء قد وافق على توسیع نفس النظام لیشمل جمیع العمال غیر األردنیین في البالد مقابل رسوم ال تقل عن 600 دینار
أردني (846 دوالر أمریكي)، بحسب نوع التصریح، باستثناء غرامات تجاوز مدة التأشیرة والفحص الطبي. كان معظم الیمنیین یتقدمون بطلبات للحصول

على "تصاریح عمل حّرة".

تم توجیھ كل التمویل تقریبا في "خطة االستجابة األردنیة لألزمة السوریة" إلى السوریین واألردنیین األكثر فقرا. ال یتمتع الالجئون من دول أخرى غیر سوریا
باإلمكانیة نفسھا للحصول على الخدمات األساسیة في الصحة والتعلیم والمأوى، كما یتمتعون بحقوق قانونیة أقل. في أواخر 2015، فرض األردن تأشیرة مسبقة

على الیمنیین الراغبین في دخول البالد.

على مدى ست سنوات من النزاع المسلح، الذي قتل وأصاب أكثر من 18,569 مدنیا، یواجھ الیمن أكبر أزمة إنسانیة في العالم. وثقّت ھیومن رایتس ووتش
مجموعة واسعة من االعتداءات واالنتھاكات الجسیمة التي ارتكبتھا أطراف النزاع في الیمن.

قال بَْیج: "بوقف تسجیل طالبي اللجوء الجدد واالنتقام من الیمنیین الذین یتقدمون للحصول على تصاریح عمل، یبدو أن األردن یغلق السبل القانونیة أمام الیمنیین
لطلب الحمایة. تصرفات األردن تترك الناس عرضة لإلعادة القسریة واألذى في الیمن".
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