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 مقدمـة
َّإن النـزاع املسلح الداخيل الدائر يف سوريا يغذي تدفق الالجئني الذين ينشدون األمان يف الخارج، حيث فر ما يربو 

وينبغي بذل املزيد من .  مليون الجئ من سوريا إىل بلدان أخرى، والسيما تركيا واألردن ولبنان والعراق1.3عىل 

 . توفري الحماية الكافية لالجئني من سوريا ومساعدتهم إىل حني عودتهم اآلمنة إىل ديارهمالجهود لضمان

ُوتصدر منظمة العفو الدولية هذا التقرير املوجز إلبراز بواعث القلق بشأن أوضاع الالجئني من سوريا، وخاصة 

 1.رسات املتعلقة بالالجئني يف البالداملوجودين يف تركيا، كجزء من حملتها املستمرة فيما يتعلق بالسياسات واملما

، وشملت مقابالت 2013شباط /وتستند هذه الوثيقة إىل بحوث أجرتها منظمة العفو الدولية عىل األرض يف فرباير

وقد زار . مع الجئني ومنظمات غري حكومية ومنظمات حكومية دولية ومع السلطات الرتكية عىل مستويات مختلفة

وهذه البحوث هي جزء من . افظات عىل الحدود السورية وهي هاتاي وغازيانتب وكيليسمندوبو املنظمة ثالث مح

 .عمل املنظمة املستمر يف مجال مراقبة أوضاع الالجئني السوريني

ِّوتنوه منظمة العفو الدولية بالخطوات املهمة التي اتخذتها الدول املجاورة إليواء الالجئني املرغمني عىل الفرار من 

ب العنف واالضطهاد وانتهاكات حقوق اإلنسان، وتحث السلطات الوطنية يف جميع هذه البلدان عىل بالدهم بسب

ًاتخاذ مزيد من الخطوات لضمان حماية جميع الذين يفرون من األوضاع التي تزداد سوءا يف سوريا ُّ. 

ه االضطهاد وانتهاكات ُّويتعني عىل البلدان املجاورة لسوريا بشكل خاص أن تكفل لجميع الذين يفرون من وج

كما يتعني عىل البلدان . ًحقوق اإلنسان يف سوريا إمكانية الدخول إىل أراضيها وعدم إعادتهم قرسا إىل سوريا

املضيفة لالجئني من سوريا ضمان حصول الالجئني عىل الخدمات األساسية الكافية، من قبيل املأوى والغذاء 

 .والرعاية الصحية والتعليم

نظمة العفو الدولية املجتمع الدويل إىل التحيل بروح املسؤولية املشرتكة وزيادة إسهامه يف حماية كما تدعو م

الالجئني يف البلدان املجاورة لسوريا، وذلك من خالل تقديم املساعدات املالية والتقنية إىل البلدان املجاورة وتمويل 

 .املساعدات اإلنسانية التي تطلبها األمم املتحدة لسوريا
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 حجم مشكلة الالجئين: خلفية
ُيفر الناس من أتون العنف، الذي يعتقد أنه حصد أرواح أكثر من   سوري منذ أن خرج املحتجون 70,000ُّ

َّوقد تطور الوضع يف سوريا وتحول إىل نزاع .  للمطالبة باإلصالح2011شباط /السلميون إىل الشوارع يف فرباير َّ

الد بني قوات األمن وجماعات املعارضة املسلحة التي تهدف إىل إسقاط نظام مسلح داخيل يف أنحاء كثرية من الب

. وتفشت انتهاكات حقوق اإلنسان املمنهجة عىل نطاق واسع، بما فيها الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب. الحكم

ُرتكبت عىل أيدي ومع أن األغلبية العظمى النتهاكات حقوق اإلنسان ا. وأصبح املدنيون هم الضحايا الرئيسيني

املوالية للحكومة، فإن جماعات املعارضة املسلحة ارتكبت " الشبيحة"القوات املسلحة التابعة للدولة ومليشيات 

 2.انتهاكات لحقوق اإلنسان كذلك

 مليون سوري كانوا مسجلني، أو 1.3وبحسب املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، فإن ما يربو عىل 

 50,000و من بينهم أكثر من . 2013نيسان / أبريل18سجيلهم كالجئني، يف البلدان املجاورة لسوريا يف بانتظار ت

وباإلضافة إىل الالجئني . آخرين يف مرص، ممن يشكلون مبعث قلق للمفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

 .البالدالذين غادروا سوريا، فإن ثمة قرابة أربعة ماليني نازح يف داخل 

 األردن
ً الجئا سوريا مسجلني أو بانتظار التسجيل 437,205ًوفقا للمفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، هناك  ً

وقد أثارت منظمة العفو الدولية مع السلطات األردنية بواعث قلق بشأن إعادة بعض . 2013نيسان / أبريل21يف 

 الجئ 200ُفعىل سبيل املثال، أعيد نحو . ن ومنع آخرين من دخول البالداألفراد الذين يطلبون اللجوء إىل األرد

آب / أغسطس28سوري إىل الحدود مع سوريا يف أعقاب االحتجاجات التي وقعت يف مخيم الزعرتي لالجئني يف 

ًويف األشهر األخرية أعيد الجئون آخرون عىل خلفية ارتكابهم جرائم أمنية مزعومة أو أفعاال جنس. 2012 غري "ية ُ

ُكما أعيد بعض الفلسطينيني املقيمني يف سوريا، ولم يسمح لعدد آخر غري معلوم من الفلسطينيني ". أخالقية ُ

 3.املقيمني يف سوريا بدخول األردن

 ذكر رئيس الوزراء األردني عبدالله النسور أن األردن لن يسمح باستمرار دخول 2013كانون الثاني / يناير17يف 

 4.بالده يف حالة سقوط نظام األسد، أو إذا ازدادت أعداد الالجئني بشكل كبريالالجئني إىل 

ففي . ُكما فرضت قيود صارمة عىل حرية التنقل يف مخيمني لالجئني السوريني، ربما تصل إىل حد ظروف االحتجاز

ُ الجئا فلسطينيا من سوريا، ال يسمح لالجئني بم150، الذي يؤوي نحو "سايرب سيتي"مخيم  ً غادرة املخيم عىل ً

ُويف مخيم الزعرتي، األكرب بكثر، فرضت قيود صارمة عىل . اإلطالق، وهو وضع يشبه االحتجاز من الناحية الفعلية

 .مغادرة املخيم

 20 من رجال األمن، و10نيسان اندلعت أعمال عنف يف مخيم الزعرتي، مما أسفر عن إصابة / إبريل19يف 

ًسوريا ًعالمية، فإن أفرادا متظاهرين احتجاجا عىل الظروف يف املخيم، من بينها القيود املفروضة ًوطبقا لتقارير إ. 5ّ ً

 وورد أنه 7وقد انقطعت املياه عن املخيم، بشكل مؤقت، يف اليوم التايل. 6عىل مغادرة املخيم، قد اشتبكوا مع الرشطة



 الدولية العفو ملنظمة موجز  تقرير

 الالجئني احتياجات تلبية أجل من رشاكة ضمن ملالع الدويل واملجتمع الوطنية السلطات عىل يتعني: تركيا

 السوريني

 2013 نيسان/أبريل  الـدولية العـفـو منظمة EUR 44/009/2013: الوثيقة رقم

7 

وبعد ذلك، قرر . إليهم أمام محكمة أمن الدولةقد ألقي القبض عىل نحو ثمانية سوريني، وربما يتم توجيه تهم 

ًمجلس الوزراء مخاطبة مجلس األمن التابع لألمم املتحدة مشريا إىل أن استمرار األزمة وتقاعس املجتمع الدويل عن 

ألمن تقديم الدعم املايل الكايف إىل اململكة كي تتحمل األعباء الناجمة عن تزايد عدد الالجئني، فسوف يؤذي إىل تهديد ا

 .8الوطني، إىل جانب  األمن العاملي واالستقرار

 لبنـان
ً سوريا مسجلني أو بانتظار التسجيل كالجئني يف لبنان428,649، كان هناك 2013نيسان / أبريل18يف  ِّوتنوه . ّ

زايد لالجئني، منظمة العفو الدولية بالجهود التي يبذلها لبنان من أجل استقبال وإيواء مثل هذا العدد الكبري واملت

وتشري إىل األعباء اإلضافية التي ترهق املوارد، ليس يف مجاالت السكن والتعليم والصحة وغريها فحسب، وإنما فيما 

نيسان، حذر مروان شاربيل، وزير الداخلية / إبريل20ويف . ًيتعلق باألوضاع السياسية واألمنية يف البالد أيضا

أحث عىل عىل تقسيم األعباء واألعداد . "عىل استيعاب تدفق الالجئني السورينيًاملؤقت، من أن لبنان لم يعد قادرا 

 9 .بني الدول ألن لبنان تخطى قدرته عىل استيعابهم) الالجئني السوريني(

 حول القبض عىل عدد قليل من النشطاء السوريني 2012ويف الوقت الذي وردت أنباء ذات صدقية يف عام 

ُ أيدي مسؤولني سوريني أو أفراد مرتبطني بهم بحسب ما زعم، فإن منظمة العفو الدولية وإعادتهم إىل سوريا عىل

، وتشجع السلطات 2012آب /تعرتف بأنه لم ترد أنباء عن أية عمليات إعادة قرسية من لبنان منذ أغسطس

 .اللبنانية عىل االستمرار يف التقيد بسياسة عدم اإلعادة القرسية

ًطينيون الذين يفرون من سوريا رشوطا تمييزية للدخول تفرضها السلطات اللبنانية ويواجه الالجئون الفلس

ً دوالرا، والذي ينبغي إلغاؤه ألنه قد يعيق قدرة الالجئني 17عليهم، وبالذات رشط دفع رسوم ترصيح دخول قيمتها 

 .ًالفلسطينيني عىل طلب الحماية يف لبنان، األمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدويل

 العراق
نيسان / أبريل20ًوفقا للمفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، كان عدد الالجئني املسجلني يف العراق يف 

لالجئني، " دوميز"ويقال إن مخيم . ً الجئا، ممن تم إيواء معظمهم يف إقليم كردستان133,840 يقدر بـ 2013

ً شخصا أو أكثر يف الخيمة 15، حيث يقيم "ظ بشكل مخيفمكت"الواقع يف محافظة دهوك بإقليم كردستان 

يف " القائم"وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن إغالق الحدود عند نقطة . الواحدة يف بعض الحاالت

 وال تزال الحدود مغلقة، باستثناء حاالت الطوارئ الطبية؛ إذ 2012.10آب /محافظة األنبار يف أواسط أغسطس

ألشخاص الذين يحتاجون إىل رعاية طبية بالدخول ملدة يوم واحد لتلقي العالج يف الوحدة الصحية املقامة ُيسمح ل

إن . ُآذار أغلقت الحدود ألغراض تتعلق بجمع شمل العائالت، مع بعض االستثناءات/ مارس28ويف . عىل الحدود

 .شخاص الذين يحتاجون إىل حمايةمنظمة العفو الدولية تدعو إىل إبقاء كافة الحدود مفتوحة أمام األ
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ينبغي اتخاذ خطوات : تركيا
 عاجلة لحماية الالجئين السوريين

نيسان / أبريل17بحسب املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، بلغ عدد الالجئني السوريني يف تركيا يف 

 أي بزيادة قرابة الثلث منذ مطلع –هم ً الجئا ممن تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق تجاه291,996 نحو 2013

 الجئ، بينهم قرابة 400,000بيد أن السلطات الرتكية تقدر عدد الالجئني السوريني يف تركيا بنحو . 2013عام 

 11.ً مخيما لالجئني تديرها الحكومة يف ثماني محافظات17 الجئ تم إيواؤهم يف 140,000

ود الكبرية التي تبذلها السلطات الرتكية إليواء العدد املتزايد من ويف حني تعرتف منظمة العفو الدولية بالجه

. الالجئني السوريني، فإنها حددت بواعث القلق بشأنهم وتعتقد أنه ينبغي اتخاذ خطوات عاجلة لضمان حمايتهم

 الرتكية عىل وثمة حاجة إىل أن يقدم املجتمع الدويل مساعدات مالية أكرب بكثري مما يقدمه اآلن، ملساعدة السلطات

وباإلضافة إىل ذلك، فإنه يتعني عىل السلطات الرتكية اعتماد اسرتاتيجيات . تلبية احتياجات الالجئني السوريني

 .جديدة، برشاكة مع املنظمات الحكومية الدولية واملنظمات غري الحكومية

َّويف الوقت الذي وردت أنباء عن جودة مستوى الخدمات التي تقدم لالجئني الس وريني يف املخيمات التي تديرها ُ

الحكومة، فإن املخيمات تعمل بكامل طاقتها وإن أعداد الالجئني السوريني خارج املخيمات أكرب بكثري من الزيادة 

ويساور منظمة العفو الدولية قلق ألن األوضاع التي يعيش . املخطط لها يف الطاقة االستيعابية ملخيمات الالجئني

َّجئني السوريني خارج املخيمات مزرية، واالحتياجات األساسية والخدمات املقدمة لهم غري فيها العديد من الال

كما يساورها القلق ألن الحدود الرتكية مفتوحة للسوريني الذين يحملون جوازات سفر أو ذوي االحتياجات . كافية

ىل األمان يف تركيا ويرتكهم الطبية الحرجة فقط، األمر الذي يحرم العديد من السوريني من فرصة الحصول ع

ووردت . ًعالقني يف ظروف مزرية يف املخيمات املؤقتة لألشخاص النازحني داخليا التي تقع قرب الحدود الرتكية

ًأنباء متزايدة عن وقوع عمليات إعادة قرسية لالجئني إىل سوريا، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدويل والقوانني 

 .الرتكية

 ئينمخيمات الالج
ً مخيما لالجئني تديرها الحكومة، ثالثة منها تتكون من حاويات، بينما تتكون 17 كان هناك 2013آذار /يف مارس

وترحب منظمة العفو الدولية . وثمة مخيمان إضافيان قيد اإلنشاء يتكونان من حاويات. املخيمات الباقية من خيام

ًبأن بعض املخيمات التي أنشأت مؤخرا يقع عىل مساف ة بعيدة عن الحدود السورية، بما يتماىش مع املعايري الدولية ُ

 50ُالتي تقتيض إقامة املخيمات يف أماكن عىل بعد مسافة معقولة من حدود الدولة األصلية لالجئني، ال تقل عن 

ًة وفقا وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات الرتكية إىل ضمان أن تكون مواقع جميع املخيمات الجديد. ًكيلومرتا

 .للمعايري الدولية ذات الصلة كحد أدنى

ُويف حني أنه لم يسمح ملنظمة العفو الدولية، شأنها شأن املنظمات غري الحكومية الدولية والوطنية األخرى، بدخول 

املخيمات للتحقق من املعلومات املتعلقة بأوضاعها، فإن األنباء تشري إىل توفري موارد وإدارة لوجستية جيدة 

ُويسمح لالجئني السوريني املقيمني يف املخيمات بالحصول عىل خدمات طبية كافية، بما فيها نظام . خيماتللم
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كما وردت أنباء عن توفري املأوى والغذاء، باإلضافة إىل . التحويل إىل مستشفيات محلية ومعالجة األمراض املزمنة

 الدولية بالتقدم الذي أحرزه برنامج األغذية وترحب منظمة العفو. االحتياجات األساسية األخرى، بشكل كاف

ًالعاملي يف تزويد الالجئني املقيمني يف املخيمات ببطاقات إلكرتونية كي يتمكنوا من رشاء أصناف األغذية بدال من 

وتويص منظمة العفو الدولية بتوسيع نطاق هذا املرشوع . تزويدهم بوجبات ساخنة من قبل السلطات مبارشة

لالجئني السوريني املقيمني يف مخيمات وجميع الالجئني املسجلني الذين يعيشون خارج املخيمات، ليشمل جميع ا

 .وبأن يقوم املجتمع الدويل بزيادة التمويل بحيث تتم تغطية تكاليف توسيع هذا املرشوع

أجل تحديد وتقييم كما تويص املنظمة بأن تقوم املفوضية العليا لالجئني بإنشاء وجود دائم لها يف املخيمات من 

ومساعدة األشخاص الذين يحتاجون إىل الحماية التي ال يمكن تلبيتها يف املخيمات، وتقديم املشورة واإلرشادات من 

َّكما تويص املنظمة بتوسيع نطاق الخدمات املقدمة إىل العديد من الالجئني من . قبل الخرباء إىل سلطات املخيمات

 االجتماعية املتـزايدة لالجئني السوريني، فإنه –مقتضيات املساعدة النفسية ولالستجابة إىل . ضحايا الصدمة

ينبغي السماح للمنظمات غري الحكومية التي تقدم هذه الخدمات يف تركيا بدخول املخيمات، ويتعني عىل السلطات 

ة بالسماح ملنظمات وتطالب املنظم. اتخاذ الخطوات الرضورية لتسهيل عملها داخل املخيمات وخارجها عىل السواء

حقوق اإلنسان بدخول جميع املواقع التي يقيم فيها الالجئون، كي تتمكن من مراقبة األوضاع والخدمات يف 

 .املخيمات عىل نحو مستقل

 تسجيل جميع الالجئين السوريين وتزويدهم بالوثائق
لالجئني السوريني الذين يعيشون ترحب منظمة العفو الدولية بقيام السلطات الرتكية باستحداث إجراءات تسجيل 

خارج املخيمات يف محافظتي كيليس وغازيانتب الحدوديتني، وبأن املفوضية العليا لشؤون الالجئني ستقدم 

ًإن تسجيل الالجئني يشكل مكونا أساسيا من مكونات الحماية الدولية وعنرصا حاسما يف ضمان . مساعدات فنية ً ً ً

وتويص املنظمة . هم وتسهيل الجهود الرامية إىل إيجاد حلول دائمة ملشكالتهمإمكانية حصول الالجئني عىل حقوق

باتباع إجراءات التسجيل بما يتماىش مع املعايري واالجراءات التي تعتمدها املفوضية العليا لشؤون الالجئني، من 

نطاق إجراءات التسجيل كما تويص املنظمة بتوسيع . أجل تحديد احتياجات الحماية واملساعدة يف مجتمع الالجئني

 .بحيث يشمل جميع املحافظات التي يعيش فيها الجئون سوريون

كما ترحب منظمة العفو الدولية بمرشوع تزويد الالجئني السوريني املسجلني الذين يعيشون خارج املخيمات 

سوريني يف وقت وتويص املنظمة بقوة بتزويد جميع الالجئني ال. بوثائق هوية تكفل لهم الحصول عىل الخدمات

التسجيل باملعلومات املتعلقة بكيفية الحصول عىل حقوقهم يف تركيا، وبأن تتضمن وثائق هويتهم تفاصيل 

 .وضعهم القانوني كأشخاص يتمتعون بحماية مؤقتة

وكجزء أسايس من توضيح الصفة القانونية لالجئني السوريني، يتعني عىل السلطات الرتكية أن تعلن عىل املأل 

 12ً.، عىل أن يدخل حيز النفاذ فورا2012آذار / مارس30جيه املتعلق بالحماية املؤقتة الصادر يف التو

ِّويف الوقت الذي يقال إن التوجيه يتماىش مع املعايري الدولية، فإن كونه غري منشور يشكل عقبة خطرية يف سبيل 

لية إىل أن القانون املتعلق باألجانب والحماية وتشري منظمة العفو الدو. منح الالجئني السوريني صفة قانونية آمنة

وتشري املنظمة إىل أن القانون . نيسان ينص عىل توفري الحماية املؤقتة/ أبريل4الدولية الذي أقره الربملان الرتكي يف 

وينبغي إدراج الحقوق ملمنوحة . يطلب من الحكومة إقرار الئحة داخلية منفصلة من أجل توفري الحماية املؤقتة

 وتدعو 13.َّلالجئني الذين يتمتعون بحماية مؤقتة وتنسيق املساعدات املقدمة لهم تحت هذه الالئحة التنظيمية

 .ًاملنظمة السلطات الرتكية إىل نرش مثل هذه الالئحة بدون تأخري، وضمان أن تكون متسقة تماما مع املعايري الدولية
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 الحصول على الخدمات
 محافظة مجاورة للحدود السورية، يتضمن حصول 11ًدار الحكومة تعميما عىل ترحب منظمة العفو الدولية بإص

ًالالجئني السوريني عىل الخدمات الصحية عىل قدم املساواة مع املواطنني األتراك، وها يعترب نموذجا للممارسات 

 توفري املزيد من ًوتشري املنظمة إىل أن إجراءات التسجيل الجارية حاليا يجب أن تتيح للسلطات فرصة. الفضىل

وتشجع السلطات الرتكية عىل توضيح . الخدمات الصحية لالجئني السوريني الذين يعيشون خارج املخيمات

املستوى األول واملستوى الثاني (مستوى الرعاية املتاحة لالجئني السوريني املنصوص عليها يف هذا التعميم 

ًجيز للسلطات املحلية أن تتخذ قرارا بشأن مدى تطبيقه، كما تالحظ املنظمة أن التعميم ي). واملستوى الثالث

ُثال، ذكر أن األشخاص الذين فعىل سبيل امل. ُويساورها قلق ألن التعميم ينفذ عىل نحو مختلف باختالف املحافظات

يحتاجون إىل معالجة طبية طارئة سيتمكنون من تلقي العالج يف مستشفيات الدولة يف محافظة كيليس، ولكن ذلك 

 .ًلم يكن مكفوال يف محافظة هاتاي

عىل وورد أن الالجئني السوريني الذين يعيشون خارج املخيمات واملصابني بأمراض مزمنة لم يتمكنوا من الحصول 

كما تردد أنه يف املناطق الحدودية التي تتواجد فيها أعداد كبرية من الالجئني السوريني، لم تكن مرافق . العالج

وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق بشأن تقارير صادرة . الرعاية الصحية املتوفرة كافية ملعالجة جميع املحتاجني

 الالجئني وطالبي اللجوء اآلخرين يف تركيا عىل الرعاية الصحية عن منظمات غري حكومية تفيد بأن إمكانية حصول

وأبلغت السلطات الرتكية منظمة . َّقد تقلصت بسبب تخصيص املوارد لالجئني السوريني املتواجدين يف مدن متفرقة

 .ًالعفو الدولية بأن لديها خططا لزيادة الطاقة االستيعابية ملستشفيات الدولة يف مدينة كيليس

الجة مشكلة عدم كفاية الطاقة االستيعابية ملرافق الرعاية الصحية يف املحافظات الحدودية، تويص منظمة وملع

العفو الدولية بأن يستثمر املجتمع الدويل يف زيادة طاقة مرافق الرعاية الصحية يف املحافظات الحدودية، وبأن 

 لتسهيل توفري املعالجة الطبية يف املدن الرئيسية تعمل السلطات الرتكية عىل توسيع نطاق إجراءات التحويل الطبي

كما تويص املنظمة بأن يتمتع املواطنون األتراك وجميع مجتمعات الالجئني بمنافع زيادة طاقة الرعاية . بطاقة أكرب

 الصحية عىل قدم املساواة بما يتماىش مع روح التوجيه الحكومي املتعلق بالحصول عىل الرعاية الطبية التي تتيح

كما تويص املنظمة بأن . توفري خدمات الرعاية الصحية لالجئني السوريني واملواطنني األتراك عىل أسس متساوية

تقوم السلطات الرتكية بتيسري إجراءات تسجيل املنظمات غري الحكومية التي تتمتع بالخربة يف توفري الخدمات 

إن قدرة املنظمات غري الحكومية .  بحاجة ماسة إليهاالطبية لزيادة طاقة الرعاية الصحية يف املناطق التي تكون

ًعىل توفري الخدمات الصحية تواجه حاليا عقبة تتمثل يف عدم السماح لها بالتسجيل أو يف عمليات التأخري 

 .البريوقراطية املفرطة يف الحصول عىل تراخيص لعملها من السلطات الوطنية

يام السلطات الرتكية بنرش الئحة داخلية تنص عىل إنشاء مرافق مؤقتة ولهذه الغاية ترحب منظمة العفو الدولية بق

وتدعو املنظمة إىل تنفيذ التوجيه بشكل كامل وعاجل وبدون . للرعاية الصحية من قبل املنظمات غري الحكومية

 .عمليات تأخري بريوقراطية مفرطة

األغذية من خالل خطة توزيع البطاقات وباإلضافة إىل توفري إمكانية الحصول عىل الرعاية الصحية وتوفري 

اإللكرتونية التي وضعها برنامج األغذية العاملي، فإنه ينبغي استخدام إجراءات التسجيل لتحديد احتياجات 

الالجئني السوريني الفردية فيما يتعلق باملأوى، مع إقرار أحكام تنص عىل تقديم املساعدات لضمان حصول 

 .ٍشون خارج املخيمات عىل سكن كافالالجئني السوريني الذين يعي
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 السماح بدخول األراضي
" الباب املفتوح"يساور منظمة العفو الدولية قلق من أنه عىل الرغم من تأكيد السلطات الرتكية عىل انتهاج سياسة 

، وخاصة بالنسبة للسوريني 2012تموز /ُبالنسبة لالجئني السوريني، فقد وضعت قيود عىل دخولهم منذ يوليو

َلذين ال يحملون جوازات سفر، أو من هم بحاجة طبية ماسة، وذلك بسبب انعدام الطاقة االستيعابية اإلضافية يف ا

 .مخيمات الالجئني بحسب ماورد

ًوقد نتج عن ذلك حرمان عرشات آالف السوريني من فرصة طلب األمان يف تركيا هربا من العنف واالضطهاد 

وترى . ًك معظمهم عالقني يف مخيمات للنازحني داخليا يف ظروف مرتدية للغايةُوانتهاكات حقوق اإلنسان، وقد تر

ًمنظمة العفو الدولية أنه مهما كان ما تقدمه السلطات الرتكية من مساعدات إنسانية إىل السوريني النازحني داخليا 

ظيفة والكهرباء والتمديدات يف املنطقة الحدودية، فإن أوضاعهم تظل مرتدية للغاية، حيث يفتقرون إىل املياه الن

 ً.الصحية األساسية، مما يسهم يف سوء الحالة الصحية يف مجتمعات النازحني داخليا

وبغض النظر عن األوضاع، فإن السلطات الرتكية يجب أن تكفل السماح لجميع الذين يفرون من أتون النـزاع يف 

الد، بما يتماىش مع التزامات تركيا بموجب القانون سوريا بدخول تركيا وإتاحة الفرصة لهم لطلب اللجوء يف الب

 .املعلنة" الباب املفتوح"الدويل وسياسة 

ًوانطالقا من روح التضامن واملسؤولية املشرتكة، يتعني عىل املجتمع الدويل أن يقدم مساعدات حقيقية إىل السلطات 

ري الخدمات األساسية والحماية لالجئني من الرتكية وغريها من البلدان املجاورة لسوريا، بهدف تمكينها من توف

 .سوريا

 عمليات اإلعادة القسرية
ًيساور منظمة العفو الدولية قلق عميق بشأن األنباء املتزايدة املتعلقة بإعادة الالجئني السوريني قرسا إىل بالدهم، 

ت أنباء عن وقوع عدد من وورد. حيث يمكن أن يتعرضوا لخطر االضطهاد أو االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان

. عمليات اإلعادة القرسية لالجئني عقب شيوع مزاعم بأنهم ارتكبوا جرائم جنائية أو جرائم ضد النظام العام

وذكرت . ًوتتعلق آخر أنباء عمليات اإلعادة القرسية وأكربها حجما بمخيم أكتشاكايل لالجئني يف محافظة شانليورفا

ً الجئ سوري أعيدوا قرسا إىل سوريا من مخيم الالجئني يف 500-600لفة من تقارير شهود عيان أن مجموعة مؤ ُ

وتشري األنباء إىل أن عمليات اإلعادة القرسية حدثت عقب اندالع احتجاجات . 2013آذار / مارس28 -27الفرتة 

ُعنيفة يف املخيم عىل أثر نشوب حريق يف إحدى الخيام، قتل فيه شخص واحد عىل األقل وجرح آخر ُ وذكر أن .ُ

ًآذار، وأصبحت أكثر عنفا مع تقدم ساعات النهار، قبل أن تتم / مارس27االحتجاجات بدأت يف صبيحة يوم 

ُووردت أنباء تفيد بأن السلطات استخدمت صور فيديو التقطت . السيطرة عليها من قبل أفراد الرشطة والجنود

وقد تمت إعادة األشخاص، الذين زعمت . ضطراباتلالحتجاجات للتعرف عىل هوية الالجئني الذين شاركوا يف اال

 .ًالسلطات أنهم تورطوا يف االضطرابات، قرسا إىل سوريا يف مجموعات صغرية بحسب تلك األنباء

ًإن مثل هذه اإلعادة القرسية من شأنها أن تظهر استخفافا صادما بسالمة الالجئني السوريني، وهي تمثل انتهاكا  ً ً ُ

ويف حني أن السلطات الرتكية مسؤولة عن صون األمن . يل والقوانني الوطنية الرتكية عىل السواءًصارخا للقانون الدو

واملحافظة عىل سالمة السكان يف املخيمات، فإن اإلعادة القرسية لالجئني وطالبي اللجوء من سوريا، مهما كانت 

، التي "عدم اإلعادة القرسية"ًتهاكا ملبدأ ِّالطريقة، تعرضهم لخطر االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، وتعترب ان

تحظرها االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة 

ويتعني . التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والقانون الدويل العريف
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ً السلطات الرتكية، كما هي الحال بالنسبة ألي فرد يخضع لواليتها القضائية، أن تجري تحقيقا يف جميع عىل

ُاألفعال الجنائية التي زعم أنها اقرتفت، وتقديم األشخاص الذين تتبني مسؤوليتهم عن ارتكابها إىل ساحة العدالة  ُ

 .يف محاكمات عادلة

ت الرتكية إىل ضمان عدم تنفيذ أية عمليات إعادة قرسية لالجئني وطالبي إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطا

اللجوء السوريني وبأية طريقة كانت، وإىل إرسال رسالة واضحة ال لبس فيها إىل السلطات املحلية تفيد بأن عمليات 

د يف األنباء ذات ويتعني عىل السلطات الرتكية فتح تحقيق عاجل وفعال ومحاي. اإلعادة القرسية غري مسموح بها

 .الصدقية التي أوردها شهود عيان وتتعلق بحدوث عمليات إعادة قرسية
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 توصيـات
 :إىل السلطات الوطنية يف البلدان املجاورة لسوريا

ُّإبقاء حدودها مفتوحة أمام جميع األشخاص الذين يفرون من أتون النـزاع يف سوريا بدون تميز، وضمان  
  عوائق وضمان سالمتهم؛دخولهم إىل أراضيها بال

ٍّيف القانون الدويل، يتعني عىل جميع البلدان ضمان عدم إعادة أي من " عدم اإلعادة القرسية"ًتماشيا مع مبدأ  

ًالفارين من سوريا إىل بالده قرسا بأي شكل ومهما كانت األسباب؛ ِّ 

ها املأوى والغذاء والرعاية الصحية ضمان حصول الالجئني من سوريا عىل الخدمات األساسية الكافية، بما في 

 واملرافق الصحية والتعليم؛

 ِّتزويد الالجئني الفارين من سوريا بوثائق هوية تتعلق بوضعهم القانوني وحقوقهم؛ 

 ضمان احرتام جمع شمل األرس، وتوفري حماية خاصة لألطفال حيثما يقتيض األمر؛ 

 ً.حرية، وعدم اعتقالهم تعسفيااحرتام حق الالجئني يف الحرية ويف التنقل ب 

 

إىل املجتمع الدويل، بما فيه الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي ومجلس التعاون الخليجي 

 :ًوغريهما من البلدان القادرة عىل تقديم املساعدات، انطالقا من روح املسؤولية املشرتكة

سوريا ملساعدتها عىل توفري الحماية لالجئني من تقديم الدعم املايل والتقني العاجل إىل البلدان املجاورة ل 

 سوريا، وضمان إتاحة فسحة الحماية لجميع الذين يحتاجون إليها؛

 ".خطة االستجابة اإلقليمية لالجئني السوريني"تقديم مساهمة مالية حقيقية عاجلة إىل  

 فيما يتعلق بالالجئني وتقدم منظمة العفو الدولية التوصيات املحددة التالية إىل املجتمع الدويل

 :كيارالسوريني يف ت

االلتزام بمشاركة أكرب يف املسؤولية عن توفري الخدمات لالجئني السوريني الذين يعيشون خارج املخيمات، من  

 الرتكية؛" الباب املفتوح"أجل دعم التنفيذ التام لسياسة 

ية يف املحافظات الحدودية بالتعاون مع السلطات االستثمار يف زيادة الطاقة االستيعابية ملرافق الرعاية الصح 

 .الرتكية

تأمني التمويل الكايف ملرشوع البطاقات اإللكرتونية التي يصدرها برنامج األغذية العاملي لالجئني، لضمان  

ت أو توسيع نطاقه بحيث يشمل توفري املواد الغذائية لجميع الالجئني السوريني املسجلني، سواء كانوا داخل املخيما

 خارجها؛
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 :تقدم منظمة العفو الدولية التوصيات املحددة التالية إىل حكومة تركيا

 :فيما يتعلق بتوفري الحماية املؤقتة

، عىل أن يدخل حيز 2012آذار /نرش التوجيه املتعلق بتوفري الحماية املؤقتة للسوريني الذي صدر يف مارس 

 ًالنفاذ فورا؛

وفري الحماية املؤقتة بال تأخري بموجب قانون األجانب والحماية الدولية، وضمان وضع الئحة داخلية تتعلق بت 

 .التزامها باملعايري الدولية

 :فيما يتعلق بمخيمات الالجئني

توسيع نطاق مرشوع البطاقات اإللكرتونية التي يصدرها برنامج األغذية العاملي لالجئني من أجل مساعدتهم  

  لالجئني داخل جميع املخيمات ولالجئني املسجلني خارج املخيمات؛عىل رشاء املواد الغذائية

السماح للمفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بإنشاء وجود دائم يف املخيمات بهدف تحديد وتقييم  

 ذوي ومساعدة األشخاص الذين يحتاجون إىل حماية ال تتوفر لهم يف املخيمات، وتقديم املشورة واإلرشادات من

 الخربة إىل سلطات املخيمات؛

 توسيع نطاق تقديم الخدمات للعديد من الالجئني الذين يعانون من الصدمة؛ 

  االجتماعية؛–السماح للمنظمات غري الحكومية التي تقدم خدمات املساعدة النفسية  

 التي يقيم فيها السماح لجميع منظمات حقوق اإلنسان ومنظمات املجتمع املدني بدخول كافة املواقع 

 .الالجئون، وذلك من أجل مراقبة األوضاع يف املخيمات بشكل مستقل

 :فيما يتعلق بإجراءات التسجيل وتقديم الخدمات إىل الالجئني خارج املخيمات

ضمان القيام بإجراءات التسجيل بما يتماىش مع معايري وإجراءات املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون  

 وذلك بهدف تحديد احتياجات الحماية واملساعدة داخل مجتمع الالجئني؛الالجئني، 

 توسيع نطاق إجراءات التسجيل ليشمل جميع املحافظات التي يعيش فيها الجئون سوريون؛ 

  تزويد جميع الالجئني السوريني يف وقت التسجيل بمعلومات تتعلق بكيفية الحصول عىل حقوقهم يف تركيا، 

 ائق تتضمن تفاصيل صفتهم القانونية كأشخاص يتمتعون بالحماية املؤقتة؛وضمان تلقيهم وث

ضمان توفري املواد الغذائية املختلفة بواسطة مرشوع البطاقات اإللكرتونية التي يصدرها برنامج األغذية  

 العاملي لجميع الالجئني السوريني املسجلني؛

حماية لالجئني السوريني األفراد يف املناطق الحرضية ضمان استخدام إجراءات التسجيل لتحديد احتياجات ال 

 .خارج املخيمات
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 :فيما يتعلق بالحصول عىل خدمات من قبيل املأوى والرعاية الصحية والتعليم

ضمان وضع أحكام تنص عىل تمكني الالجئني السوريني الذين يعيشون خارج املخيمات من الحصول عىل  

 السكن الكايف؛

املتاح لالجئني السوريني ) املستوى األول، واملستوى الثاني، واملستوى الثالث(رعاية توضيح مستوى ال 

 واملنصوص عليه يف التعميم الحكومي؛

 ضمان تنفيذ مضمون التعميم بصورة فعالة يف جميع املحافظات التي يعيش فيها الجئون سوريون؛ 

 ؛زيادة طاقة مرافق الرعاية الصحية يف املحافظات الحدودية 

 توسيع نطاق إجراءات التحويل الطبي، بحيث يسمح بتقديم املعالجة الطبية يف املدن الرئيسية بطاقة أكرب؛ 

ضمان تقديم املنافع الناجمة عن زيادة طاقة مرافق الرعاية الصحية للمواطنني األتراك وجميع مجتمعات  

 ي بشأن الحصول عىل الرعاية الطبية؛الالجئني عىل قدم املساواة، بما يتماىش مع روح التعميم الحكوم

 ضمان حصول جميع األطفال الالجئني السوريني عىل التعليم؛ 

تيسري إجراءات تسجيل املنظمات غري الحكومية التي تتمتع بالخربة يف مجال تقديم الخدمات الطبية  

 والتعليمية، من أجل زيادة طاقات العمل يف املجاالت األكثر رضورة؛

فيذ التام والعاجل وبدون عمليات تأخري بريوقراطية لالئحة الداخلية التي وضعتها الحكومة والتي ضمان التن 

 .تنص عىل تسهيل قيام املنظمات غري الحكومية بتوفري املرافق الطبية املؤقتة

 :فيما يتعلق بالسماح بدخول األرايض وعدم اإلعادة القرسية

ًجميع الفارين من سوريا طلبا لألمان يف تركيا بدخول األرايض العمل بال تأخري من أجل ضمان السماح ل  ِّ
 الرتكية؛

 ضمان عدم اإلعادة القرسية لالجئني وطالبي اللجوء بأي شكل من األشكال؛ 

 إرسال رسالة واضحة ال لبس فيها إىل السلطات املحلية تفيد بأن عمليات اإلعادة القرسية غري مسموح بها؛ 

 وفعالة ومحايدة يف األنباء ذات الصدقية التي أوردها شهود عيان واملتعلقة بوقوع فتح تحقيقات عاجلة 

 .عمليات إعادة قرسية
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 :النص باللغة التركية[

Geçici Koruma ve Uluslararası Korumaya İlişkin Diğer Hükümler 
Geçici koruma 

MADDE 91- (1) Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak 
amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir. 

)2 (Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında yapılacak 
işlemler, kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki iş 

birliği ve koordinasyon, merkez ve taşrada görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerinin 
belirlenmesi, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.  
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International Secretariat 
Peter Benenson House 
1 Easton Street 
London WC1X 0DW 
 
www.amnesty.org/ar 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


