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 مسرد
 

ECRE  اجمللس األورويب لالجئني واملنفيني 
FAFO     هاع  مؤسسة خريية نروجيية جتمع املعلومات بشأن التغريات يف ظروف املعيشة والعمل وتوز 

ICCPR العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية 
IOM  املنظمة الدولية لشؤون اهلجرة 

IPSOS    شركة أحباث عاملية ختتص ابلدراسات املسحية لألسواق ومقرها يف فرنسا 
OCHA مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  

UNFPA صندوق األمم املتحدة للسكان 
UNHCR األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني مفوض 
UNICEF منظمة األمم املتحدة للطفولة 
UNRWA وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن 

WFP  برانمج الغذاء العاملي 
WHO  منظمة الصحة العاملية 
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 العراق
 املر والواقع ملعسولابني الكالم : أزمة الالجئني العراقيني

 . مقدمة1
 

. بلغت أزمة النـزوج اليت تسبب هبا غزو الوالايت املتحدة للعراق، وما تاله من نزاع مسلح داخلي، حدوداً تبعث على الصدمة
من  –وسواهم  ،، وفلسطينينيينيوصابئة مندمسلمني سنة وشيعة، ومسيحيني،  –ماليني األشخاص  ممن تعرضوا للخطر  فقد فر  

 اآلن من أجل البقاء. ع معظم هؤالءر يصادايرهم، و 
 

الداخليني العراقيني أبعاداً مأساوية. وعلى الرغم من ذلك، فإن حكومات دول العامل مل تفعل  النازحنيوقد اختذت أزمة الالجئني و 
بها األخالقي، كما ختلت عن واجبها القانوين يف سوى القليل، ورمبا ال شيء يستحق الذكر، للمساعدة، حيث ختلت عن واج

ما  بشأناألزمة عدم املباالة  حيالللموقف   ، حيثما كانوا. وكانت السمة الغالبةالنازحنيتقاسم املسؤولية مع اآلخرين حيال 
 حيدث. 

 
عن االستجابة لضروراهتا. بيد أن لتربير تقاعسها  النازحنيوسعت احلكومات إىل رسم صورة أكثر إشراقاً للوضع يف العراق وألزمة 

الكالم املنمق الطن ان ال يغري من الواقع شيئاً. فقد لقيت أنباء "العودة الطوعية" املتزايدة والتحسن اهلامشي للوضع األمين يف 
أزمة الجئني فثمة  –يغري من الصورة احلقيقية شيئاً  ا ملأن هذ إالالعراق التغطية والرتويج اإلعالميني على نطاق العامل أبسره، 

يشري إىل أزمة الجئني عراقيني  وواقع احلالى. غز بفعل تقاعس اجملتمع الدويل عن مواجهتها على حنو ذي ميوماً بعد يوم تتفاقم 
 داخل العراق تزداد سوءاً، وستظل مشكلة تتطلب االهتمام الدويل لسنوات قادمة.  انزحنيو 
 

يف العراق بثبات، سواء من حيث احلجم أم من حيث التعقيد. وقد وصل عدد  النـزوح، تضخمت أزمة 2003فمنذ الغزو يف 
، وفق تقديرات مكتب مليون عراقي 4.7حيث ارتفع إىل  –أعلى مستوى له منذ اندالع األزمة  إىل اليوم النازحنياألشخاص 

من  ةالفعال واجهةويف الوقت نفسه، يعين غياب امل 1.)مكتب املفوض السامي( السامي لشؤون الالجئني األمم املتحدة فوضم
جانب اجملتمع الدويل الرتاجع املطرد لقدرة األشخاص الذين يفرون من العراق على احلصول على احلماية خارج البالد. فتشديد 

آمن من  ذى احلصول على مالالقيود على دخول البلدان اجملاورة من خالل فرض أتشريات للدخول تعين أن قدرة األشخاص عل
وبصورة متزايدة على أوضاعهم املالية، ال على حاجاهتم أو حقوقهم التهديدات اليت يواجهوهنا أصبح اآلن يعتمد إىل حد كبري 

 سرفإن أعداداً متزايدة من األمبقتضى القانون الدويل اخلاص بوضع الالجئني أو القانون الدويل حلقوق اإلنسان. ونتيجة لذلك، 

                                                 
مليون شخص. مذكرة إجياز ملكتب املفوض  2.7يعيشون كالجئني يف الدول اجملاورة قد فاق املليوين عراقي، بينما يقدر عدد النازحني داخل العراق بنحو  يقد ر أن عدد من 1

 .2008نيسان أبريل/ 29، ظهر ضآلة عدد من يعتزمون العودة إىل دايرهم قريباً العراق: آخر مسوحات العائدين تالسامي لشؤون الالجئني بعنوان، 
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 2.77داخل وطنهم اآلن بنحو  انزحني غدوا حيث يقد ر عدد من –قد فرت من دايرها ولكن دون أن تستطيع مغادرة العراق 

 2مليون عراقي، يزيدون أو ينقصون حبسب الظروف.
 

أما ابلسبة ملن حيالفهم احلظ فيتمكنون من اخلروج إىل مناطق خارج العراق، فإن أوضاعهم تزداد سوءاً ابط  راد. ففي البلدان اجملاورة 
العالج نفقات  تسديدللعراق، وتلك األبعد منها، مينع هؤالء من العمل. وتتهدد احلاجة إىل دفع أجور البيوت وشراء الطعام و 

تلبية احتياجاهتم، قدرة املاليني من األشخاص على إقامة أودهم. اإلمكاانت احملدودة للهيئات اإلنسانية ل، جمتمعة مع طيبال
أهنا قد غدت معدمة وأهنا راق، تشعر العديد من األسر اآلن فسرعان ما تتبخر املدخ رات. وبعد مرور سنوات على فرارها من الع

ربها الظروف على العودة  إىل العمل األطفالدفع متجددة، مبا يف ذلك أمام خيارات مستحيلة وخماطر  والبغاء واحتماالت أن جت 
 "الطوعية" إىل العراق.  

 
للحصول على األساسيات كيما يصمدوا. وعلى سبيل املثال، ق د  م الغذاء  لعونومع كل شهر مير، حيتاج املزيد من الالجئني إىل ا

ابملائة من إمجايل الالجئني العراقيني املسجلني يف سورية،  90شخص، أي  120,000إىل حنو  2008،3حىت هذ الوقت من 
. ويف وقت سابق من العام 4ابملائة من الالجئني املسجلني 32عدل حنو ، أي مب2007شخص يف هناية  43,000ابملقارنة مع 

شخاص الذين حيتاجون إىل الغذاء، وتنبأ أبنه مفوض السامي لشؤون الالجئني استمرار تصاعد عدد األمكتب توق ع  ،احلايل
 . 2008شخص يف سورية وحدها يف هناية  300,000سيرتتب عليه توزيع الغذاء على زهاء 

 
لن يكون جئني أعلن، يف مايو/أاير، أنه وبسبب عدم كفاية التمويل لعملية العراق، بيد أن مكتب املفوض السامي لشؤون الال

االحتياجات الصحية األساسية جلميع العراقيني، كما إنه لن يكون إبمكان  كامل"تغطية   2008إبمكانه حبلول أغسطس/آب 
وحذ ر مكتب املفوض السامي كذلك من أن  5العراقيني الذين يعانون من أمراض مزمنة تلقي وجباهتم الشهرية من العالج."

ف ض، وأن من شأن هذا أن جيرب العديد  150,000الية اليت تقد م إىل املساعدات الغذائية احل الجئ يف سورية والعراق ميكن أن خت 
 6الفاقة ويزيد من احتماالت ارتفاع معدالت سوء التغذية وعمل األطفال." أكثر يف براثنمن العراقيني على "السقوط 

 

. وقد بشكل مريعكان أقل من أن يكون كافياً الدعم الذي قدمه اجملتمع الدويل حىت اآلن  وكما تظهر هذه األرقام، فإن مستوى 
صورة من الصور، أو  ار فيه فقط، ولكنها مل تستجب أبيفض لت بعض الدول إعطاء مساعدات عامة لتنمية العراق وإعادة اإلعم

 صيصاً. ختعدات موجهة إليهم مسا تقدمي على حنو كاف، للحاجات اإلنسانية للمهجرين العراقيني عرب
 

                                                 
 . 2008نيسان أبريل/ 8، التهجري الداخلي يف العراقمذكرة إجياز صادرة عن مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني،  2

 . حتديث املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بشأن سورية، مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 2008 مايو/أاير حىت 3

شخصاً  134,689، فقد مت تسجيل 2007، الصادر يف نوفمرب/تشرين الثاين حتديث بشأن الوضع يف العراقوفقاً ملكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، يف  4
 حينه.  لدى مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف سورية يف

ربعات من املاحنني وسط تراجع اخلدمة اإلخبارية ملكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، "مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني يسعى إىل جلب الت  5
 .2008مايو/أاير  9التمويل لعملية العراق"، 

 املصدر نفسه.   6
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رار الصعب واخلطري ابلعودة إىل العراق، إما قإىل اختاذ ال تدفع البعضالصعوابت اليت يواجهها الالجئون يف البلد املضيف  إن
وليس بسبب شعورهم و بصورة دائمة بسبب وضعهم اليائس، بصورة مؤقتة للحصول على راتب تقاعدي أو ألسباب مشاهبة، أ

 أن تنتهك حقوقهم اإلنسانية يف العراق.  منيعد هناك خطر أبنه مل 
 

إن العراق ال يزال غري آمن د حتقق يف السنة املاضية، فويف احلقيقة، فإنه على الرغم من أن حتسناً طفيفاً على الظروف األمنية ق
ألشهر األخرية، وما زال العراق أحد أكثر . ويف واقع احلال، فقد تدهورت األوضاع األمنية على مدار االنازحني لعودةوليس مهيئاً 

 البلدان خطورة يف العامل. 
 

ديدة حتاول إثبات أهنا متسك بزمام السلطة يف وجه ضة حياولون أن ينكروا هذه احلقيقة. فاإلدارة العراقية اجلإن ذوي املصاحل املغر  
عادة التوطني يف املعونة املالية والتقنية، أو توفري فرص إاملذابح واليأس. بينما يسعى اجملتمع الدويل إىل تربير تلكؤه عن تقدمي 

 هائلة األبعاد.  مواجهة أزمة الجئني
 

أما املساعدات املالية املقدمة إىل البلدان املضيفة واهليئات العاملة من أجل دعم الالجئني ومحايتهم فتظل متدنية بدرجة معيبة. فلم 
حباجة ماسة إىل الوكاالت الدولية ي يذكر من الدول األخرى، بينما ظلت األمم املتحدة تتلق الدول املضيفة الرئيسية أي دعم ثنائ

أموال إضافية لإلبقاء على براجمها احليوية. وقد وصلت االحتياجات إىل أدىن مستوى من اإلشباع مع اإلفقار املتزايد لالجئني 
فإن الدول اليت محلت على كتفيها القسط األكرب من املسؤولية  ،جديدة خطرية فيما يتعلق بتوفري احلماية. ومع ذلك قضاايوظهور 

 ما زالت تنتظر من اآلخرين تقدمي العون احلقيقي هلا. 
 

وعلى الرغم من صيحات الغضب الواسعة النطاق ضد ما يالقيه طالبو اللجوء والالجئون العراقيون من معاملة سيئة خارج اإلقليم، 
ويف واقع احلال، اختذت هذه املعاملة  7يون الباحثون عن احلماية الدولية مل تشهد أي حتسن يذكر.فإن املعاملة اليت يلقاها العراق

الناس إىل العودة، انهيك عن  انعطافة حادة حنو األسوأ. فقد اتسع نطاق استخدام آليات اإلكراه، مثل وقف املساعدات لدفع
العودة القسرية، وعدم االعرتاف ابألفراد كالجئني. ويقوم املزيد من الدول األوروبية اآلن برتحيل من ترفض طلبات جلوئهم إىل 

 العراق، مبا فيها السويد، اليت كانت ذات يوم مثاالً إجيابياً جلرياهنا األوروبيني. 
 

على الرغم من النداءات املتكررة إىل النظر جبدية إىل هذا اخليار، الرد املطلوب ملواجهة األزمة. و  من جزء أساسيإن إعادة التوطني 
على تقدمي املساعدة إال على كواتت ضئيلة  هذه الدعوات، ومل توافق الدول األكثر قدرةفقد اختارت معظم الدول جتاهل 

ة التوطني اإلمجالية اليت أقرهتا اململكة املتحدة، وهي العب رئيسي يف ال تزيد كوات إعادالستقبال الالجئني. فعلى سبيل املثال، 
قامت سلطات شيلي والربازيل  شخصاً من ضمنهم عراقيون. بينما 750أزمة الالجئني الراهنة، عن  فتيلالغزو الذي أشعل 

 طوات إجيابية ضمن دوراما يف إعادة التوطني تستحقان عليها الثناء. خب

                                                 
؛ 2007 – 2003، القلعة األوروبية وطالبو اللجوء العراقيون "املتطفلون" واالحتاد األورويب، 144أنظر، مثاًل، مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني، ورقة حبث رقم   7

، ماليني يلوذون ابلفرار: أزمة الالجئني العراقيني؛ منظمة العفو الدولية، 2008، مارس/آذار 2008مسحية بشأن العراق للعام  دراسة  اجمللس األورويب لالجئني واملنفيني،
 . 2007سبتمرب/أيلول 
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يزيد ابطراد من آتكل عفو الدولية بواعث قلق ابلغ من أن استمرار التقاعس عن التجاوب مع هذه األزمة سوف وتساور منظمة ال
محاية اإلنسان اليت ينبغي أن تتوافر ملن أجربوا على الفرار من أوطاهنم طلباً للسالمة. وحتت املنظمة اجملتمع الدويل على إدراك 

العراقيني عن طريق  النازحني ةأرفع املستوايت السياسية، وعلى االلتزام احلقيقي مبساعد طبيعة األزمة ونطاقها ومدى إحلاحها على
 ما يلي: 

 

 ة لألزمة، وكذلك أببعادها على املدى املتوسط والطويل؛االعرتاف ابلطبيعة الفوري -
 مجع املساعدات املالية املستدامة على حنو عاجل وابلقْدر الكايف؛ -

 القسرية اليت تعرض أرواح الناس ملزيد من األخطار؛ وقف ممارسات اإلعادة -

 املمارسات اليت تؤدي إىل العودة "الطوعية" حتت الضغط واإلكراه؛عن وقف الت -

 دفوع األجر؛املعمل الالسماح لطاليب اللجوء والالجئني ابحلصول على  -

 التوسع يف برامج إعادة التوطني بصورة جوهرية.  -
 

ل هذا الدعم حىت تستطيع دول اإلقليم اجملاورة للعراق القيام مبسؤولياهتا على حنو أكثر فعالية، وحىت ال إن مثة حاجة ماسة ملث
املوجودين منهم فوق  من يفرون من الرتويع، أو ترحيل تشعر أبن السيل قد بلغ الزىب وتلجأ إىل تدابري قمعية من قبيل تقييد دخول

 أراضيها. 
 

 لى األزمة. نظرة عامة ع2
 

، 2007يف سبتمرب/أيلول  ماليني يلوذون ابلفرار: أزمة الالجئني العراقينياستمر، منذ نشر منظمة العفو الدولية تقريرها املعنون 
  8.تدهور ملحوظاً  العراقيني النازحني شهدت أوضاع

 

، إال أن هذا املنحى انقلب إىل ضده 2007بعض اإلشارات إىل أن العنف يف العراق قد أخذ ابلرتاجع يف  فعلى الرغم من وجود
من ما يربو  – بنا به يف عدد من يقتلون من العراقينياخنفاضاً رح   2007بوضوح يف األشهر األخرية. إذ شهد النصف الثاين من 

بيد أن هذا املنحى مل يستمر. ففي مارس/آذار   2008.9نون الثاين يف يناير/كا 541إىل  2007يف أغسطس/آب  1,800على 
بني قوات  شخص، العديد منهم من املدنيني العزل، يف اشتباكات 2,000وحداما، ق تل ما يربو على  2008وأبريل/نيسان 

وبني "جيش املهدي"، املليشيا الشيعية املسلحة املوالية ملقتدى الصدر. وبدأ احلكومة العراقية، العاملة بدعم من الوالايت املتحدة، 
القتال يف البصرة، إال أنه انتشر إىل أجزاء أخرى من البالد، وال سيما إىل مدينة الصدر واملناطق احمليطة هبا، وهي معقل جليش 

عراقياً يف  969بينما ق تل  ،عراقياً لقوا مصرعهم يف مارس/آذار 1,082هدي يف بغداد. وحبسب التقارير اإلعالمية، فإن امل
 10أبريل/نيسان.

 
                                                 

 ، مصدر سبق ذكره.ماليني يلوذون ابلفرارأنظر   8

 .2008أبريل/نيسان  1وكالة األنباء الفرنسية، "ارتفاع كبري يف عدد القتلى يف العراق يف مارس/آذار"،   9

 1عراق ارتفع كثرياً يف أبريل/نيسان، ، عدد القتلى يف اللوس أجنيلوس اتميز؛ 2008أبريل/نيسان  1وكالة األنباء الفرنسية، "ارتفاع كبري يف عدد القتلى يف العراق يف مارس/آذار"،  10
 .2008مايو/أاير 



 بني الكالم املعسول والواقع املر: أزمة الالجئني العراقيني 

 

 MDE 14/011/2008رقم الوثيقة:                 منظمة العفو الدولية  

7 

 "لن أعود أبداً إىل العراق حيث قتلوا زوجي وانتزعوا منا بيتنا."
 

يف  2007زوجها السين وق تل يف مايو/أاير أرملة شيعية يف الرابعة واألربعني من العمر ولديها أربعة أطفال. واختطف  11زهرة
بغداد، على أيدي أعضاء يف مجاعة مسلحة، حسبما ذ كر. وأبلغت زهرة منظمة العفو الدولية أن أسرهتا كانت تعيش يف حي 

عتقد أن مصدرها كان إحدى اجلماعات ي   2007ة جريان هلا هتديدات خطية يف أوائل العاصمة، حيث تلقت وعد   يفالرشيد 
 سلحة. وجاء يف أحد هذه التهديدات أهنم سوف ي قتلون إذا مل يغادروا بيوهتم. امل
 

وبعد وكان زوج زهرة، يف اليوم الذي اختطف فيه، قد غادر البيت يف الصباح لتقدمي امتحاانت يف جامعة املستنصرية يف بغداد. 
 دوالر أمريكي 50,000دفع فدية إليهم. ووضعت زهرة حنو ظهر ذلك اليوم، تلقت زهرة اتصااًل هاتفياً من اخلاطفني طالبوها فيه ب

يف رأسه، وفق ما  حيث تلقى رصاصة –يف حقيبة التقطتها جمموعة من الرجال املقنعني. وعلى الرغم من ذلك، قاموا بقتل زوجها 
 جاء يف شهادة الوفاة. 

 

خ، ولكنها ن صحت بعدم البقاء يف املنطقة نظراً وإثر مقتل زوجها، انتقلت زهرة إىل منطقة معظم سكاهنا من الشيعة يف الكر 
، هربت مع أطفاهلا ووالدهتا وأختها إىل دمشق، حيث تلقوا مساعدات طارئة 2007لكوهنا أرملة لرجل سين. ويف سبتمرب/أيلول 

أبلغت زهرة ويعاين أطفاهلا من مشكالت نفسية منذ مقتل والدهم. و من مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني. 
 منظمة العفو الدولية: "لن أعود إىل العراق حيث قتلوا زوجي وانتزعوا منا بيتنا. ماذا سأقول ألطفايل؟ أن والدهم قتل ألنه سين؟"

 

  .2008أجرى املقابلة مندوبون عن منظمة العفو الدولية يف دمشق، فرباير/شباط 
 

على أيدي اجلماعات املسلحة والقوة املتعددة  شهرايً لون عة. فالناس ي قتالت مرييف العراق ما ز العامة إن حالة حقوق اإلنسان 
العسكريني واألمنيني. وتعكر أعمال االختطاف والتعذيب وإساءة  ة،اخلاص اتسااجلنسيات وقوات األمن العراقية وأفراد احلر 

تصاعد العنف، حسبما ورد، ضد النساء والفتيات، دون توقف. بينما ي املعاملة واالعتقاالت التعسفية صفو احلياة اليومية للعراقيني
 12مبا يف ذلك حاالت االغتصاب والقتل فيما يسمى "جرائم الشرف".

 
كما جيد العراقيون على حنو متزايد أن من الصعب احلصول على بعض أساسيات احلياة، مبا يف ذلك الغذاء وماء الشرب النظيف. 

ابملائة منهم  43ابملائة من العراقيني احلصول على ماء الشرب اآلمن، بينما عاش  70حبسب "أوكسفام"، مل يستطع و ، 2007ففي 
إىل  1990ابملائة خالل فرتة العقوابت ) 19اليوم، وازدادت معدالت سوء التعذية بني األطفال من  على أقل من دوالر واحد يف

 13ابملائة. 28( إىل 2003
 

                                                 
  وآلخرين يف هذا التقرير.حتفظنا على االسم احلقيقي هلذه املرأة  11

، لالطالع على النقاش الكامل بشأن حالة حقوق اإلنسان 2008(، مارس/آذار MDE 14/001/2008)رقم الوثيقة:  وأيسالعراق: جمازر أنظر منظمة العفو الدولية،  12
 . يف العراق

 .2007، يوليو/متوز االرتقاء إىل مستوى التحدي اإلنساين يف العراقأوكسفام،  13
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أي أولئك األشخاص الذين أجربوا على مغادرة منازهلم داخل العراق طلباً للسالمة  – داخلياً  النازحنيوقد وصل عدد األشخاص 
مليون من إمجايل  1.5فر  ما يربو على إذ  14إىل رقم قياسي مل يصله من قبل. –ولكن دون احلصول على احلماية خارج البالد 

. ومن املتوقع أن 2006مليون شخص، من بيوهتم منذ  2.7داخلياً يف الوقت الراهن، الذين يقدر عددهم بنحو  النازحنيالعراقيني 
والتضييق  السبلاالضطهاد واستمرار انسداد تستمر الزايدة يف هذه األعداد بسرعة مع فرار األشخاص نتيجة ارتفاع مستوايت 

 من يرغبون يف مغادرة البالد. على املتزايد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شق، دم© الجئون عراقيون يقفون يف الصف خارج مكتب املفوض السامي لالجئني يف كفرسوسة،  – 1الشكل 
 2008فرباير/شباط 

 
ويواجه األشخاص املهج رون داخلياً من العراقيني أوضاعاً حمفوفة ابملخاطر، بينما يعرقل انعدام األمن يف البالد بصورة حادة جهود 

ملتحدة يف لألمم ا يالدعم اإلنساين. فمعظم الوكاالت الدولية قد نقلت موظفيها الدوليني إىل خارج العراق بعد تفجري املقر الرئيس
، رغم أن عدد املوظفني الدوليني لدى مكتب املفوض السامي املقيمني يف العراق قد ارتفع يف اآلونة األخرية من 2003بغداد يف 

 15موظفني اثنني إىل مخسة موظفني.
 

                                                 
، "... األشخاص املهجرون داخلياً هم (U.N. Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2 !1998وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن التهجري الداخلي، وثيقة األمم املتحدة  14

آلاثر املرتتبة على نزاع مسلح، أو حاالت األشخاص أو جمموعات األشخاص الذين أجربوا على الفرار من بيوهتم أو أماكن إقامتهم املعتادة، أو اضطروا إىل تركها، وال سيما نتيجة ا
 يعية أو من صنع اإلنسان، أو لتجنب مثل هذه اآلاثر، والذين مل جيتازوا حدود الدول املعرتف هبا دولياً."من العنف املعم م، أو انتهاكات حلقوق اإلنسان، أو كوارث طب

 . 2008فرباير/شباك  19، إىل سوراي والعراق واألردن البعثة يطوي صفحة: املفوض السامي غواتريس مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني، مذكرة إجياز 15
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عقب أإن ما يربو على مليوين عراقي قد متكنوا من الفرار من البالد، حيث غادرت أغلبية هؤالء إثر تصاعد العنف الطائفي الذي 
 سورية واألردن، وما زالوا ملرقد اإلمامني العسكريني للشيعة يف سامراء. وانتقل معظم هؤالء إىل 2006تفجريات فرباير/شباط 

يقيمون فيهما. وانتقلت أعداد كبرية إىل بلدان أخرى يف اإلقليم، مبا يف ذلك مصر ولبنان. وقد حتملت هذه البلدان جمتمعة وطأة 
 دون دعم يذكر من ابقي الدول يف اجملتمع الدويل. و أزمة الالجئني، 

 
ئني العراقيني يف البلدان املضيفة. فمعظم الالجئني يعيشون يف املناطق الصعب التأكيد بدقة على أعداد جتمعات الالج إن من

احلضرية، وبذا فمن الصعب حتديد هويتهم؛ ومل يقم ابلتسجيل لدى مكتب املفوض السامي لالجئني سوى البعض، بينما يتنقل 
ظم املليوين الجئ عراقي الذين يعيشون يف ملعابلنسبة  قسوةالعديدون من مكان إىل آخر. بيد أنه من املؤكد أن احلياة يف غاية ال

 املنطقة. 
 

عراقي قد متكنوا بطريقة أو أخرى من  45,000أن حنو  إال العراقيني الذين وصلوا الدول الصناعية فقليل نسبياً. النازحنيأما عدد 
يقصد هبا تقييد فرص الدخول، لطلب اللجوء، على الرغم من الطيف املتزايد من التدابري اليت  2007دخول الدول الصناعية يف 

وضباط االرتباط الدوليني.  ،للركاب ومتطلبات منح أتشرية الدخول، والرصد املتقدممن قبيل عمليات االعرتاض خارج احلدود، 
ضعف العدد يعادل مليون شخص، إال أنه  4.7األزمة البالغ عددهم  نتيجة النازحنيابملائة من إمجايل  1سوى هؤالء ميثل  وال
شخص. وتعين الزايدة أن العراقيني يشكلون  22,900على اقتصر عدد من تقدموا بطلبات للجوء  ، حني2006ي شهده العام الذ

إىل ارتفاع إمجايل يف عدد طاليب اللجوء، وعكست  للجوء يف الدول الصناعية، وقد أدت هذه الزايدةاآلن أكرب جمموعة من طاليب ا
 16ديدة الذي ساد خالل السنوات اخلمس اليت سبقت.الطلبات اجل اخنفاض عدداالجتاه حنو 

 

 . أوضاع الالجئني يف اإلقليم3

 يةسور 

 

ر أي إحصاء رمسي هلمتستضيف سورية أكرب جتمع لالجئني العراقيني يف العامل ، تضع التقديرات أعدادهم ما بني أدىن . وبينما مل جي 
 17مليون عراقي. 1.5من املليون بقليل و

 
 تعدة سنوات اآلن، وهم يواجهون اإلفقار املتزايد واليأس. وقد ت رك د من الالجئني العراقيني يف سوريةوقد مر على وجود العدي

ويستشعر  18عامل.دون دعم يذكر من جانب بقية الدايرهم إىل من فروا من  ستقرة اليت توفرها السلطات يف سوريةاحلماية غري امل
 عدد من الطرق. لذلك عرب هؤالء اآلاثر السلبية 

                                                 
 .2008مارس/آذار  18، يف العامل  الصناعياللجوء  األزمة العراقية تذكي االرتفاع يف عدد طاليب مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني، 16

َر أي إحصاء رمسي بشأن عدد الالجئني العراقيني. وقد أوردت احلكومة السورية أن  17 مليون عراقي يعيشون يف سوراي، بينما قال مكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني  61.مل جي 
(. وتقد  ر السفارة العراقية 2008مايو/أاير  –، أبريل/ نيسان حتديث بشأن أوضاع العراقمليون عراقي. )مكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني،  1.6و 1.2إن العدد يرتاوح بني 

 ومليون واحد.  800,000يل أبنه ما بني يف دمشق العدد اإلمجا
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، فقد أصبح طلب احلماية عرب دخول األراضي السورية خيضع اآلن لقيود أشد، على الرغم األساسي أكثر من غريهوعلى املستوى 
، كان العراقيون يستطيعون دخول سورية 2007حىت أكتوبر/تشرين األول فراد إىل الفرار من العراق. فاأل من استمرار حاجة

ن اجملتمع الدويل، بيد أن احلكومة السورية، اليت ووجهت بزايدة هائلة يف أعداد الالجئني العراقيني، وبعدم تلقي الدعم م  19حبرية.
 وبناء على طلب من رئيس الوزراء العراقي، نوري املالكي، قررت أن تفرض قيوداً صارمة على منح أتشريات الدخول. 

 

بعض الفئات من األشخاص احلصول على أتشرية الدخول. ويشمل هؤالء األكادمييني وأفراد أسرهم؛ سوى تستطيع ال أما اليوم ف
 جلني يف اجلامعات واملعاهد العليا السورية؛ واألطفال املسجلني يف املدارس؛ وسائقي الشاحنات وسياراتوالطالب العراقيني املس

، شريطة دمشق؛ والعراقيني الذين حيتاجون إىل املعاجلة الطبية يف املستشفيات السورية –الركاب اليت تعمل على خط بغداد  نقل
الوفود الثقافية والرايضية الذين يزورون سورية أو ميرون عربها؛ والتجار ورجال أن حيملوا الواثئق الرمسية ذات الصلة؛ وأعضاء 

 السفر إىل سورية. إىل األعمال من ذوي املصاحل التجارية ممن حيتاجون 
 

تصريح ، أو اليت حيتاج أفراد منها إىل املعاجلة الطبية، فيمكنهم التقدم بطلب تضم أطفاالً يف املدارس يف سورية أما األسر اليت
لإلقامة املؤقتة ينبغي جتديده شهرايً، وحبد أقصى هو عام واحد فقط. وتتيح مثل هذه التصاريح للعراقيني احلصول على إذن من 

 20هناية العام الدراسي، ورية خالل ثالثة أشهر. ومع اقرتابالسلطات السورية للسفر إىل العراق مع االحتفاظ خبيار العودة إىل س
 مثة خماوف متزايدة يف أوساط الالجئني بشأن مستقبل أتشريات الدخول اليت حيصلون عليها هبذه الطريقة. 

 
ورغم أهنا ليست دولة طرفاً يف االتفاقيات الدولية اخلاصة بوضع الالجئني، واجباً مبقتضى القانون الدويل العريف  ،إن على سورية

أشخاصاً إىل أوضاع ميكن أن ت عر  ضهم والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب يف أن ال تعيد 
د نقاط احلدود، . ويتضمن هذا مبدأ عدم الرفض عنعدم اإلعادة القسريةمبدأ مع  ك ابالتساقوذل، النتهاك حقوقهم اإلنسانية

تقييم ما إذا كانوا يواجهون احتمال التعرض النتهاكات خطرية لواجب السماح ابلدخول لألشخاص الساعني إىل احلماية الدولية و 
 أم ال، إذا ما أعيدوا.  حلقوقهم اإلنسانية

 
حقوق الدولية والفارين من انتهاكات  عني السماح ابلدخول ألولئك األشخاص الساعني إىل طلب احلمايةوبعبارة أخرى، يت

اإلنسان. وعلى الرغم من هذا، فإن أنظمة منح أتشريات الدخول السورية ال تتضمن أي فقرات تسمح بدخول من هم حباجة إىل 
 احلماية. 

 

                                                                                                                                                        
ابملائة،  20.2ابملائة، بينما تبلغ نسبة الشيعة  55.7تبلغ النسبة املئوية للعراقيني السنة من بني الالجئني املسجلني لدى مكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني يف سورية  18

 . 2007مايو/أاير  –، أبريل/نيسان ، حتديث بشأن أوضاع العراقؤون الالجئنيابملائة. مكتب املفوض السامي لش 0.7، وآخرين 0.8ابملائة، واليزيديني  4.3والصابئة املدينيني 

 ه التأشرية لثالثة، كان يتم ختم جوازات سفر العراقيني الداخلني إىل سورية عند نقطة احلدود ومنحهم أتشرية دخول لثالثة أشهر. وكان من املمكن جتديد هذ2006حىت هناية  19
، حيث قل صت السلطات السورية مدة أتشرية 2007شهور أخرى لدى أي مكتب من مكاتب دائرة اهلجرة السورية يف دمشق أو أي مركز إداري آخر. وتغري هذا احلال يف بداية 

كز إداري آخر. وما إن مت دد أتشرية الدخول لشهرين آخرين الدخول األوىل من ثالثة أشهر إىل شهر واحد، وهي قابلة للتجديد لشهرين آخرين يف املكتب نفسه يف دمشق أو أي مر 
وعىن هذا من الناحية العملية أنه كان  ويوشك سراين مفعوهلا على االنتهاء حىت يطلب من العراقي مغادرة البالد واحلصول على أتشرية دخول جديدة إذا أراد دخول البالد جمدداً.

لتفتيش احلدودية ملغادرة سورية، وبذا حيصلون على ختم املغادرة، وأن يعودوا إىل الدخول فوراً ليحصلوا على أتشرية دخول جديدة لشهر على العديد من العراقيني السفر إىل نقطة ا
 واحد )قابلة للتجديد لشهرين آخرين(.

 ذه املرة. يوليو/متوز، ومن غري املعروف حىت اآلن ما إذا كان سيتم متديد فرتة أتشريات الدخول املستندة إىل االعتبارات التعليمية بصورة آلية ه 1اسي يف ينتهي العام الدر  20
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يف منح  العقالنيةأن سلطات احلدود متارس درجة عالية من  2008مارس/آذار وأبلغ رمسيون سوريون منظمة العفو الدولية يف 
ملن ترى أهنم حباجة ماسة إىل احلماية حىت إذا مل يكونوا مشمولني أبي من الفئات اليت ابلدخول أتشريات الدخول، وأهنا تسمح 

 هلم بدخول البالد على هذا األساس.  حتنص عليها هذه األنظمة، بيد أن منظمة العفو الدولية مل تلتق أبي أفراد مس  
 

يتعرضون ملواجهة ظروف محائية غري موثوقة وغري مستقرة. وبينما متكن بعض  الذين ال يتمكنون من دخول سوريةإن الالجئني 
إال أن  21العراقيني من احلصول على تصريح ابإلقامة املؤقتة، وسج ل آخرون أنفسهم لدى مكتب املفوض السامي لالجئني،

 إىل العراق،  لإلعادة القسريةعرضة  ا يرتكها. وهذودون وضع قانويناألغلبية تعيش وضعاً شاذاً 
وبني األكثر عرضة  22وهو أمر يسعى مكتب املفوض السامي لالجئني إىل احليلولة دونه، ولكن دون أن يتمكن دائماً من ذلك.

م صغرى من جرائابرتكاب جرم ما، مبا يف ذلك  –فحسب  اهتامأو حىت الذين وجه إليهم  –خلطر اإلعادة األشخاص احملكومني 
 دخول البالد بصورة غري نظامية أو بواثئق مزورة. لبغاء، أو حىت قبيل ا

 
. ونتيجة لذلك، فإن املدخرات اليت جلبها العديدون معهم آخذة يف التالشي، ما املسموح للعراقيني العمل يف سوريةومن غري 

على مدار السنة بفعل طيف من  يرتكهم يف حالة من اإلمالق. ومع أن املساعدات واحلماية اإلنسانية شهدت حتسناً ملحوظاً 
الربامج اليت تكفلت هبا وكاالت دولية، مبا فيها مكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني وبرانمج الغذاء العاملي ومنظمة األمم 

جمعات املتحدة للطفولة )اليونيسف( ومنظمة الصحة العاملية، إال أن قدرة هذه الربامج على االستجابة لالحتياجات املتنامية لت
 الالجئني العراقيني ظلت حمدودة نتيجة ضعف التمويل من جانب اجملتمع الدويل. 

 
. ةالسليمالستجابة وتضاعف صعوابت التعرف على احتياجات جتمعات الالجئني يف املناطق احلضرية من مشكلة التوصل إىل ا

لون أنفسهم كالجئني لدى مكتب املفوض السامي يف ازد ايد مطرد، وجزئياً بسبب برانمج مكتب املفوض بيد أن عدد من ي سج  
كى عن تلمُّس األفراد للمنافع املرتتبة على التسجيل، مبا يف ذلك تلكو السامي لالتصال هبؤالء،  اليت أتتيهم  كذلك بسبب ما حي 

 الغذائية.  عرب برانمج املساعدات
 

قوهنا بنسبة كبرية يف العام املاضي. إذ يقد  م مكتب املفوض وقد تزايد عدد األشخاص الذين حيتاجون إىل املساعدات الغذائية ويتل
وبينما مل يتلَق أكثر من  23.جئني العراقيني املسجلني يف سوريةابملائة من الال 90السامي لالجئني اآلن املعونة الغذائية ملا يزيد عن 

 2008، فإن العدد اإلمجايل ملن تلقوا مثل هذا املساعدات حىت مايو/أاير 2007الجئ عراقي مساعدات غذائية يف  54,000

                                                 
لوا لدى مكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني يف سورية، مكتب املفوض السامي،  194,273، كان 2008ايو/أاير حبلول م 21 حتديث مكتب املفوض السامي عراقياً قد س ج  

مكتب املفوض السامي، وينتظر أن يكون قد  غريهم ينتظرون حتديد مواعيد ملقابلتهم من قبل 22,317. وإضافة إىل هؤالء، هناك 2008، مايو/أاير لشؤون الالجئني بشأن سوراي
 . 2008مايو/أاير  –، أبريل/نيسان العراق  أوضاعحتديث بشأن . مكتب املفوض السامي، 2008الجئ عراقي حبلول هناية  300,000مت تسجيل ما يزيد عن 

 .5أنظر اجلزء  22

احلسكة معوانت و يف دمشق وحلب  اً شخص 128,357، تلقى 2008، مايو/أاير حتديث مكتب املفوض السامي بشأن سورايمكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني،  23
  .300,000إىل  2008. ويتوقع أن يصل عدد املنتفعني حبلول هناية 2008غذائية منذ بداية 
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 ت وصلاليت –يف أسعار األغذية  ةاملطرد زايدةشخص. وتعود احلاجة املتزايدة إىل املعونة الغذائية كذلك إىل ال 120,000جتاوز 
2007ابملائة منذ أواخر  20إىل 

 25وإىل خفض الدعم املقد م إىل السلع األساسية. - 24

 
الالجئني املواد الغذائية وغري الغذائية اليت يُقدمها إىل الالجئني العراقيني مكتب املفوض السامي لشؤون  – 2الشكل 

 واهلالل األمحر العريب السوري.  وبرانمج الغذاء العاملي
 

يلة ممن حيتاجوهنا. فقد نف ذ مكتب املفوض السامي برانجماً وال حيصل على مساعدات مالية يف الوقت الراهن سوى أقلية ضئ
من  13,161يستفيد منها  صر اف آيلبطاقة  4,357النقدية مستخدماً بطاقات الصرف اآليل، حيث مت توزيع  اعداتللمس

إذا  2008املفوض السامي إن من احملتمل وقف العمل ببعض براجمه حبلول يوليو/متوز وفضاًل عن ذلك، يقول مكتب  26العراقيني.
 27هلذه الربامج. متويالً إضافياً مستدمياً  مل يتلق  

 
قريباً.  األزمة ابنزايحشي األمل لدى الالجئني وتربز حالياً بواعث قلق جديدة بشأن احلماية نتيجة لتنامي معدالت الفقر وتال

 . سريوبني بواعث القلق هذه عمل األطفال والبغاء وتزايد العنف األ
 

                                                 
، حسبما نقلها مكتب املفوض السامي 2008/نيسان أبريل 11ماكيه، مريي، "السلع الغذائية األساسية تصبح كماليات مع ارتفاع التكاليف يف الشرق األوسط"، سي إن إن،  24

 .2008مايو/أاير  –، أبريل/نيسان حتديث بشأن أوضاع العراقلشؤون الالجئني يف 

 .2008مايو/أاير  –، أبريل/نيسان حتديث بشأن أوضاع العراق  25

 .2008مايو/أاير  –، أبريل/نيسان حتديث بشأن أوضاع العراق  26

 .2008مايو/أاير  –، أبريل/نيسان حتديث بشأن أوضاع العراق  27
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إذ ميث  ل عمل األطفال مشكلة متزايدة مع اضطرار العائالت إىل إرسال أطفاهلا للعمل يف الشوارع أو املصانع لكسب النقود اليت 
، التقى مندوبو منظمة العفو الدولية العديد من العائالت اليت بعثت أبطفاهلا للقيام مبا 2008/شباط ففي فرباير احلاجة إليها.متس 

 يعترب أعماالً خطرة مع أهنا تود لو أن هؤالء األطفال كانوا يف املدارس. 
 

 على البقاء هلهمأطفال يساعدون أ
 
 

ع صيب يف السادسة من العمر العلكة يف الشارع، يبقاء. إذ يبيساعد ثالثة من األطفال أسرهتم يف صراعها من أجل اليف دمشق، 
سنوات العلكة حنو ثالثة أايم يف  10حيث جيين حنو دوالر واحد يف اليوم وال يذهب إىل املدرسة. وتبيع فتاة تبلغ من العمر 

ما يعادل قرابة دوالرين األسبوع بعد الدوام املدرسي. ويقوم صيب يف اخلامسة عشرة من العمر مبسح األحذية فيحصل على 
 أمريكيني يف اليوم وال يذهب إىل املدرسة.

 

عاماً، فقد غادرا العراق  39عاماً ويعمل سائق شاحنة، وزوجته منال البالغة من العمر  42أما والدااما، شريف البالغ من العمر 
اجلميع إىل دمشق. وعاد  ر ابلغة نتيجة التفجريات. فر  ومعهما أوالداما الثمانية إثر إصابة منـزهلما يف منطقة الكرخ يف بغداد  أبضرا

، إال أنه تعرض لالعتداء ابلقرب من الرمادي، غريب بغداد، وس لبت منه مدخراته اليت 2007شريف إىل العراق يف يونيو/حزيران 
 دوالر. 6,000بلغت قيمتها 

 

العتداء عليه، وأهنا حتاول إبقاءه بعيداً عن األطفال. وترى منذ ا وأبلغت منال منظمة العفو الدولية أن زوجها قد أصبح عدوانياً 
 . قادر على العمل يف سوريةوحقيقة أنه غري أنه غري قادر على حتمل ما حلق به إثر خسارته مدخراته 

 

 .2008أجرى املقابلة مندوبون ملنظمة العفو الدولية يف دمشق، فرباير/شباط 
 

، إال ن نسبة األطفال الذين يلتحقون فعلياً طفال العراقيني ابملدارس يف سوريةحاق األومع أنه ليست هناك قيود حتول دون الت
، مل يزد عدد أبناء وبنات العراقيني الذين يدرسون يف املدارس األساسية 2008هبذه املدارس تظل قليلة نسبياً. فحىت مايو/أاير 

 28ممن هم يف سن الدراسة. 00,0002طالباً من أصل ما يقدر بنحو  43,749والثانوية يف سوراي عن 
ر النسبة املتدنية اللتحاق األطفال العراقيني ابملدارس. إذ تعين القدرة االستيعابية  وهناك عدة عوامل أخرى غري عمل األطفال تفس  

يلة اليت ينبغي احملدودة للمدارس عدم قبول الطالب بسبب ازدحام الصفوف. ولدى بعض العائالت بواعث قلق حيال الرحلة الطو 
على أطفاهلم القيام هبا للوصول إىل املدرسة، ما يعين ضرورة ركوب احلافالت للذهاب إىل مدارس يف أحياء بعيدة. ويتسرب بعض 

 األطفال العراقيني من املدرسة بسبب ما يواجهونه من صعوابت يف التكيف مع املناهج الدراسية الصعبة. 
 
 

                                                 
يف املعاهد الثانوية للتدريب املهين. وكان معظم هؤالء الطالب يف  416يف التعليم الثانوي العام، و 4,786يف مؤسسات للتعليم "األساسي"، و 41,440من بني هؤالء، كان  28

 مليون طالب.  5.1املدارس يف سورية  (. ويبلغ إمجايل عدد من يؤمون22,956( وضمن حدود دمشق الكربى )11,111دمشق )
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صبيان يلعبون يف حي  – 3الشكل 
معظم سكانه من الالجئني العراقيني. 
وألنه من غري املسموح به للعراقيني 

العمل يف سبورية، يتعني على األطفال 
القيام أبعمال هامشية ملساعدة أسرهم 

مكتب املفوض © على مواجهة نفقاهتا، 
 السامي لالجئني

 
 

االنتفاع خبدمات النظام الصحي العام، بيد أن حمدودية قدراته ال تليب مجيع مستوايت حاجاهتم ويستطيع العراقيون يف سورية فعلياً 
لدى العراقيني أعلى مما هي عادة نتيجة الصدمة النفسية اليت يعانيها العديدون منهم بسبب الطبية. فمتطلبات العناية الطبية 

، إال أن العدد الكبري من األشخاص احملتاجني إىل العناية 2007منذ سنوات النـزاع واحلرب. وقد حتسن مستوى التمتع ابخلدمات 
 ما حيتاجون من عالج. اخلطرية تعين عدم تلقي العديدين املتخصصة ملعاجلة أمراضهم 

 
وزارة الصحة السورية، فإن إبمكان العراقيني املسجلني لدى ب املفوض السامي لشؤون الالجئني مع نتيجة التفاق أبرمه مكتكو 

تب املفوض السامي ممن يعانون اعتالالً صحياً خطرياً تلقي العالج يف عيادات يشرف عليها الصليب األمحر العريب السوري، مك
بيد أن هذا اخليار ليس مفتوحاً للعديدين نظراً ألن معظم  29.مبا يف ذلك العمليات اجلراحية، إذا ما أسهموا مالياً يف تكلفة العالج

العراقيني غري مسجلني لدى مكتب املفوض السامي، وميكن للتكاليف املالية للعالج أن حتول دون احلصول عليه. وبينما يقد  م 
ب املفوض السامي بعض املساعدة فعلياً للعراقيني املرضى من غري املسجلني لديه، إال أن إمكاانته على القيام بذلك تظل مكت

 حمدودة بسبب تدين مستوى التمويل اجلاري. 
 

ام ، ق2007. ففي نوعهن االجتماعي بسببوتستضيف سورية أيضاً أعداداً متزايدة من الناجيات من العنف اجلنسي والعنف 
حالة لالجئات عراقيات انجيات من العنف اجلنسي أو العنف القائم على جنسهن،  400مكتب املفوض السامي بتوصيف حنو 

انجية أخرى ما بني يناير/كانون الثاين ومطلع مايو/أاير  200يف العراق. ومت تشخيص  يف ذلك االغتصاب، الذي تعرضن له مبا
وأبلغ مسؤول يف مكتب املفوض السامي منظمة العفو الدولية أن عدداً كبرياً من الالجئات العراقيات يتعرضن للعنف  2008.30

 على أيدي أزواجهن. 
 

                                                 
اليف، بينما يتحمل املريض ما تبقى من نفقات. وينطبق األمر نفسه على الدواء: حيث ابملائة من التك 80يف مثل هذه احلاالت، يتكفل مكتب املفوض السامي لالجئني بـ  29

 ابملائة من مثنه، بينما يدفع املريض الباقي. ويف بعض الظروف االستثنائية، يغطي مكتب املفوض السامي كامل نفقات العالج. ولدى املكتب 80يتكفل مكتب املفوض السامي بـ 
 ة يقوم بزايرة املرضى لتقدير ما إذا كانت أسرهم قادرة على توفري نفقات العالج أم ال. فريق للرعاية االجتماعي

 
 . 2008، مايو/أاير حتديث مكتب املفوض السامي بشأن سوريةالجئني، مكتب املفوض السامي لشؤون ال 30
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افتتاح مكتب املفوض للناجيات، مبا يف ذلك وبينما توفر بعض املالجئ اآلمنة املأوى واملشورة املتخصصة وخدمات أخرى 
بيتاً آمناً جديداً كبرياً هلن يف مايو/أاير إبدارة "كاريتاس النمسا"، فإن احلاجات اإلمجالية تفوق القدرة الراهنة على  السامي

 االستيعاب إىل حد كبري. 
 

 صدمات نفسية متكررة
 

زايرة أحد ، على أيدي رجلني وهي يف طريقها إىل سنة 48ة تبلغ من العمر اختطفت مرمي، وهي امرأة من الصابئة املندية من البصر 
حيث توقفت سيارة يف الشارع وخرج منها رجالن قاما ابإلمساك هبا بقوة وحشروا رأسها يف . 2005األقارب يف يوليو/متوز 

 قلنسوة ودفعوها إىل داخل السيارة. مث ساروا هبا إىل بيت يف مكان غري معروف. 
 

األايم الثالثة من اختطافها، تعرضت مرمي للضرب على أيدي ثالثة رجال. ويف اليوم األول، ح رمت من الطعام واملاء،  وخالل
ومنعت من الذهاب إىل املرحاض. ويف اليومني الثاين والثالث، تعرضت لالغتصاب املنظ م من قبل الرجال الثالثة مجيعاً. ويف اليوم 

يدها ابلقتل هي ينيها ونقلوها ابلسيارة إىل مكان جمهول آخر، حيث تركوها يف الشارع بعد هتدالثالث، قام خمتطفوها بعصب ع
غت عن اختطافها. واستقلت سيارة تكسي وذهبت إىل البيت. وعندما دخلت البيت، بدأ زوجها على الفور بل  وكل عائلتها إذا 

 بضرهبا. 
 

لإلبالغ عن احلادثة يف حماولة منها إلقناع زوجها مبا حدث هلا. ومع  وبعد ثالثة أايم من فك أسرها، ذهبت مرمي إىل الشرطة
ذلك، استمر زوجها يف حتميلها مسؤولية االعتداء عليها بسبب خروجها وحدها. وبعد أسبوع من تعرضها لالعتداء، جاءهتا امرأة 

سوف يقتلون اآلن. فهربت مرمي مع أسرهتا إىل  تهامجيع أفراد عائلإىل بيتها لتبلغها أبهنا تعرف أهنا قد ذهبت إىل الشرطة، وأبن 
 سورية، حيث يوجد بعض أقارهبا. 

 
ومنذ وصوهلا إىل سورية، تركها زوجها ومت هتريبها إىل بلد أورويب. وأبلغت منظمة العفو الدولية ابعتقادها أهنا قد رأت واحداً من 

، وختشى مغادرة بيتها احلادة النامجة عن احلادثةثري الصدمة األشخاص الذين اعتدوا عليها يف الشارع يف دمشق. وما زالت حتت أت
 وحدها. 

 

 . 2008أجرى املقابلة مندوبون عن منظمة العفو الدولية يف دمشق، مارس/آذار 
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 األردن

ن الالجئني العراقيني. ويقدر عدد دفع املوقع اجلغرايف األردن، مثله مثل سوراي، إىل وضع من ينبغي عليه استضافة قسط كبري م
وال يتلقى معوانت من املنظمات الدولية العاملة يف  31شخص. 500,000إىل  450,000العراقيني الذين يعيشون يف األردن بنحو 

 األردن سوى نزر يسري من هؤالء. 
 

وخيضع دخول الالجئني إىل األردن لقيود مشددة للغاية. ومع حمدودية الدعم الذي يتلقاه األردن من اجملتمع الدويل، عمدت 
أحكام  راقيني. ويف الوقت نفسه، ليس يف القانون األردينات يف األردن إىل فرض القيود على منح أتشريات الدخول للعالسلط

يرتتب عليه من واجب مبقتضى القانون الدويل  رغم ماالفارين من انتهاكات حقوق اإلنسان  شخاصحمددة تسمح بدخول األ
عدم اإلعادة حلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، يف أن حيرتم مبدأ العريف بصفته طرفاً يف العهد الدويل اخلاص اب

 .القسرية
 

 ممنوع الدخول

، اخت طف وًأسيئت 2006علي، وهو الجئ فلسطيين يف العراق، مرتمجاً لدى مقاول عسكري يف العراق. ويف مايو/أاير  عم ل
قول علي: "يف كل أربعة أايم. وي طيلةط سوى كأس ماء واحد وحبيت أسبريين معاملته. وأثناء احتجازه، جرى تكبيل يديه ومل يع

فتح، كنت أعتقد أن هذه ستكون هناييت، وأنين سأقتل". وحلسن احلظ، متكنت زوجته من أتمني إطالق سراحه مرة كان الباب ي  
 بعد ذلك الفرار من العراق.  أسرتهوحاول علي و . دفع الفديةبعد 

 

 2006عاماً وحتمل واثئق سفر أردنية سارية املفعول. وغادر علي بغداد يف أغسطس/آب  27يف العراق مدة  شتعيكانت العائلة 
بدخول األراضي  األردنية، مسحت السلطات لعلي وحدهبرفقة زوجته وابنيه وزوجتيهما وثالثة أحفاد. ولدى وصوهلم احلدود 

ائلة اآلخرين بدخول األردن. ونظراً لعدم وجود مكان يذهبون إليه، قضى األردنية. ومل ت عط أية أسباب لعدم السماح ألفراد الع
 أفراد العائلة شهراً يف مسجد قريب من احلدود. 

 

ملعرفة األسباب الكامنة وراء عدم السماح للعائلة بدخول األردن. وعاد علي  رت زوجة علي إىل األردن عرب سوريةوبعد ذلك، ساف
غرفة واحدة يف بيت أخيه لثمانية أشهر. ويف هناية األمر، اقرتح أحدهم أن حتاول العائلة دخول وعائلته إىل بغداد واختبأ يف 

عن طريق اجلو، حيث أ بلغوا أن هذا ميكن أن يكون أحياانً أسهل من الدخول عن طريق احلدود الربية. واستقلت العائلة  ردناأل
وأعيدوا إىل بغداد. وعند وصول العائلة إىل بغداد، دداً من دخول األردن. ، بيد أهنم منعوا جم2007الطائرة إىل عمان يف مايو/أاير 

مل توافق السلطات العراقية أيضاً على دخوهلم العراق، ألهنم، ولكوهنم فلسطينيني، ال ميلكون إثبااتً أبهنم مقيمون بصورة قانونية يف 
دون مالبس  –م ابلدخول، قضوا األايم العشرة التالية يف املطار العراق. فأعيدوا إىل عمان. ونظراً لعدم مساح السلطات األردنية هل

إىل خميم الرويشد، حيث   2007لتغيري مالبسهم املتسخة أو فراش. ويف هناية املطاف، أرسلتهم السلطات األردنية يف يونيو/حزيران 
 من الفلسطينيني اآلخرين القادمني من العراق.  100كان يعيش 

 

يلية قد وافقت يف هذه األثناء على إعادة توطني الجئني من املخيم، ولكن علي وعائلته مل يكونوا ضمن وكانت احلكومة الرباز 
ابإلجراءات الالزمة إلعادة توطني الالجئني املوجودين يف املخيم. هؤالء ألهنم مل يكونوا يف املخيم عندما قام املسؤولون الربازيليون 

                                                 
العراقيون يف األردن ، املؤسسة النروجيية جلمع ونشر املعلومات )فافو(، 2008مايو/أاير  –، أبريل/نيسان حتديث بشأن أوضاع العراقمكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني،  31

 ، دراسة مسحية حلكومة األردن. 2007، دهم وخصائصهماعد أ  – 2007
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يد أهنم أبلغوا بصورة غري متوقعة صباح ذات يوم أبنه ميكنهم التقدم بطلبات للحصول وأخذت العائلة تشعر مبزيد من اليأس. ب
 على اجلنسية األردنية. 

 

وهم اآلن حياولون تدمي طلبات للحصول على اجلنسية األردنية، غري أهنم أبلغوا أبن كل طلب من طلباهتم سيكلفهم ما قيمته 
 ثل هذا املبلغ. دوالر أمريكي، وهم ببساطة ال ميلكون م 5,000

 

 . 2007أجرى املقابلة مندوبون عن منظمة العفو الدولية يف األردن، سبتمرب/أيلول 
، فإن دخول العراقيني إىل األردن قد أصبح أكثر صعوبة بصورة متزايدة على مدار السنتني املاضيتني. وعلى الرغم من هذا الواجب

 عند نقطة احلدود. دون استثناءن على الشبان، الذين ي عادو  بصورة خاصة وينطبق هذا
 

على أتشرية دخول. ويفرض القرار على املتوجهني إىل األردن ، أصدر األردن قراراً بضرورة حصول العراقيني 2008مايو/أاير  1ويف 
الدخول العراقيني الذين يريدون دخول األردن التقدم بطلب أتشريات للدخول يف العراق قبل سفرهم. وميكن تقدمي طلب أتشرية 

أو عرب البعثات الدبلوماسية األردنية يف  32مكتباً من مكاتب شركة املراسالت الدولية "يت إن يت" يف العراق، 13إىل أي من 
، ق دم 2008مايو/أاير  11و 1 بنيوزارة الداخلية يف عمان. وخالل الفرتة اخلارج. وبعد معاجلة هذه الطلبات، يتم حتويلها إىل 

وقال إىل أهنا قد وافقت على أغلبية هذه الطلبات.  وقد أشارت وزارة الداخلية 33شخصاً. 2,811ل ما جمموعه طلباً متث    927
  34ابملائة من الطلبات اليت أرسلها مكتبها الرئيسي يف بغداد. 60مسؤول يف "يت إن يت" إنه قد متت املوافقة على زهاء 

 
لة من عدم األمان. وحبسب دراسة مسحية وال تتمتع أغلبية العراقيني املوجودين يف األردن بوضع قانوين، وبذا فهم يعيشون يف حا

ابملائة  22سوى املؤسسة النروجيية "فافو"، فإن من بني الفئات األشد فقراً من العراقيني الذين قابلتهم، ال ميلك  2007أجرهتا يف 
  35.ساري املفعول تصريح إقامة

 

ال تفي  –مبن فيهم املسجلون لدى مكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني  –ني العراقيني كما إن مواصفات العديد من الالجئ
وال يقتصر األمر هنا على انعدام األمان ابلنسبة إليهم، وإمنا يعين   36مبتطلبات املعايري املفروضة للحصول على تصريح اإلقامة.

دوالر أمريكي عن كل سنة يتجاوزون فيها مدة  761كذلك أن عليهم، مبقتضى القانون األردين، دفع غرامة تصل قيمتها إىل 
أهنا سوف تعفي العراقيني من الغرامات  2008دنية يف فرباير/شباط سراين مفعول أتشرية الدخول. وقد أعلنت السلطات األر 

 17املرتاكمة عليهم إذا ما قرروا العودة إىل بلدهم أو السفر إىل بلد اثلث، ولكنه سيكون على من يرغبون يف البقاء بعد 

                                                 
 دوالر أمريكي( عن كل طلب.  12.5دينار عراقي ) 15,000حتصل "يت إن يت" على رسوم مقدارها  32

 . 2008مايو/أاير  13، وزارة الداخلية األردنية –املوافقة على أغلبية طلبات أتشرية الدخول املقدمة من عراقيني "جوردان اتميز،  33

 املصدر نفسه.  34

 . www.fafo.noها صندوق األمم املتحدة للسكان. وملزيد من املعلومات، يرجى زايرة مو لت احلكومة النروجيية هذه الدراسة املسحية إضافة إىل منحة إضافية قدم 35

دوالر أمريكي( كحد  140,000دينار أردين ) 100,000على سبيل املثال، يتوجب على العراقيني الراغبني يف احلصول على وضع املقيم كمستثمر استثمار ما ال يقل عن  36
 أدىن. 

http://www.fafo.no/
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 37اإلقامة.إذن ة مستقبالً على منحهم تسوية أوضاعهم، أو املخاطرة بعدم املوافقمما يستحق عليهم لابملائة  50أبريل/نيسان دفع 
  38، أ علن عن متديد هذا الرتتيب لفرتة شهر واحد.2008ويف أبريل/نيسان 

 

زال العراقيون ممنوعني من العمل، كما من الناحية االقتصادية، على الالجئني العراقيني يف األردن أن يصارعوا من أجل العيش. فما 
أغلبية  اليت أجرهتا "فافو"، تعيش 2007. وحبسب الدراسة املسحية للعام املتزايدهو احلال يف سورية، ويواجهون حالة من اإلفقار 

وهذا يرتكهم  39ابملائة منهم حواالت مالية من العراق. 42الية؛ حيث يتلقى املتحويالت الالعراقيني على مدخراهتا أو على 
 إليهم.  تحويالت املاليةف تدفق المكشوفني للعوز عندما تنفق مدخراهتم أو إذا ما تدهورت األوضاع يف العراق مبا يوق

 
قانونية، بينما حصل آخرون على تصاريح للعمل. وحبسب  غري وورد أن بعض العراقيني املوجودين يف األردن يعملون بصورة

 40مصادر املنظمات غري احلكومية احمللية، فإن من يعملون عرضة ملشكالت من قبيل تدين األجور واالستغالل والفصل التعسفي.
 41.السكنية ومع ارتفاع أجور البيوت، يضطر عدد متزايد من األسر العراقية إىل تقاسم الشقق وحىت الغرف

 
وبينما تسعى وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية الدولية إىل املساعدة على سد هذه احلاجات، تظل قدرهتا على 

شخص قد سج لوا أنفسهم لدى مكتب املفوض السامي لالجئني يف  53,000، كان زهاء 2008ذلك حمدودة. وحىت مايو/أاير 
فليس من الضروري لالجئني يف األردن أن يكونوا اب حيول دون تسجيل مجيع الالجئني أمساءهم. األردن. ومثة عدد من األسب

مسجلني لتلقي املساعدات، ولذا فإن العديدين منهم ال يتصلون مبكتب املفوض السامي لالجئني. وفضالً عن ذلك، فإن البعض 
هم. وقد بوشر بتطبيق برامج لالتصال يف حماول يواجه صعوبة يف الوصول إىل مكتب املفوض السامي بسبب أماكن سكنا

لتصحيح هذا الوضع. فيحاول عاملون وظيفتهم االتصال ابلالجئني الوصول إىل العديد من العراقيني لتسهيل انضمامهم إىل 
 مبادرات توزيع األغذية. بيد أن مثل هذه الربامج حتتاج إىل زايدة التمويل واستمراره لتكتسب صفة االستدامة. 

 
شخصاً، ومساعدات مالية إىل  9,190حالياً معوانت غذائية يستفيد منها  ب املفوض السامي لشؤون الالجئني ويقدم مكت

تتلقى  تشري هذه األرقام إىل أن قلة قليلة من إمجايل عدد الالجئني العراقيني يف األردنو  42.أشخاص يف األردن 7,708
وقد أبلغ املساعدات. وال يعود هذا إىل عدم حاجة هؤالء الالجئني إىل املساعدة، وإمنا إىل شح املوارد أو ضعف القدرات. 

 :غري قادر مكتب املفوض السامي يف األردن منظمة العفو الدولية أنه

  
اليت تستند إىل املوارد و حساب كمية االحتياجات احلالية اليت تزيد عن األعداد املذكورة آنفاً،  على يف الوقت الراهن" 

 املتوافرة، ولكن االحتياجات الفعلية أعلى ابلتأكيد مبا ال يقاس مما نستطيع يف الوقت الراهن تقدميه.
 

                                                 
 . 2008، مارس/آذار حتديث بشأن أوضاع العراقمكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني،  37

 .2008أبريل/نيسان  17يب يب سي، "األردن ميدد املوعد النهائي إلعقاء العراقيني من غرامات اإلقامة"،  38

 .2007، ، أعدادهم وخصائصهم2007العراقيون يف األردن "فافو"،  39

 . 2007، عددهم وخصائصهم، 2007العراقيون يف األردن نظر أيضاً "فافو"،  أ 40

 .2008/شباط ، فربايريف األردن ولبنان النازحنياالحتياجات النفسية للعراقيني  املكتب الدويل للهجرة، تقييم  41

 . 2008مايو/أاير  –وفقاً للتحديث بشأن األوضاع الصادر عن مكتب املفوض السامي للفرتة أبريل/نيسان  2008مت التنفيذ يف مارس/آذار  42
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ون يومياً مبجتمع العراقيني ذلك. ومن ومية وملكتب املفوض السامي الذين حيتك  ويؤكد املوظفون امليدانيون للمنظمات غري احلك
املتوقع أن يتزايد عدد العراقيني احملتاجني إىل املساعدة نتيجة الزايدة يف تكاليف املعيشة يف األردن، ويضاعف من ذلك آتكل ما 

 43."بني يدي املنتفعني منهم من موارد )موجودات، مدخرات.. وما إىل ذلك
 

ويستطيع مجيع األطفال، مبن فيهم املقيمون بصورة غري قانونية، االلتحاق ابملدارس اآلن. فبحسب مكتب املفوض السامي، 
بيد أن قطاع التعليم  44اباللتحاق جبميع أنواع ومستوايت مؤسسات التعليم العام. أكدت احلكومة على أنه سيسمح للعراقيني

التعليم يف اآلونة طفاًل. وحتدث وزير الرتبية و  24,000العام يواجه صعوابت يف استيعاب أطفال الالجئني العراقيني، البالغ عددهم 
األخرية عن احلاجة إىل زايدة املساعدات القادمة من اجملتمع الدويل للمساعدة على التخفيف من املشكالت النامجة عن اكتظاظ 

 الصفوف الدراسية ودوام املدارس على فرتتني.
  

يف املدارس، يتعني عليهم جلب واثئقهم  إال أن هذا ال يعين أن مجيع األطفال العراقيني يذهبون إىل املدرسة. فمن أجل القبول
املدرسية الرمسية من العراق، وإثبات أهنم مل يتغيبوا عن املدرسة ملدة تزيد على ثالث سنوات. وال يلتحق البعض ابملدارس لعجزهم 

وحبسب املنظمة الدولية  45إقامة أودهم.عن تلبية هذه الشروط. بينما يلجأ آخرون إىل القيام بعمل مأجور ملساعدة أهاليهم على 
 46لشؤون اهلجرة، من السهل على األطفال يف األردن احلصول على عمل يف السوق غري القانونية للعمل.

 
ومن الناحية الرمسية، يستطيع الالجئون العراقيون االنتفاع خبدمات الرعاية الصحية األساسية الطارئة. بيد أن القيود املفروضة على 

تخصصة، تعين أن مثة فجوة كبرية بني ما هو املعاجلة الطبية اإلضافية، مبا فيها ضآلة فرص احلصول على اخلدمات الصحية امل
ضروري وما هو متاح. فيواجه الالجئون العراقيون ممن يعانون مشكالت صحية مزمنة، من قبيل داء السكري أو السرطان أو 

ت، تتحول املشكالت ويف بعض احلاال 47أمراض القلب، صعوبة ابلغة يف احلصول على الرعاية الصحية الالزمة هلم، إن توافرت.
ية إىل مشكالت خطرية بسبب عدم توافر العالج. وفضاًل عن ذلك، ت سهم ظروف السكن املرتدية اليت يضطر الصحية الثانو 

 48تالل صحة الكثريين.لتدفئة، يف اعالعديد من العراقيني إىل العيش فيها، كالسقوف الدالفة وعدم كفاية ا
 

ومن الناحية النظرية، ميكن للعراقيني طلب العالج يف العيادات الصحية اخلاصة، ولكن معظمهم ال يقدرون على ذلك. وقد مت 
غري حكومية وهيئات إنسانية، غري أن هذه ال تستطيع معاجلة إال  إنشاء بعض املراكز الصحية املمتازة اليت تشرف عليها منظمات

 جزء بسيط ممن حيتاجون إىل العناية. 
 

                                                 
 .2008أبريل/نيسان  17رد ابلربيد اإللكرتوين من مكتب املفوض السامي لالجئني يف عمان، األردن، جرى تسلُّمه يف  43

 .2008، مارس/آذار حتديث بشأن أوضاع العراقمكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني،  44

 .2008، فرباير/شباط يف األردن ولبنان النازحنيالحتياجات النفسية للعراقيني ل تقييمتب الدويل للهجرة، املك 45

 .2008، فرباير/شباط يف األردن ولبنان النازحنيسية للعراقيني الحتياجات النفقييم لاملكتب الدويل للهجرة، ت 46

  .2008، مارس/آذار س سنوات، أزمة خمفيةبعد مخ، الصليب األمحر الدويل 47

 .2008، مارس/آذار بعد مخس سنوات، أزمة خمفية، الصليب األمحر الدويل 48
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االجتماعي من جانب الالجئني العراقيني ابعث قلق كبري األامية يف  –لدعم النفسي اوتشكل احلاجة املتزايدة إىل الدعم النفسي و 
 هذا وبني من حيتاجون إىل الدعم يف 2008.49دويل للهجرة يف فرباير/شباط األردن، حسبما  تظهر دراسة أصدرها املكتب ال

صيف حالة ما ال يقل عن حيث مت تو  –النوع االجتماعي  على أساسمن العنف اجلنسي والعنف اجملال العديد من الناجيات 
 2007.50عراقية يف هذا اجملال من قبل مكتب املفوض السامي يف  4,380

 لبنان

ابملائة منهم بصورة غري شرعية، وذلك حبسب دراسة مسحية أصدرها  77.5الجئ عراقي من دخول لبنان،  50,000متك ن حنو 
قبلوا هبا ترك الكثري مما ينبغي عمله. فقد عاىن . ولسوء احلظ، فإن الطريقة اليت است  2007يف أواخر  "اجمللس الدمنركي لالجئني"

 .2007هؤالء من وضعهم غري القانوين، وكذلك من االعتقال والرتحيل، وال سيما يف 
 

نح الالجئون العراقيون يف لبنان وضعاً قانونياً آمناً، كما مل ي  2008وحىت فرباير/شباط  عرتف هبم كالجئني من جانب الدولة. ، مل مي 
وظلوا طوال الوقت عرضة للتوقيف واالحتجاز إىل أجل غري مسمى يف حماولة إلكراههم على العودة إىل العراق. وحىت يناير/كانون 

، رهن االحتجاز يف ظروف قاسية املسجلني لدى مكتب املفوض الساميمن  323الجئ عراقي، بينهم  600كان   ،2008الثاين 
ن العراقيني قد عادوا "بصورة طوعية" إىل م 104، ورد أن 2008ويف أوائل  51يف سجون مكتظة، إىل جانب جمرمني جنائيني.

العراق بعد قضاء عدة أشهر قيد االعتقال. وأمام ختيريهم بني السجن والعودة إىل العراق، ال بد من طرح األسئلة حول ما هو 
  52"طوعي" يف هذه العودة.

 

وردت أنباء طيبة عن إعالن احلكومة اللبنانية إقرار برانمج لتسوية أوضاع مجيع األجانب يعطيهم فرتة ، 2008ويف فرباير/شباط 
مساح من ثالثة أشهر ملراجعة مكتب األمن العام برفقة كفيل ملنحهم إذانً لإلقامة و/أو تصرحياً للعمل. وعلى الكفيل أن يودع 

 53دوالر ككفالة للشخص الواحد. 1,000 مبلغاً بقيمة
 

وأقنع مكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني السلطات بتوسيع نطاق الربانمج ليشمل الالجئني احملتجزين، الذين يسبب 
ونظراً ألنه ليس من السهل على الالجئني احملتجزين قلق ملكتب املفوض السامي، وأغلبية هؤالء من العراقيني.  احتجازهم بواعث

أن حيدوا كفيالً وهم رهن االحتجاز، فقد أصبح اآلن ابإلمكان أن يفرج عنهم بال كفيل. وقد تعهد مكتب املفوض السامي بدفع 
كل الجئ حمتجز لتسوية وضعه. ومن مث يطلق سراح الالجئ ليسل م رمسياً إىل مكتب   ليرية لبنانية املطلوب من 950,000مبلغ الـ 

املفوض السامي وحيتفظ حبق اإلقامة بصورة قانونية يف لبنان ملدة ثالثة أشهر يتعني عليه خالهلا العثور على ضامن له وإهناء 
 إجراءات تسوية وضعه.

 

                                                 
 .2008، فرباير/شباط يف األردن ولبنان النازحنيالحتياجات النفسية للعراقيني ل تقييماملكتب الدويل للهجرة،  49

 .2008مايو/أاير   –، أبريل/نيسان حتديث بشأن أوضاع العراقمكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني،  50
 

 .2008مايو/أاير   –، أبريل/نيسان حتديث بشأن أوضاع العراقمكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني،  51

 .2008ين يناير/كانون الثا 23، حتديث بشأن أوضاع العراقمكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني،  52

 .2008أبريل/نيسان  18رد ابلربيد اإللكرتوين من مكتب املفوض السامي لالجئني يف لبنان، جرى تسلُّمه يف  53
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رهن  140 – 120أغلبية الالجئني العراقيني احملتجزين الستمائة، بينما بقي  ، كان قد مت اإلفراج عن2008وحبلول مايو/أاير 
س" ملساعدهتم على فعة مالية واحدة من مكتب املفوض السامي عرب "كاريتاوتلقى الالجئون الذين أفرج عنهم د 54االحتجاز.

قبل إطالق سراحهم لتقييم ما إذا كانت لديهم احتياجات إضافية، من قبيل املشكالت  ومتت مشاورهتماالندماج يف اجملتمع. 
 الصحية، وحىت ميكن يف هذه احلالة حتويلهم إىل منظمات غري حكومية لتقدمي املزيد من املساعدة هلم. 

آاثر إجيابية على حياة العراقيني املوجودين  هذه وضع القانوين ويف فرص احلصول على العملومن املؤمل أن تكون للتغيريات يف ال
من  22معلومات أبن  مج تسوية األوضاعبعد مرور شهرين على بدء العمل بربان إال أن مكتب املفوض السامي تلقىيف لبنان. 

نان. وحبسب مكتب املفوض السامي، ق بض على ثالثة آخرين الالجئني العراقيني قد جرى توقيفهم واحتجازهم أثناء جتوهلم يف لب
  55أبريل/نيسان، ورمبا أثناء دخوهلم لبنان. 18 – 11يف الفرتة ما بني 

 
وا حىت اآلن يعانون صعوابت شديدة. فعدم قدرهتم على دخول سوق العمل حىت وقت قريب إن الالجئني العراقيني يف لبنان ما زال

 56ابملائة منهم يف بيوت صغرية مستأجرة. 80قد أدى إىل إفقارهم. ويعيش معظمهم يف مساكن مكتظة، حيث يعش حنو 
 

تغطية  ال تستطيع إرسال أطفاهلا إىل املدارس نظراً لعدم قدرهتا على سرومل تقل أمور التعليم صعوبة عن ذلك. فالعديد من األ
وأورد  57سرة.حتسني دخل األحاجتها إىل إرسال أطفاهلا للعمل من أجل زمات الدراسة، أو نتيجة تكاليف الزي املدرسي ومستل

مل ي سجلوا يف املدارس بسبب ارتفاع  17 – 6ابملائة من األطفال العراقيني يف لبنان ممن هم يف سن  40املكتب الدويل للهجرة أن 
الواثئق املدرسية الالزمة كي تسجل  سرالرسوم املدرسية واحلاجة إىل عملهم. وابإلضافة إىل ذلك، مل تكن بني يدي بعض األ

 58أطفاهلا يف املدارس.
 

 1,100إىل  2007-2006 الدراسيةطفالً يف السنة  321ومبساعدة من مكتب املفوض السامي، ارتفع عدد من يؤم ون املدارس من 
. ويف الوقت احلاضر، يستطيع مكتب املفوض السامي تزويد األطفال برزمة مساعدات تشمل 2008 - 2007 دراسيةيف السنة ال

أن مثل هذه التدابري، وكما هو احلال مع شىت الربامج، ومع عدم استمرار التمويل وزايدته، ي املدرسي واللوازم املدرسية. بيد الز 
  59تفتقر إىل االستدامة.

 
قيون االستفادة من خدمات الرعاية الصحية بسهولة يف لبنان، والسبب الرئيسي يف ذلك هو تكاليف وال يستطيع الالجئون العرا

يعاين العراقيون يف لبنان، حبسب التقارير، من مستوايت  يف األماكن األخرى، النازحنيالعالج. وكما هو احلال ابلنسبة للعراقيني 

                                                 
 .2008مايو/أاير   –، أبريل/نيسان حتديث بشأن أوضاع العراقمكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني،  54

 .2008أبريل/نيسان  18رد ابلربيد اإللكرتوين من مكتب املفوض السامي لالجئني يف لبنان، جرى تسلُّمه يف  55

 .2008، فرباير/شباط يف األردن ولبنان نيالنازحللعراقيني  االجتماعية - الحتياجات النفسيةل املكتب الدويل للهجرة، تقييم  56

، 2007، نوفمرب/تشرين الثاين تعفنوا هنا أو موتوا هناك: خيارات مظلمة لالجئني العراقيني يف لبنان"مراقبة حقوق اإلنسان"،  57
http://www.un.org/radio/8947.asp 

 .2008، فرباير/شباط ألردن ولبنانيف ا النازحنيللعراقيني  االجتماعية - الحتياجات النفسيةل املكتب الدويل للهجرة، تقييم  58

 .2008يناير/كانون الثاين  23، حتديث بشأن أوضاع العراقمكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني،  59

http://www.un.org/radio/8947.asp
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ابملائة ممن  24وتغطي املنظمات غري احلكومية واجلمعيات اخلريية النفقات الكاملة لنحو  60مرتفعة من الكآبة النفسية االنفعالية.
 61حيتاجون إىل الرعاية احلثيثة.

 
إن اخلطوات اإلجيابية اليت مهد ت إلمكانية تسوية األوضاع وفتحت أبواب العمل تثري حتدايت محائية جديدة. فاستغالل العاملني 

إذ كثرياً ما يهدد  62األجانب وإساءة معاملتهم، اللذين ال يقتصران ابلضرورة على الالجئني، يشكالن ابعث قلق عام يف لبنان.
ممن ميلكون وضعاً قانونياً أو ابإلبالغ عن أولئك الذين يعملون بصورة غري عن مستخدميهم  الكفالةأصحاب العمل برفع 

 ويتدخل مكتب املفوض السامي أحياانً لدى أصحاب العمل للدفاع عن مستخَدميهم من الالجئني.  63قانونية.
 

ومكتب وفضالً عن ذلك، جيب العثور على حلول طويلة األجل لالجئني يف هناية فرتة الثالثة أشهر املمنوحة لتسوية األوضاع. 
املفوض السامي ملَزم مبواصلة احلوار مع السلطات اللبنانية إلجياد مثل هذه احللول، مبا يف ذلك متديد فرتة السماح وإيالء املزيد من 

 64االحرتام لواثئق مكتب املفوض السامي من طرف املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون. 
 

 رمص
 

، 2006. ومنذ أواخر 150,000و 10,000وتتباين التقديرات فتضعهم ما بني  -متك ن عدد كبري من العراقيني من اهلرب إىل مصر 
 خول إىل البالد أكثر صعوبة. قرت سياسة تقييدية يف منح أتشريات الدخول، أصبح الدعندما أ  

 
فهم  65الدعم.إىل  حباجة ماسةوبينما يستحيل حتديد العدد اإلمجايل لالجئني العراقيني يف مصر، من الواضح أن العديدين منهم 

كما ال يسمح هلم ابلعمل، على الرغم من أن مصر، على خالف   66ة،ال مينحون وضعاً رمسياً، وال ينتفعون ابخلدمات االجتماعي
. وبينما متك ن بعض العراقيني من دخول مصر لبنان وسوراي واألردن، دولة طرف يف اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بوضع الالجئني

 ومعهم بعض املدخرات، فإن هذه املدخرات تنفد على حنو سريع. 
 

أما عدد العراقيني املسجلني يف مصر لدى مكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني فقليل للغاية، رغم أن أعدادهم يف ازدايد. 
وما إن يتم تسجيلهم حىت يصبح  67شخص. 11,000املسجلني حنو ، بلغ عدد األشخاص 2008ففي منتصف أبريل/نيسان 

ملكتب  الالجئون العراقيون مؤهلني للحصول على خمصصات تعليمية وعلى اخلدمات الصحية من خالل الشريك التنفيذي

                                                 
 http://www.un.org/radio/8947.asp، 2008مارس/آذار  4، الالجئون العراقيون يف األردن ولبنان يعانون من مشاكل عقلية دويل للهجرة،املكتب ال 60

 .2008، فرباير/شباط انيف األردن ولبن النازحنيللعراقيني  االجتماعية - الحتياجات النفسيةل املكتب الدويل للهجرة، تقييم  61

 .2008أبريل/نيسان  18رتوين من مكتب املفوض السامي لالجئني يف لبنان، جرى تسلُّمه يف رد ابلربيد اإللك 62

 .2008أبريل/نيسان  18السامي لالجئني يف لبنان، جرى تسلُّمه يف  رد ابلربيد اإللكرتوين من مكتب املفوض 63

 .2008أبريل/نيسان  18جئني يف لبنان، جرى تسلُّمه يف رد ابلربيد اإللكرتوين من مكتب املفوض السامي لال 64

اهدته على املوقع اإللكرتوين ، فيلم حول أوضاع العراقيني يف مصر من إنتاج وإخراج جوشوا فان براغ، وميكن مشالعراقيون يف مصر: الوقت ينفدأنظر، مثاًل،  65
http://www.iraqisinegypt.org 

 .20007ديسمرب/كانون األول  4، كريستيل يونيس ونري روزين، مصر: استجيبوا حلاجات الالجئني العراقينياملنظمة الدولية لالجئني،  66

 .2008مايو/أاير   –، أبريل/نيسان حتديث بشأن أوضاع العراقمكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني،  67

http://www.un.org/radio/8947.asp
http://www.iraqisinegypt.org/
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على مساعدة مالية أيضاً يف  من احملتاجنيمن الالجئني العراقيني املسجلني  2,714وقد حصل ما جمموعه  68السامي.املفوض 
2007 . 

منعتهم السلطات املصرية من االلتحاق ابملدارس إذ  –أما أبواب التعليم فليست مفتوحة رمسياً ألطفال الالجئني العراقيني 
تحاق ابملدارس اخلاصة سوى من ميلكون ما يكفي من املال، أو من يتلقون املساعدة أحياانً من مكتب احلكومية. وال يستطيع االل

 املفوض السامي. 
 
االنتفاع خبدمات الرعاية الصحية مشكلة مماثلة. فبينما ميكن تلقي العالج يف املستشفيات احلكومية أحياانً، يتعذر ذلك يف  عتربوي

 مكتب املفوض السامي. الدعم الذي يقدمه ملية، يعتمد عالج الالجئني بصورة عامة على أحيان أخرى. ومن الناحية الع
 

 املنمَّق التصدي للكالم. العودة "الطوعية: 4
 

ومات تقاعس اجملتمع الدويل عن االستجابة ملتطلبات أزمة الالجئني العراقيني على حنو كاف. وعوضاً عن ذلك، فض لت احلك
دعاءات بتحقيق ومن ذلك، على سبيل املثال، حماوالت الرتويج ال –جتاهل األزمة أو تشويه احلقائق بشأهنا ألسباب سياسية 

 "جناحات" عسكرية، أو النأي بنفسها عن هذه القضية. 
 

 سيما منذ أكتوبر/تشرين ويف هذا الصدد، لقيت األمثلة على عودة الالجئني العراقيني إىل وطنهم تغطية إعالمية جوهرية، وال
، بينما مل تتم إعارة سوى القليل من االهتمام حملدودية اخليارات املتاحة لالجئني أو للمخاطر اليت ميكن أن يواجهوها 2007األول 

 لدى عودهتم إىل العراق. 
 

منية يف العراق وما حييط هبا من ومن الواضح أن للسلطات العراقية مصلحة يف رسم صورة يف غاية اإلجيابية والتفاؤل للحالة األ
 2007توقعات. وجاء فرص احلكومة السورية أنظمة تتطلب من العراقيني احلصول على أتشريات دخول يف أكتوبر/كانون األول 

يف أعقاب زايرة إىل دمشق قام هبا رئيس الوزراء نوري املالكي، الذي طلب إغالق احلدود. وبدا أن هذا الطلب كان يهدف إىل 
وهي أكثر املؤشرات سطوعاً على  –من العراق  د من التغطية اإلعالمية السلبية اليت تسببت هبا موجات النـزوح اجلماعياحل

 استمرار تفشي مستوى عال من املخاطر وانعدام األمن داخل العراق.
 

على نطاق  العراقيني  طوعية" لالجئنيويف أعقاب ذلك، حتو ل الرتكيز حنو تسليط األضواء على ما ص و  ر أنه موجات من العودة "ال
على وجه اخلصوص، عمدت احلكومة العراقية إىل التتشجيع  2007ومنذ أواخر واسع، ما يشري إىل حتسن األوضاع األمنية. 

حبماس على العودة "الطوعية". واختذ هذا التشجيع شكل اإلعالانت التلفزيونية على القنوات اململوكة للحكومة، والطلب من 
صح أصدقائهم وأقارهبم ابلعودة نظراً لالخنفاض امللحوظ يف مستوى العنف، إضافة إىل تنظيم قوافل العودة. كما شخاص ن  األ

                                                 
من العراقيني املوجودين يف مصر رعاية صحية  1,340تلقى  .2008مايو/أاير   –أبريل/نيسان  ،حتديث بشأن أوضاع العراقمكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني،  68

  .2007/2008ية من الطالب العراقيني يف مصر منحاً تعليمية للسنة األكادمي ابملائة( 38) 2,621مدعومة خالل مارس/آذار، وتلقى 
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أمام الربملان األورويب  2008صدرت بياانت رمسية على أرفع املستوايت، مبا يف ذلك خطاب لرئيس الوزراء املالكي يف أبريل/نيسان 
وما زالت األرقام اليت تصدرها السلطات العراقية حول أعداد العائدين أعلى بكثري مما  69 إىل العودة.يف بروكسيل دعا فيه العراقيني

 تورده املصادر األخرى، مبا يف ذلك مكتب املفوض السامي لالجئني واهلالل األمحر العراقي. 
 

، إحدااما من حلب واألخرى من دمشق، 2007ويف هذا السياق، مت تنظيم قافليتني رمسيتني للعائدين يف نوفمرب/تشرين الثاين 
حماولة إبراز القافلتني على أهنما سفينة القيادة ألسطول من  ورافق ذلك الكثري من التطبيل والتزمري الرمسي. وعلى الرغم من

ميكن للعراقيني العودة طوعاً وأبمان ودون توقف، إال أن واقع احلال أظهر  حبيث، وضاعالعائدين إىل العراق، ما يرمز إىل تعايف األ
ظمات الشريكة ملكتب املفوض السامي أن الظروف ال تزال مريعة. فمن بني العائالت الثالثني اليت عادت وأجرت إحدى املن

 انزحنياألصلية، بينما حتو ل الثلثان اآلخران إىل أشخاص  سوى ثلثها من العودة إىل منازهلم مقابالت معها يف العراق، مل يتمكن
بت أو مت االستيالء عليها أو د مرت. إذداخلياً.  وفضالً عن ذلك، ما زال العائدون،  70وجد بعض العائدين أن ممتلكاهتم قد هن 

 دوالر أمريكي لكل منهم.  1,000حبسب التقارير، ينتظرون أن تدفع هلم حكومة العراق احلوافز اليت وعدهتم هبا بقيمة 
 

املسؤولني العراقيني أبن مثة خططاً لقوافل أخرى، إال أن قوافل العودة هذه مل تر النور بعد، ما يشري إىل أن  وعلى الرغم من إشارات
انعدام األمن مريع حىت اآلن إىل حد جعل الظروف غري مواتية مستوى السلطات العراقية نفسها تعرتف على استحياء اآلن أبن 

 للعودة الطوعية يف الوقت الراهن. 
 

 50,000أن زهاء  2008طت مصادر أخرى الضوء على حركة العائدين هذه. فأورد اهلالل األمحر العراقي يف فرباير/شباط وقد سل
 71الجئ عراقي قد عادوا طوعاً، وهو رقم أدىن بكثري مما ذكرته السلطات العراقية.

 
إىل العراق  شخص جيتازون احلدود من سورية 800، أن قرابة 2008، يف مارس/آذار ةوأ بلغ مندوبو منظمة العفو الدولية يف سوري

أن املعدل  2008غريهم. وذكر مكتب املفوض السامي يف مايو/أاير  1,000يومياً، بينما جيتاز احلدود يف االجتاه املعاكس 
، يوازي بصورة تقريبية، حبسب 2008شباط  عند نقطة حدود الطنف منذ فرباير/ ني الذين يدخلون سوريةداد العراقيالوسطي ألع

 72شخص(. 900و 700من نقطة احلدود نفسها )بني  من العراقيني الذين يغادرون سوريةمصادر اهلجرة السورية، العدد نفسه 
 

ومن األامية مبكان األخذ يف احلسبان أنه ومهما كانت األرقام الفعلية، فإن من غري املمكن فهم واقع ما مير به من يعودون 
ب الكامنة األسبا –ابلتبسيط الذي تطرحه األرقام اإلحصائية. فثمة جانبان حامسان ال أتيت التقارير اليت تورد األرقام على ذكراما 

ذلك لفرتة مؤقتة فحسب وألغراض حمددة، وال يعودون لكي يستقروا بالعديد ممن يعودون يقومون الناس، وحقيقة أن  ةوراء عود
 يف العراق. 

                                                 
  . 2008أبريل/ نيسان  16اخلارجية، اجتماع مع "الوفد اخلاص الدائم للعالقات مع العراق". تبادل لآلراء مع دولة نوري املالكي، رئيس وزراء مجهورية العراق، جلنة الشؤون  69

 .2007ديسمرب/كانون األول  7، آخر أخبار العودة إىل العراقعن مكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني، مذكرة إجياز صادرة  70

شخص يعودون إىل العراق كل يوم، بينما قال الناطق بلسان أمن  1,600تشرين الثاين أن حنو شؤون النازحني والنازحني عبد الصمد سلطان وكالة رويرتز يف نوفمرب/ وزيرأبلغ " 71
الجئ يعودون إىل  46,000، "ذي إنديبندنتشخصاً قد عادوا إىل العاصمة يف أكتوبر/تشرين األول وحده."  46,000بغداد، العميد قاسم موسوي، يف الشهر نفسه إن 

 .2008 يناير/كانون الثاين 5العراق"، 

 .2008مايو/أاير   –يل/نيسان ، أبر سوريةحتديث بشأن مكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني،  72
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 أسباب العودة
ل املوظفون احلكوميون العاملون على احلدود أو مكتب املفوض ال معلومات شاملة  73سامي لالجئنييف الوقت احلاضر، ال يسج  

إىل العراق. وتشري األدلة األقرب إىل الرواايت إىل أن الفقر يشكل سبباً رئيسياً. وقد  ص من سوريةبشأن أسباب عودة األشخا
ممن خيططون للعودة، أو لديهم أقرابء من أسرهم عادوا فعاًل. وتبني  األشخاص يف سوريةقابلت منظمة العفو الدولية العديد من 

للمخاطر اجلدية اليت  ومثة إدراك لدى البعض. الصمود اقتصادايً يف سوريةرة على للمنظمة أن الدافع إىل العودة هو عدم القد
كسب عيشهم يف على حياهتم، ولكن شروط البقاء تفرض عليهم بعد نفاد ما لديهم من نقود وعدم قدرهتم على  العودة  ثلهامت

 غري طوعية.    إالعودة ال ميكن اعتبارها  سورية
 

 "إذا مت، مت"
 

سبعة أبناء كبار مجيعهم يعيشون يف  انية والستني من العمر وأرمل لهط شيعي متقاعد من اجليش يف الثأبلغ ماجد، وهو ضاب
لرية سورية )دوالر أمريكي  50ه احلماية يف سورية، وكل ما يف جيببغداد، منظمة العفو الدولية أنه بعد أن حاول البحث عن 

: "إذا حيث قال لنار خبوف شديد، كان يف قرارة نفسه قد فقد األمل، يشعواحد(، فإن عليه العودة إىل العراق. ومع أنه كان 
 ." ، متُّ   م تُّ

 
عاماً،  19و 17إثر قطع رأسي ابين أخته منصور وسامي، البالغني من العمر  2008وكان ماجد قد فر  من العراق يف فرباير/شباط 

وكانت والدة الشابني، رشا، حاضرة، حسبما ذ كر، عندما قام على أيدي أعضاء يف مجاعة مسلحة يف املناطق الريفية مشال بغداد. 
بقرع ابب بيتهم واقتادوا منصور وسامي. وذهبت رشا  2007رجال مسلحون يرتدون مالبس مدنية يف ديسمرب/كانون األول 

على رأسي منصور وسامي وسامي إىل بغداد وأبلغت ماجد مبا حدث. ويف املساء، أبلغ مصو  ر فوتوغرايف العائلة أنه قد مت العثور 
على ضفيت هنر دجلة. ويف اليوم التايل، أحضر ماجد وآقارب آخرون اجلثتني من معهد الطب الشرعي يف بغداد ودفنواما. وروت 

 رشا أنه قبل احلادثة بعدة أايم، تلقت العائلة هتديداً يطلب منها مغادرة املنطقة. 
 

نه من دعوة ملفرتض أن يصل قبل اآلخرين للحصول على تصريح ابإلقامة ميك   وقرر ماحد النجاة بنفسه إىل سورية. وكان من ا
على أساس احلاجة إىل املعاجلة الطبية، إال أنه أبلغ  أنه ورغم متكن ماجد من دخول سوريةابنه األكرب لالنضمام إليه. بيد عائلة 

متكنه من احلصول على  موعائلته إىل سورية، نظراً لعدمنظمة العفو الدولية أبنه مل يعد يتوقع أن يكون قادراً على إحضار ابنه 
تصريح لإلقامة، انهيك عن عدم قدرته على إقامة أوده يف سورية. وكان ماجد قد محل معه مدخراته إىل سورية، إال أنه أصبح 

  العراق.خايل الوفاض بعد فرتة وجيزة. وأوضح ملنظمة العفو الدولية ابكياً أبنه ال خيار أمامه سوى العودة إىل
 

 .2008أجرى املقابلة مندوبو منظمة العفو الدولية يف دمشق، فرباير/شباط 

                                                 
املفوض السامي قد أعد  ليس ملكتب املفوض السامي وجود اثبت على احلدود يف الوقت احلاضر، ولذا فهو غري قادر على االحتفاظ بسجل شامل للمعلومات. بيد أن مكتب 73

 مسوحات يف اآلونة األخرية بشأن هذه املسألة. أنظر ما يلي. 
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اليت تتخذ من فرنسا مقراً  ،للدراسات املسحيةالعاملية املسحية ملكتب املفوض السامي لالجئني/شركة "إبسوس" الدراسات وتؤيد 
عاجلت، بني مجلة أمور، أسباب عودة األشخاص  2007فالدراسة املسحية لشهر نوفمرب/تشرين الثاين  74هلا، هذه املعطيات.

الذين جرت مقابلتهم أو من يعرفوهنم إىل العراق. وبني  املسح أن سبب عودة األغلبية الساحقة هو عدم قدرهتا على مواصلة 
حيث أقر ما من إمالق، أو بسبب عدم متكنهم من احلصول على وضع قانوين آمن. اإلقامة يف سوراي نظراً ملا وصل إليه حاهلم 

ابملائة إن  25.6ابملائة ممن جرت مقابلتهم أبهنم مل يعودوا قادرين على توفري نفقات العيش يف سورية، بينما قال  46يربو على 
م عائدون ألهنم مسعوا أن قتصرت نسبة من قالوا إهنىل املغادرة. وااضطروا إسراين مفعول أتشريات دخوهلم قد انتهى وإهنم قد 

 ابملائة فقط.  14.1األمنية قد حتسنت على  احلالة
 

، اليت أجريت لتقييم حاالت عودة الالجئني العراقيني من سورية 2008وبي نت آخر دراسات "إبسوس" املسحية لشهر مارس/آذار 
والسبب الرئيسي الذي  75مل يكونوا يرغبون يف العودة يف الوقت احلاضر. أن األغلبية الساحقة ممن جرت مقابلتهم ،إىل العراق

ابملائة إهنم  4ومل يقل سوى  76ابملائة(، ولذا فهم خيشون العودة. 61أوردوه لذلك هو أهنم سيتعرضون للتهديد املباشر يف العراق )
 77خيططون للعودة إىل العراق. وبني األسباب اليت أعطيت للعودة عدم القدرة على توفري نفقات املعيشة يف سورية.

 
أن معظمهم قد أورد الذين يعرفهم من شاركوا يف الدراسة املسحية العائدين األشخاص  وأظهرت املعلومات اليت مت مجعها بشأن

ابملائة(. ومل يعد إىل العراق نتيجة مساعهم  56على توفري نفقات العيش يف سورية كسبب لعودهتم إىل العراق ) مسألة عدم القدرة
ابملائة من هؤالء يرغبون يف مغادرة العراق والرجوع إىل سورية. ومل  59بيد أن  78ابملائة. 16أن احلالة األمنية قد حتسنت سوى 

ابملائة( أو لعدم حصوهلم على أتشرية دخول  31إىل سورية لعدم امتالكهم املال الكايف )ابملائة من هؤالء الرجوع  47يتمكن حنو 
ابملائة ممن أعطوا معلومات بشأن رجوعهم إهنم غري  77إذ قال  –ابملائة(. أما ظروف من رجعوا فال ختلو من التحدايت  64)

 79راضني عن أحواهلم.
 

وفضالً عن الطبيعة غري الطوعية من حيث األساس لعودة العراقيني، فإن معظم رواايت العودة ختلو عادة من ذكر الفرتة الزمنية اليت 
ورة رمسية حول ما إذا كانت العودة بغرض الزايرة لفرتة قصرية أم فال تتوافر معلومات مت مجعها بصيعتزم العائدون قضاءها. 

                                                 
والدراسة املسحية الثالثة   (2007نوفمرب/تشرين الثاين  25 –أكتوبر/تشرين األول  31سامي/"إبسوس" بشأن الالجئني العراقيني )ملكتب املفوض الالدراسة املسحية الثانية   74

 .    2008ن ، أبريل/نيساتقييم بشأن العائدين إىل العراق من الالجئني العراقيني املوجودين يف سوريةاليت أعدهتا "إبسوس" بصورة مشرتكة مع مكتب املفوض السامي، 

 . 2008مارس/آذار  18و 2أجريت الدراسة املسحية على امتداد ثالثة أسابيع، ما بني  75

ابملائة  1ابملائة إن بيوهتم قد د مرت/احتلت من قبل آخرين يف العراق، بينما ال ميلك  8ملائة يف العودة بسبب حالة انعدام األمن العامة يف العراق، بينما قال اب 29ال يرغب حنو  76
، ىل العراق من الالجئني العراقيني املوجودين يف سوريةبشأن العائدين إ تقييم ابملائة مل يبق لديهم أقارب يف العراق. مكتب املفوض السامي/"إبسوس"، 1عماًل يف العراق و

 .    2008أبريل/نيسان 

 ابملائة.  26 77

ابملائة النتهاء سراين مفعول أتشريات  7ابملائة ألهنم مل يتلقوا أي مساعدات يف سورية، و 10ابملائة ألن لديهم وظائف يف العراق، بينما عاد  14ذهب إضافة إىل ذلك،  78
ابملائة لتحصيل عائدات  5ابملائة لزايرات مؤقتة، و 6، وابملائة ألسباب تتعلق ابلتعليم 6ابملائة إنه من الضروري الذهاب لالعتناء مبمتلكاهتم يف العراق، وعاد  7دخوهلم، بينما قال 

ابملائة لتلقي منح  1ابملائة لتحصيل أجور منازل هلم يف العراق، و 3ابملائة لاللتقاء بعائالهتم اليت مل تتمكن من االنضمام إليهم يف سورية، و 4التقاعد اخلاصة هبم يف العراق، و
، بشأن العائدين إىل العراق من الالجئني العراقيني املوجودين يف سورية تقييم ابملائة ألسباب صحية. مكتب املفوض السامي/"إبسوس"، 1ابملائة ليتزوجوا، و 1حكومية، وعاد 

 .    2008أبريل/نيسان 

 .    2008، أبريل/نيسان ئدين إىل العراق من الالجئني العراقيني املوجودين يف سوريةبشأن العا تقييم مكتب املفوض السامي/"إبسوس"، 79
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يف  هتا منظمة العفو الدولية يف سوريةأم للسعي إىل احلماية من جانب احلكومة العراقية. وتشري دراسة حبثية أجر  80لإلستقرار جمدداً 
راد يعودون لإلقامة لفرتة مؤقتة أو جلملة أسباب متنوعة، مبا يف ذلك حتصيل عائدات التقاعد إىل أن العديد من األف 2008أوائل 

 د املمتلكات. حلصول على الدواء أو لتفقُّ ض أو بسبب موعد ملراجعة طبية أو اأو إشغال وظيفة مؤقتة أو زايرة قريب مري
 

يتيح حلامله ة لسنة واحدة على أساس الضرورات التعليمية وجرى تسهيل مثل هذه الزايرات للكثريين نظراً ألن تصريح اإلقام
 لفرتة تصل إىل ثالثة أشهر والعودة.  وألسرته مغادرة سورية

 
أما يف لبنان، فقد اضطرت سياسة اإلكراه عرب االعتقال ألجل غري مسمى وغياب اخليارات بعض الالجئني العراقيني يف هناية 

 لعودة بصورة غري طوعية. املطاف، كما أوردان فيما سبق، إىل ا
 

 أورواب: إكراه الالجئني على العودة
 

الواقعة خارج اإلقليم، واليت متلك فعلياً السبل لدعم العدد القليل نسبياً من الالجئني العراقيني الذين اجتازوا  تبنت بعض الدول
على  إىل تشجيعهمشعر طالبو اللجوء ممن ر فضت طلباهتم ابلعوز، وبذا احلدود إليها، سياسات ترمي، على ما يبدو، إىل أن ي

 العودة "الطوعية". 
 

وال يتبع ذلك استئناف للقرار حىت ي صبح من املتوقع أن يغادر البالد : ما إن ي رفض طلب جلوء أحدهم اململكة املتحدةففي 
يما خيص العائالت. وعند ذلك، يصل العديد من العراقيني إىل حد يتوقف الدعم املايل وتوفري اإلقامة له، إال ف، فيوماً  21خالل 

 إىل العراق.  فعالً  الشعور ابليأس؛ وقد عاد بعضهم
 

 81، من رفض االستئناف الثاين.اللجوء بعد أربعة أسابيع، يف العادة : ت قطع املساعدات اليت تقدم أثناء نظر طلبهولنداويف 
وعند هذا احلد، ي طلب من طاليب اللجوء كذلك مغادرة مكان إقامتهم. وابملثل، قد جيربهم العوز على العودة إىل بلد املنشأ. ويف 

الوقت الراهن، يعين هذا العراقيني القادمني من الشمال فقط. وعلى الرغم من أنه ليست هناك سوى حالة مثبتة واحدة من 
، إال أنه يتوقع ممن يرفض طلبه للجوء أن يغادر "طوعاً"، وبذا فليس من 2008العراق من هولندا يف اإلعادة القسرية إىل مشال 

ربون، يف هناية املطاف، على العودة  حقه البقاء يف هولندا، كما ال حيق له استخدام أي مرفق من املرافق. ولذا، فإن العديدين جي 

                                                 
عي أتسيس نفسه يف بلد املنشأ )املادة بينما تنبغي اإلشارة إىل أن انتهاء وضع اللجوء ميكن أن يقع، مبقتضى القانون الدويل اخلاص ابلالجئني، عندما يعيد الالجئ على حنو طو  80
دليل مكتب املفوض السامي (، فإن من املسموح به القيام بزايرات قصرية، كأن تكون مثاًل لزايرة قريب مريض، 1951اخلاصة بوضع الالجئني املربمة يف العام  ج من االتفاقية1

من الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني   155واملادة  1951ة يف نعقدلشؤون الالجئني بشأن اإلجراءات واملعايري لتتقرير وضع الالجئني مبقتضى االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني امل
 املتعلقة إبعادة التأسيس.  134واملتعلقة ابلتواجد واملادة   1967للعام 

  يف إجراء طلب اللجوء للمرة األوىل. 81
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نحون منذ أبريل/نيسان "الطوعية". بيد أن العراقيني القادمني من وسط و  وهلم احلق يف  82محاية مؤقتة، 2007جنوب العراق مي 
 ضمان االجتماعي والعمل، وما إىل ذلك. السكن ويف ال

 

: قامت السلطات بتقليص املساعدات املقدمة بعد رفض طلب اللجوء بشكل هائل. وعند هذا احلد، يعترب الشخص بلجيكاويف 
نح سوى حقوق  أساسية ضئيلة. اً "مهاجراً غري شرعي"، وبذا ال مي 

  
أساسية ضئيلة وال يسمح هلم ابلعمل أو االستفادة من حقوق مل  اً ق: ال مينح من ت رفض طلبات جلوئهم سوى حقو الدمنركويف 

وقد مضى على بعض هؤالء عدة  83من العراقيني الذين رفضت طلباهتم للجوء، 374ويعيش يف هذا الوضع حالياً حنو الشمل. 
 عودة أو التمكن من العمل بصورة قانونية. سنوات. ويصارع هؤالء من أجل البقاء نتيجة انعدام أي أفق منظور لل

 

من الالجئني العراقيني، رغم أن بعض  اللجوءاللجوء إىل اإلجراء املقلق املتمثل يف سحب وضع  2007: استمر منذ اأملانيويف 
، ألغت السلطات األملانية وضع 2003فمنذ نوفمرب/تشرين الثاين  84التغيريات اليت طرأت مؤخراً تشري إىل حتسن يف األوضاع.

، بوشر إبجراءات لرفع وضع 2007عراقي كانوا قد حصلوا على هذا الوضع يف عهد صدام حسني. ويف  18,000الالجئ لنحو 
من هذه احلاالت، وجرى  1,914يف  ي ستكملأن اإللغاء لوضع الالجئ مل إال  85من الالجئني العراقيني. 5,780احلماية عن 

 األفراد كالجئني.  التأكيد على االعرتاف هبؤالء
 

أبن األقليات الدينية يف العراق حتتاج إىل احلماية الدولية، أدى النظر يف  2007وإثر قرار اختذته السلطات األملانية يف مايو/أاير 
فة إىل ذلك، طلبت احملكمة اإلدارية األملانية العليا يف فرباير/شباط وإضا 86أغلبية احلاالت إىل تثبيت وضع اللجوء، ال إىل إلغائه.

نظراً لصلته  87من التوجيه القضائي اخلاص ابلتأهل لوضع اللجوء 11من حمكمة العدل األوربية أن تزودها بتأويلها للمادة  2008
ويف وقت كتابة هذا التقرير، مل تكن احملكمة قد أصدرت قرارها يف هذا الشأن  88توافرها إللغاء وضع اللجوء. ابلشروط الواجب

جرة والالجئني تعليق إجراءات اإللغاء ابلنسبة للعراقيني. إال أن هذا ال ينطبق على مجيع وواصل املكتب األملاين الفدرايل لشؤون اهل
 احملاكم اإلدارية اليت تنظر قضااي إلغاء اللجوء، فلم يكن التعليق شاماًل، كما ينبغي حبسب اعتقاد منظمة العفو الدولية. أما ابلنسبة

                                                 
و  من اتفاقية الالجئني، أو عندما يعترب شخصاً غري مرغوب فيه 1هناك استثناءات من ذلك، ومنها مثاًل عندما يكون الشخص مستثىن من احلماية كالجئ استناداً إىل املادة  82

 بسبب هتم جنائية. 

 .2008فرباير/شباط  5حىت  83

ن وضع قانوين يف البالد. وحىت إذا مل يكن ابإلمكان إعادته قسراً، يصبح فاقداً حلقوق أساسية من قبيل احلق يف العمل ويعاين إذا مت إلغاء وضع الالجئ، ي رتك الشخص عموماً دو  84
 ، مصدر سبق ذكره. لفرارماليني يلوذون ابمن تقليص املنافع االجتماعية املقدمة له. وتتخذ التدابري للضغط عليه ملغادرة أملانيا "بصورة طوعية". أنظر منظمة العفو الدولية، 

من هذه احلاالت إىل إلغاء وضع الالجئ وفق اتفاقية  1,346 إلغاء وضع طالب اللجوء املعرتف به وفق الدستور األملاين؛ بينما أفضت إىل من هذه احلاالت 246انتهت  85
  .الفرعية إىل إلغاء احلماية 36جنيف، و

ابلعالقة مع ضرورة توفري احلماية لألقليات الدينية. وفيما بني يناير/كانون الثاين ومايو/أاير  2007ياسة يف مايو/أاير إثر تغري يف الس إلغاء وضع اللجوء طرأ تغيري يف مقاربة عملية 86
 . حالة 1,693إىل  2007قضية إلغاء فقط، بينما ارتفع العدد يف الفرتة من يونيو/حزيران إىل ديسمرب/كانون األول  221، مت تثبيت وضع اللجوء يف 2007

واملتعلق ابملعايري  2004أبريل/نيسان  29جملس االحتاد األورويب يف  الصادر عن EC/2004/83التوجيه القضائي اخلاص ابلتأهل لوضع اللجوء" يشري إىل التوجيه رقم " 87
 لدولية، ومبحتوى احلماية املمنوحة هلم. الدنيا لتأهل مواطين الدول الثالثة واألشخاص الذين ال حيملون جنسية بلد ما لوضع اللجوء أو كأشخاص حيتاجون خبالف ذلك إىل احلماية ا

يف ضوء اتفاقية الالجئني، من غري املمكن إلغاء وضع الجئ ما بصفته هذه إال إذا أصبحت عودة الالجئ إىل وطنه آمنة. وحىت اآلن، رأت تسعى احملكمة إىل توضيح ذلك، و  88
، ومل تعد هناك أسباب أخرى وطيدة األساس يف بلد املنشأ للخشية من االضطهاد.  ومل جير حبث احملكمة أن اإللغاء ممكن إذا ما زالت األسباب اليت منح على أساسها وضع اللجوء

 مسألة ما إذا كانت عودة الشخص إىل بلد املنشأ آمنة أم ال.  
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معلقة يف الوقت الراهن من قبل  ال تزال إبلغاء وضع اللجوء ابلنسبة للعراقيني للحاالت اجلديدة، فإن مباشرة اإلجراءات املتعلقة
 ، ويف معظم احلاالت اليت تتم مراجعتها، يتم تثبيت وضع اللجوء وعدم إلغائه. املكتب األملاين الفدرايل لشؤون اهلجرة والالجئني

 

 الوقت غري موات للعودة
لعودة إىل العراق من أي نوع، سواء أكانت قسرية بصورة لهن، تعتقد منظمة العفو الدولية أن الوقت غري موات بعد يف الوقت الرا

كما نناقش   ،جبات عدم إعادة العراقيني قسراً بصورة مباشرةواوابإلضافة إىل  89صرحية أم قسرية يف النتيجة حتت قناع "الطوعية".
فيما يلي، تعتقد منظمة العفو الدولية أنه يتعني على مجيع الدول ضمان عدم دفع الالجئني العراقيني إىل حالة ال ميلكون فيها أي 

 على العودة القسرية. بصورة غري مباشرة خيار حقيقي سوى العودة، وبذا إجبارهم 
 

تقد منظمة العفو الدولية أنه ينبغي عدم املباشرة بعمليات العودة الطوعية يف الوقت احلاضر. ويشارك مكتب املفوض كما تع
السامي لالجئني منظمة العفو هذا الرأي، حيث ال يعترب أن األحوال مواتية للعودة اآلمنة والكرمية، كما تستدعي املعايري 

طوعية، مبا يف ذلك استخدام وسائل غري وتناهض منظمة العفو الدولية كل شكل من أشكال التشجيع على العودة ال 90الدولية.
ودفع األشخاص إىل حالة من العوز. وترى منظمة العفو الدولية أن مثل هذه  وإكراهية من قبيل تقييد املساعدات مباشرة

ض السياسات ال تؤثر سلباً فحسب على التمتع ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإنفاذها، وإمنا ميكن كذلك أن تعر   
 . عدم اإلعادة القسريةالدولة لوضع تكون فيه قد خرقت مبدأ 

 

 واجبات الدول املضيفة
جلميع األفراد، مبن فيهم األشخاص الذين رفضت طلبات جلوئهم، احلق يف احلماية الكاملة اليت مينحها القانون واملعايري الدوليني 

كومة املضيفة، سواء تلك اجملاورة للعراق أو البعيدة عن حدوده، وكذلك اجملتمع الدويل حلقوق اإلنسان. ويتوجب على احل
األوسع، احرتام الطيف الكامل من احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للعراقيني، وضمان هذه احلقوق، 

 دومنا متييز. 
 

 94،نيوالغذاء واملاء الكافي 93والسكن الكايف، 92التعليم،يف و  91ن الصحة،يف أعلى مستوى متاح م وتشتمل هذه على احلق
 95وكذلك يف العمل ويف حقوق العمل.

                                                 
 أنظر ما يلي لالطالع على مناقشة ملوقف منظمة العفو الدولية بشأن عمليات اإلعادة القسرية.  89

؛ 2008فرباير/شباط  14، املفوض السامي لشؤون الالجئني غوترييس يدعو إىل تقدمي املزيد من الدعم لالجئني العراقينيلسامي لشؤون الالجئني، أنظر، مثاًل، مكتب املفوض ا 90
مكتب املفوض السامي لالجئني، ، مذكرة إجياز صادرة عن 2007ديسمرب/كانون األول  7مذكرة إجياز صادرة عن مكتب املفوض السامي لالجئني، آخر أخبار العودة إىل العراق، 

. إضافة إىل ذلك، أ بلغت منظمة العفو الدولية بذلك خالل اجتماعات مع املفوض السامي 2007نوفمرب/تشرين الثاين  23، املفوض السامي يتوخى احلذر بشأن عمليات العودة
 لالجئني. 

(؛ اتفاقية القضاء عل مجيع 5)هـ()5؛ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري املادة 12العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املادة  91
 .28؛ االتفاقية اخلاصة ابلعمال املهاجرين املادة 25و 24)ب(؛ اتفاقية حقوق الطفل املاداتن 14واملادة  12أشكال التمييز ضد املرأة املادة 

( من االتفاقية الدولية 5)هـ()5من اتفاقية حقوق الطفل؛ واملادة  29و 28من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واملاداتن  14و 13املاداتن  92
 من االتفاقية اخلاصة ابلعمال املهاجرين.  28العنصري؛ واملادة  للقضاء على مجيع أشكال التمييز
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على أسس متييز  أي ويؤكد القانون الدويل على أنه ينبغي ممارسة احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية دون

كما يتعني على الدول القضاء على أي شكل   96اب."من قبيل "األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو غري ذلك من األسب
ضمان التمتع الفعلي التدرجيي  وينص العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على 97من أشكال التمييز.

وال يربر مبدأ التمتع الفعلي   98.لدولة الطرف["املتاحة ]لوارد املابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية "وأبقصى ما تسمح به 
مة استناداً إىل أن الدولة مل تصل بعد إىل مستوى معني من التنمية االقتصادية. فعلى الدول التدرجيي ابحلقوق تقاعس احلكو 

واجبات فورية، إضافة إىل الواجبات على املدى الطويل. وبغض النظر عن مستوى التطور الذي أدركته الدول، يتعني عليها اختاذ 
لثقافية )مبا يف ذلك إعادة النظر يف قوانيها وسياساهتا(، كما يتعني نفاذ احلقوق االقتصادية واالجتماعية واإلاخلطوات الالزمة 

غري مباشر، يف عليها االمتناع عن انتهاك هذه احلقوق. وجيب على الدول ضمان عدم وجود أي متييز، سواء على حنو مباشر أو 
 إنفاذ هذه احلقوق.

 
 

اطنني وغري املواطنني على حنو يقوض واجباهتا مبقتضى القانون بني املو  تمايزاتوفضالً عن ذلك، ينبغي على الدول عدم أتويل ال
على أنه "للبلدان النامية أن ثقافية ية والينص العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعإذ  99الدويل حلقوق اإلنسان.

إىل أي مدى ستضمن احلقوق االقتصادية املعرتف هبا يف هذا تقرر، مع إيالء املراعاة الواجبة حلقوق اإلنسان والقتصادها القومي، 
وكما يوضح النص، فإن من شأن القيود املفروضة على احلقوق االقتصادية لغري املواطنني واليت ختلف  100العهد لغري املواطنني".

. وتوضح مبقتضى القانون الدويلآاثراً جسيمة على احلقوق اإلنسانية لألشخاص املتأثرين هبذه القيود أن تشكل خرقاً للواجبات 
 مجيع أشكال ، أن الدول األطراف يف االتفاقية الدولية للقضاء على30رقم  ةعنصري، يف توصيتها العامجلنة القضاء على التمييز ال

"ختضع لواجب ضمان املساواة بني املواطنني وغري املواطنني من حيث متتعهم ابحلقوق ]املدنية والسياسية التمييز العنصري 
وإىل جانب تدابري أخرى، حتث جلنة القضاء على مجيع  101لقانون الدويل".واالقتصادية والثقافية[ إىل احلد املعرتف به مبقتضى ا

                                                                                                                                                        
(؛ اتفاقية حقوق الطفل املاداتن 2)14؛ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املادة 11العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املادة  93
 (.3)هـ()5تفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري املادة (؛ اال3)27( و1)16

املرأة  ()ج(؛ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد2)24؛ اتفاقية حقوق الطفل املادة 11العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املادة  94
 (.2)14املادة 

(؛ اتفاقية القضاء على 1)هـ()5؛ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري املادة 8و 6العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املاداتن  95
 . 26و 25؛ االتفاقية اخلاصة ابلعمال املهاجرين املاداتن 14و 11داتن مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املا

 ( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 2)2( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية؛ املادة 1)2املادة  96

مجيع أشكال التمييز العنصري على مجيع الدول األطراف اختاذ تدابري فعالة "لتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانني أو ()ج( من االتفاقية الدولية للقضاء على 1)2توجب املادة  97
 أنظمة تكون مؤدية إىل إقامة التمييز العنصري أو إىل إدامته حيثما يكون قائماً." 

 (.1)2العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املادة  98

 . 2، اجلزء 2004أكتوبر/تشرين األول  1، التمييز ضد غري املواطنني، 30جلنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم  99

فية. والغرض من هذا احلكم هو وضع حد للسيطرة االقتصادية جلماعات بعينها من غري املواطنني يف ( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا3)2املادة  100
 .UN Docجتماعية والثقافية، زمن االستعمار. وهلذا السبب، ينبغي أتويله على حنو ضيق. أنظر مبادئ ليمبريغ بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واال

E/CN.4/1987/17 43، امللحق، الفقرة . 

شكل متييزاً إذا مل تطبق املعايري اليت تؤكد جلنة القضاء على التمييز العنصري كذلك على أن "من شأن التفرقة يف املعاملة على أساس املواطنة أو الوضع اخلاص ابملهاجرين أن ت 101
، من العهد 4، الفقرة 1ن متناسبة مع حتقيق هذا اهلدف. وال تعترب التفرقة ضمن نطاق املادة تقوم عليها هذه التفرقة وفقاً هلدف مشروع، يف ضوء أهداف العهد وأغراضه، ومل تك

 . 4، الفقرة 2004، )التمييز ضد غري املواطنني( 30التوصية العامة رقم واملتعلقة ابلتدابري اخلاصة متييزاً"، 
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ول على إزالة أية عراقيل "حتول دون متتع غري املواطنني ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وعلى وجه أشكال التمييز الد
 102اخلصوص يف جماالت التعليم واإلسكان والتوظيف والصحة".

 

 وسعها، مبقتضى القانون الدويل حلقوق ولذا فإن من واجب الدول املضيفة، سواء داخل اإلقليم أو خارجه، فعل كل ما يف
القتصادية واالجتماعية ، مبا فيها احلقوق اللعراقيني املوجودين يف بلداهنا اإلنسان، لضمان احلماية جلميع احلقوق اإلنسانية

 . والثقافية
 

 اءةاإلعادة القسرية البن  
أي شخص، أو إجباره على العودة، إىل أوضاع ميكن أن يتعرض فيها النتهاكات  سالإر مثة واجب يقتضيه القانون الدويل بعدم 

خطرية حلقوقه اإلنسانية. وينسحب هذا املبدأ على مجيع الدول كمبدأ من مبادئ القانون الدويل العريف، كما ينسحب على الدول 
اهضة التعذيب، واالتفاقية والربوتوكول اخلاصني بوضع األطراف يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية من

كواجب على التدابري الفعلية لإلعادة القسرية أو الرتحيل فحسب، ولكن أيضاً   عدم اإلعادة القسريةالالجئني. وال ينطبق مبدأ 
البناءة"  إلعادة القسريةاوميكن أن تقع "البناءة.  اإلعادة القسريةعند نقاط احلدود، وعلى حاالت  ستقبالعلى عدم رفض اال

كون لذلك آاثر غري مباشرة جترب األشخاص على واالجتماعية والثقافية عن عمد وت عندما جيري التنكر للحقوق اإلقتصادية
العودة إىل بلد املنشأ، حيث ميكن أن يواجهوا خطراً جدايً يف أن تنتهك حقوقهم اإلنسانية. ويعتقد كل من منظمة العفو الدولية 

وبعض القادمني من  103املفوض السامي لالجئني أن هذا هو وضع مجيع العراقيني القادمني من جنوب ووسط العراق، ومكتب
 104مشال العراق.

 
ت نتهك حقوقهم اإلنسانية ميكن أن يواجهوا خطراً جدايً يف أن  ممنومن هنا فإن املمارسة املتمثلة يف تبين سياسات حترم العراقيني 

لدى عودهتم إىل العراق من حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا جيعلهم غري قادرين على إقامة أودهم وابلتايل إكراههم 
 يرمي على العودة "الطوعية"، كما هو احلال يف دول أوروبية بعينها يف الوقت الراهن، تعترب من جانب منظمة العفو الدولية فعالً 

وترى منظمة العفو الدولية أن مثل هذه املمارسات ميكن أن تؤدي إىل خرق واجب البناءة".  اإلعادة القسريةإىل خلق حالة من "
 –املفروض على الدول املضيفة لالجئني العراقيني القادمني من جنوب ووسط العراق، ورمبا من مشال العراق  عدم اإلعادة القسرية
رب هؤالء األفراد الجئني أو مينحوا أشكاالً من احلماية التكميلية أو الفرعية، حبسب ما يراه مكتب املفوض حيث ينبغي أن يعت

 السامي لالجئني، وهو موقف تؤيده منظمة العفو الدولية بقوة. 
 

                                                 
 . 29املصدر نفسه، الفقرة  102

املبادئ كال احلماية التكميلية. أنظر يعتقد مكتب املفوض السامي للالجئني أنه ينبغي منح العراقيني القادمني من جنوب ووسط العراق احلماية الواجبة لالجئني أو شكاًل من أش 103
والدليل االستشاري ملكتب ( 2007)أغسطس/آب  كتب املفوض السامي لشؤون الالجئني بشأن األهلية لتقييم احتياجات احلماية الدولية لطاليب اللجوء العراقينيالتوجيهية مل

 (.2006انون األول )ديسمرب/ ك االحتياجات احلمائية للعراقيني خارج العراق من  املفوض السامي لشؤون الالجئني بشأن عودة العراقيني واملوقف

أو ميكن منحهم محاية تكميلية أو فرعية. تعتقد منظمة العفو الدولية أن تعريف الالجئ مبقتضى القانون الدويل أو اإلقليمي، قد ينطبق على العراقيني القادمني من مشال العراق،  104
العراقيني، إىل أي جزء من العراق، مبا يف ذلك الشمال، يف  جلميع احلماية الدولية. إال أن منظمة العفو الدولية تعارض اإلعادة القسرية ويف بعض احلاالت، قد ال ي رى أهنم حباجة إىل

 الوقت احلاضر. أنظر ما يلي. 
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حىت  احلماية أن مينحوا ممن ينبغي يف الوضع املعتاد وإذا ما سعت سلطات دولة ما إىل إكراه أشخاص رفضت طلباهتم للجوء
يقبلوا ابلعودة "الطوعية" عن طريق التضييق على فرص حصوهلم على حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن مثل طاليب 

بصورة غري مباشرة على  جربهتمفتكون هذه السلطات بذلك قد أاللجوء هؤالء ال جيدون خياراً يف هناية املطاف سوى العودة، 
 .عدم اإلعادة القسريةما يشكل خرقاً لواجبات الدولة يف ، العودة القسرية

 
أو إكراههم على  ،وكجزء من هذا، وحىت ال يتم تشجيع العراقيني ممن رفضت طلبات جلوئهم على العودة قبل أن تنضج األمور

ها اليت كانوا حيصلون العودة إىل أوضاع يتفشى فيها العنف وعدم االستقرار، ينبغي أن ي عطى هؤالء املستحقات واحلقوق نفس
املالية ومكاانً لإلقامة عند املساعدات املعونة   حني تسوية األوضاع. وينبغي أن تتضمن هذهعليها أثناء معاجلة طلبات جلوئهم إىل

 الضرورة، واحلق يف طلب املنافع حبسب احلاجة. 
 

 لعبءاو املسؤولية تقاسم 
ملفروضة على الدول ابلعالقة مع الالجئني الذين تشملهم واليتها القضائية، يتحمل اجملتمع الدويل مسؤولية إضافة إىل الواجبات ا

القانوين مبقتضى مبدأ تقاسم  الواجبتقدمي العون للدول املضيقة يف اإلقليم اليت تدعم أعداداً كبرية من الالجئني. وينبثق هذا عن 
عليه العديد من  وما أكدتاتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بوضع الالجئني،  مبوجب افالدول األطر  من قبلاملسؤولية والعبء 

استخالصات اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا لالجئني واألجندة اخلاصة ابحلماية. ومثة مسؤولية سياسية وأخالقية على بعض 
 عن مشاركتها يف النـزاع الدائر يف العراق.  تنبثقالدول 
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شاخصة على الطريق السريع املؤدي إىل معرب الطنف احلدودي، حيث ال شيء بني هذه الشاخصة واحلدود  – 4الشكل 
 2008منظمة العفو الدولية، سوراي، مارس/آذار © سوى الصحراء املفتوحة، 

 

 اإلعادة القسريةات . عملي5
 عدم اإلعادة القسرية. خرقاً ملبدأ  تشك  ل لعمليات إعادة إىل العراق من داخل اإلقليم وخارجه الالجئون العراقيونضع خي  
 

يف الوقت العراق، مبا يف ذلك مشال العراق، يع أشكال اإلعادة القسرية إىل أية منطقة من مناطق وتناهض منظمة العفو الدولية مج
احلاضر. وابالتساق مع موقف مكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني، تعتقد منظمة العفو الدولية أنه ينبغي منح مجيع األفراد 

القادمني من جنوب ووسط العراق وضع الالجئ أو توفري شكل من أشكال احلماية التكميلية هلم. ويف احلاالت اليت ال يليب 
ال العراق فيها متطلبات اللجوء أو احلماية التكميلية، ينبغي إعطاؤهم محاية إنسانية مؤقتة إىل أن تصبح العراقيون القادمون من مش

 عودهتم آمنة. 
فقد ومع أن مشال العراق أكثر أماانً نسبياً من وسط وجنوب العراق، إال أن التوتر السياسي يسود بعض أجزاء مشال العراق. 

بني كردستان وحمافظة نينوى )املوصل( أعمال عنف سياسي بني العراقيني العرب والعراقيني شهدت عدة مناطق على طول احلدود 
األكراد وضد أفراد ينتمون إىل األقلية الدينية اليزيدية. وقد تزايد التوتر وانعدام األمن كذلك عندما أعقبت اهلجمات اليت شنها 

ا مسرحاً لعملياته، ضد القوات الرتكية املنتشرة قرب احلدود مع العراق حزب العمال الكردستاين )يب كيه كيه(، الذي يتخذ من تركي
ذلك  تلىتشرين األول ضد قواعد حزب العمال الكردستاين يف مشال العراق. و  عسكرية شنها اجليش الرتكي يف أكتوبر/ عمليات  

اليب   معسكراترتكي هجمات على ، شن سالح اجلو ال2007مزيد من اهلجمات يف مشال العراق: ففي ديسمرب/ كانون األول 
كيه استمرت حوايل وأعضاء اليب كيه   ، اندلعت معارك بني القوات الرتكية2008العراق، ويف فرباير/شباط كيه كيه يف مشال 

 أسبوع. 
 

األمن على حنو وال تتبعها، تفتقر إىل  ثالث اخلاضعة للحكم الذايت الكردستاينوما زالت احلالة يف كركوك، القريبة من احملافظات ال
خاص بسبب التوترات بني اجلماعات اإلثنية املختلفة يف املدينة. فقد لقي العديد من األشخاص مصرعهم خالل التفجريات 

على األكادميي الكردي عبد الستار  2008مارس/آذار  5وغريها من اهلجمات. وعلى سبيل املثال، أطلق مسلحون النار يف 
، فأردوه قتيالً على إحدى الطرق قريباً من كركوك. والذي حيمل جواز سفر نيوزيلندي عاماً  74طاهر شريف، البالغ من العمر 

وكان قد كتب مقاالً قبل ذلك بوقت قصري نشرته صحيفة شهرية تصدر ابللغة الكردية وانتقد فيه القادة األكراد يف الشمال 
 يف ضم كركوك إىل إقليم كردستان العراق. لتقصريهم 

 
من الدستور العراقي على أن مسألة ضم كركوك أو عدم ضمها إىل كردستان العراق سوف ت قرر يف استفتاء عام.  140ة وتنص املاد

. ومن املتوقع أن يتسبب 2008حزيران ، إال أنه جرى أتخريه حىت يونيو/2007وكان من املقرر أصالً إجراء هذا االستفتاء يف هناية 
ع مثل هذا النـزاع، فستكون له عقابيله يقود إىل نزاع مسلح. وإذا ما اندلن التوتر، ورمبا كركوك يف مزيد ممستقبل  الصراع حول 
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وتشكل الصلة الوثيقة بني إقليم كردستان مبفهومه األوسع وبني ابقي العراق عاماًل له أاميته أيضاً. فاحلزابن السياسيان الكرداين 

شريكان يف احلكومة العراقية املركزية. وزعيم االحتاد  –احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين الكردستاين  –لرئيسيان ا
 . ممثليهاالوطين الكردستاين هو رئيس العراق. ويستهدف قسط كبري من أعمال التمرد احلالية يف العراق احلكومة املركزية و 

 
فهذا فروا من وسط العراق ليعيشوا يف الشمال. الذين داخلياً  النازحنياآلالف العديدة من األشخاص ومثة عامل آخر يتمثل يف 

ة عالنية عن بواعث قلقها بشأن وقد أعربت وكاالت األمم املتحد 105يفرض ضغوطاً ال يستهان هبا على املوارد احملدودة لإلقليم.
 احلالة اإلنسانية املتدهورة يف املناطق اليت يعيش فيها العراقيون املهجرون. 

إن منظمة العفو الدولية تعتقد أنه ينبغي عدم إعادة أي أفراد، مبن فيهم أولئك الذين رفضت طلباهتم للجوء، بصورة قسرية إىل 
 مشال العراق لألسباب التالية:

  

  االستقرار يف العراق واحتماالت اندالع احلرب األهلية وانتشار العنف إىل احملافظات الشمالية، وال سيما يف ضوء عدم
 الصراع اجلاري بشأن الوضع املستقبلي لكركوك؛

 استمرار اهلجمات، مبا فيها اهلجمات اليت تشنها القوات الرتكية؛ 

 ة الثالث فعلياً، والضغوطات الزائدة اليت سيسببها وصول موجات من الضغط الذي تتعرض له موارد احملافظات الشمالي
 القادمني اجلدد على هذه املوارد. 

 
ي عودة ألفراد يتبني أهنم ليسوا حباجة إىل احلماية الدولية سوف يكون سابقاً ألوانه وميكن أن وتعتقد منظمة العفو الدولية أن أ

والقتال املنتشر على نطاق واسع يف غي للعودة أن تتم فقط عندما يوضع حد للعنف يؤدي إىل الفرار جمدداً يف املستقبل. وينب
 العراق، وعندما يكون قد مت ترسيخ أوضاع تكفل السالمة واستدامة السلم يف البالد. 

 

 من اإلقليم
منظمة العفو الدولية أنباء يف فرباير/شباط ومارس/آذار  بينما يظل عدد حاالت اإلعادة القسرية من سورية متدنياً، تلق ى مندوبو

أبن  2008وهناية فرباير/شباط  2007امي لالجئني أخذ علماً يف منتصف ديسمرب/كانون األول أبن مكتب املفوض الس 2008
ت الرتحيل هذه الجئني مسجلني لدى املكتب قد جرى ترحيلهم إىل العراق. ومل يكتب للجهود املبذولة من أجل وقف عمليا 10

 النجاح. 
 

وكانت أغلبية من مشلتهم عمليات الرتحيل من الرجال، رغم أن بعض النساء واألطفال قد أعيدوا أيضاً. ففي أواخر يناير/كانون 
لت فتاة يف الرابعة عشرة من العمر غري مصحوبة أبحد من أهلها عقب فرتة اعتقال يف سورية. 2008الثاين   ، مثاًل، ر ح  

 
                                                 

105 Schweizerische Fluchtlingshilfe/OSAR ، دهوك اخلاضعة إلدارة احلكم الذايت االقتصادية يف مناطق السليمانية وإربيل و  –العراق: األوضاع االجتماعية
أكتوبر/تشرين األول  23، بعثة تقصي احلقائق التابعة ملصلحة اهلجرة الفنلندية إىل حمافظات الشمال العراقي الثالث؛ مصلحة اهلجرة الفنلندية، 2007يوليو/متوز  10، الكردستاين

 . 2007نوفمرب/تشرين الثاين   –
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مع التأكيدات السورية العلنية األخرية اليت قد مها الرئيس السوري بشار األسد إىل املفوض  بشدةلرتحيل هذه ض عمليات اوتتناق
  106السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، أنتونيو غوترييس، يف فرباير/شباط أبنه لن ي عاد أي الجئ إىل العراق بصورة قسرية.

 
 وأبلغت دائرة اهلجرة واجلوازات السورية منظمة العفو الدولية أنه من غري املمكن إبعاد األجانب، مبن فيهم العراقيون، إال إذا أدينوا

ة. بيد أن عمليات اإلعادة القسرية جتري يف واقع احلال، وليس فحسب بناء على إداانت جبرائم جنائية، ولكن أيضاً ة جنائيجبرمي
 بسبب خمالفات صغرية من قبيل عدم التسجيل لدى جملس احلي أو امتالك واثئق مزورة أو القيام بشغب غري ذي ابل. 

 اية"أية مح لنا توفر ا ملتسمى هذه وثيقة محاية، ولكنه"
 

، ضحية عاماً  40، وقع أيوب، وهو إمام سين من بغداد متزوج وله أربعة أطفال ويبلغ من العمر 2008فرباير/شباط  28يف 
إىل العراق على الرغم من امتالكه شهادة محاية صادرة عن مكتب املفوض السامي لالجئني. وكان  اإلعادة القسرية من سورية

ول إىل مسلم سين يف فرتة مراهقته؛ ونشأت زوجته كذلك كمسلمة شيعية وحتول ت إىل سنية أيوب قد نشأ كمسلم شيعي ولكنه حت
 يف وقت الحق. 

 
، 2004، واصل أيوب عمله كإمام وواعظ يف جامع بضاحية الرشيد من بغداد. ويف أكتوبر/تشرين األول 2003ويف أعقاب غزو 

سنة نتيجة إصابته يف هجوم قامت به جمموعة مسلحة ضد جنود  13توج ب برت الرجل اليمىن لولده البالغ من العمر اآلن 
بيته. وبسبب حالة انعدام األمن عموماً وازدايد املخاطر على أيوب من قرب ابلالوالايت املتحدة كانوا يوزعون اهلدااي على أطفال 

 حقة من السنة. السا االنتقال إىل حي أغلبية سكانهمن أصل شيعي، كان على األسرة  اً سني اً بصفته إمام
 

، فر ت األسرة إىل سورية، حيث مت تسجيلها يف عداد الالجئني لدى مكتب املفوض السامي لالجئني. 2007ويف سبتمرب/أيلول 
، راح أيوب يعد العدة للقيام بزايرة قصرية إىل بغداد إلحضار السجالت املدرسية والطبية البنه األكرب، 2008ويف فرباير/شباط 

إىل مكتب اهلجرة واجلوازات السوري  2008اء. إال أن أيوب تعرض لالعتقال عندما ذهب يف هناية فرباير/شباط بني مجلة أشي
 للحصول على إذن ابلعودة. ومل توجه إليه أي هتمة جنائية، ولكنه تلقى هتديداً ابلرتحيل. 

 
ل بعد ي ومني. ويعتقد صديق أليوب قام ابالستفسار عن ومع أنه مت تبليغ مكتب املفوض السامي يف يوم اعتقاله، إال أنه ر ح  

 تصريح اإلقامة.  ه طلبتقدمياستخدم واثئق مزورة عند  قد يف أن أيوب األسباب أنه يشتبه
 

والتقى مندوبو منظمة العفو الدولية زوجة أيوب بعد يوم من إبعاده. وكانت تشعر ابخلوف من عدم اتصاله هبا وابلقلق من أنه قد 
عودة إىل سورية. وأبرزت شهادة جلوء زوجها الصادرة عن مكتب املفوض السامي لالجئني قائلة: "ت سمى هذه ال يسمح له ابل

، مل يكن أيوب قد متكن بعد من دخول سورية من 2008وثيقة محاية، ولكنها مل توفر لنا أية محاية". وحبلول منتصف أبريل/نيسان 
 جديد. 

 

                                                 
  . 2008فرباير/شباط  14"، رئيس مكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني –لوضع ليس آمناً مبا يكفي لعودة الالجئني العراقيني سورية: ا، "IRINأنظر،مثاًل،  106
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 2008ولية، دمشق، فرباير/شباط أجرى املقابلة مندوبو منظمة العفو الد
 

مباشرة لتشمل جمتمع العراقيني أبكمله. وقد  اليت تتأثر به الرتحيل فيما بعد لتتجاوز العائالتعلى واتسع نطاق اآلاثر املرتتبة  
 كذلك.   حتدثت منظمة العفو الدولية إىل أشخاص عديدين يعيشون يف حالة من اخلوف الدائم يف أن يتعرضوا هم أنفسهم للرتحيل

 
مكتب املفوض السامي لالجئني من قيود حتول دون متكنه من وقف بعض عمليات الرتحيل، مضافة إىل  فرض علىويؤدي ما ي

حقيقة أن سورية ليست دولة طرفاً يف اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بوضع الالجئني، إىل فقدان متزايد للثقة يف مكتب املفوض 
عراقيني. وقد حدا هذا ببعض األفراد إىل أن خيتاروا عدم التسجيل لدى مكتب املفوض السامي، السامي من جانب الالجئني ال

 . هلم من مساعداتوبذا إىل عدم االستفادة مما ميكن أن يقدم 
 

اً لعدم حيل مقي دة نظر ويعرتف مكتب املفوض السامي لالجئني أبن قدرته على التأثري على القرارات السورية املتعلقة بعمليات الرت 
ايد ملكتب املفوض السامي يف بيد أن احلضور العمليايت املتز دولة طرفاً يف االتفاقية الدولية اخلاصة بوضع الالجئني.  كون سورية

قد أدى، بني مجلة أمور، إىل إقامة خط ساخن لالجئني، وإىل تقدمي التمثيل القانوين يف حاالت التهديد ابإلبعاد، وزايدة  سورية
صاالت مع جهات شىت. وتتطلب هذه التدابري اجلديدة، اليت جيب أن يتسع نطاقها كثرياً حىت تغدو شديدة الفعالية، أنشطة االت

 متويالً متزايداً ومستداماً من الدول املاحنة. 
 

 إن عمليات اإلعادة القسرية ما زالت تتم من األردن أيضاً، ولكن عدد هذه احلاالت قد تناقص بصورة كبرية. 
 

 من أورواب

 

 تفضلدول اليت حتاول اآلن إبعاد من ر  متزايد. وقد وصل عدد ابشكل قلق اتبعث عمليات اإلعادة القسرية من أورواب على 
ا بصورة خاصة م لقلق. ومما يبعث على اتبين هذا اإلجراء إىل أخرى، بينما تتجه دول رقم قياسيطلبات جلوئهم من العراقيني إىل 

 حنو إبعاد األشخاص حنو جنوب ووسط العراق.  2007ساد من اجتاه منذ 
 

، البلد األورويب الذي يستضيف أكرب عدد من الالجئني العراقيني، مذكرة السويدويتمثل أحد التطورات املقلقة األخرى يف توقيع 
وكانت السويد أكثر الدول األعضاء يف االحتاد  107مع احلكومة العراقية بشأن عودة الالجئني. 2008تفاهم يف فرباير/شباط 

 األورويب كرماً حنو طاليب اللجوء العراقيني، بيد أن هذه السياسة تتغري حالياً. 
 

إىل  2006يف  8,951من  ، اللجوء العراقيني مبعدل يزيد على الضعفوبدأت السويد بتغيري هذه السياسة بعد أن تزايد عدد طاليب
هذه ض بشأن و وجرى التفاها املسؤولية. مشاركت، ورمبا بسبب تقاعس دول االحتاد األورويب األخرى عن 2007يف  18,559

 ورفضت قبول العائدين.  املذكرةردية يف مشال العراق، اليت رفضت املذكرة مع احلكومة العراقية يف بغداد، وليس مع السلطات الك
                                                 

-UDAT,-p=&land=Irak&sidStorlek=10&sorteringsOrdning=ttp://www.migrationsverket.se/lifos/dok.do?dtyh107 

DOKN&mode=&currDokument=4 

http://www.migrationsverket.se/lifos/dok.do?dtyp=&land=Irak&sidStorlek=10&sorteringsOrdning=-UDAT,-DOKN&mode=&currDokument=4
http://www.migrationsverket.se/lifos/dok.do?dtyp=&land=Irak&sidStorlek=10&sorteringsOrdning=-UDAT,-DOKN&mode=&currDokument=4
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العراقيني خطرية ابلنسبة للعديد من  عواقبتكون هلا  ولكن ميكن أن. فعلياً  ومل يتضح بعد ما إذا كان سيتم تنفيذ املذكرة

حالة إىل سلطات الشرطة بغرض اإلعادة القسرية، وتبعتها  1,776حتويل ما جمموعة  2007خالل املوجودين يف السويد. وقد مت 
 . 2008حالة أخرى يف يناير/كانون الثاين وفرباير/شباط  293

وقد صدقت احملكمة السويدية العليا للهجرة على قرارات سابقة جمللس اهلجرة السويدي وحمكمة استئنافات اهلجرة بعدم منح 
 10,000رية هلذا القرار على خطعواقب احلماية لطالب جلوء عراقي من بغداد بدعوى أنه ليس هناك "نزاع مسلح" يف العراق. ومثة 

عراقي من طاليب اللجوء ينتظرون البت يف طلباهتم. وتعترب منظمة العفو الدولية أن العراق مير حبالة من النـزاع الداخلي  12,000  –
ح احلماية أكثر من واضح: فبدالً من من على أسس خاطئةمن العراقيني من احلماية  األغلبية العظمىاملسلح. والتحرك حنو حرمان 

 احلماية.   هذه ابملائة منهم من 80كما كان احلال يف املاضي، جيري حالياً حرمان   ،ابملائة من طاليب اللجوء العراقيني 80إىل 
 

وحىت خارج نطاق مذكرة التفاهم هذه، دأبت السويد ابنتظام على ترحيل الالجئني إىل جنوب ووسط العراق، وكذلك إىل 
ربيل، وآخر إىل السليمانية. ويف ربعة من طاليب اللجوء قسراً إىل أ، أ عيد أ2007يوليو/متوز . ففي 2007الشمال منذ 

ال ويف سبتمرب/أيلول، أعيد أربعة رج 109بينما أعيد آخر إىل بغداد. 108، أ عيد رجل واحد قسراً إىل السليمانية،أغسطس/آب
 113واثٍن إىل كركوك، 112ربيل،إىل أاألول، أعيد رجل واحد قسراً ويف أكتوبر/تشرين  111ربيل.وآخر إىل أ 110قسراً إىل بغداد،

 117وآخر إىل بغداد. 116ويف نوفمرب/تشرين الثاين، أ عيد ستة رجال قسراً إىل أربيل، 115ورابع إىل بغداد. 114وآخر إىل البصرة،
 119وآخر إىل بغداد. 118ويف ديسمرب/كانون األول، أعيد رجالن قسراً إىل أربيل،

 

كانون الثاين   يف يناير/ متت حاالت إعادة قسرية 10علم مبا جمموعه  . فمنظمة العفو الدولية على2008وتواصل هذا االجتاه يف 
 وفرباير/شباط. 

 

                                                 
 .2007أغسطس/آب  14طالب جلوء سابق أعيد يف  108

 .2007أغسطس/آب  28 109

 سبتمرب/أيلول، إضافة إىل قرارين ابإلبعاد يف قضااي جنائية.  30سبتمرب/أيلول و 11، أ عيد طالبو اللجوء السابقون يف 2007سبتمرب/أيلول  24سبتمرب/أيلول و 15 110

 .2007سبتمرب/أيلول  17 111

 .2007أكتوبر/تشرين األول  1قرار ابإلبعاد يف قضية جنائية اختذ يف  112

 . 2007أكتوبر/تشرين األول  12طالب جلوء سابق  أعيد يف  113

 .2007أكتوبر/تشرين األول  22طالب جلوء سابق أعيد يف  114

 . 2007أكتوبر/تشرين األول  31ضية جنائية، قرار إبعاد يف ق 115

ئيتني نوفمرب/تشرين الثاين، وقرار ابإلبعاد يف قضيتني جنا 30نوفمرب/تشرين الثاين، و 21نوفمرب/تشرين الثاين، و 19نوفمرب/تشرين الثاين، و 16طالبو جلوء سابقون أبعدوا يف  116
 نوفمرب/تشرين الثاين.  26نوفمرب/تشرين الثاين و 15يف 

 .2007نوفمرب/تشرين الثاين  19قرار ابإلبعاد يف قضية جنائية يف  117

 .2007كانون األول   28ديسمرب/كانون األول و 19قراران ابإلبعاد يف قضيتني جنائيتني يف  118

 . 2007ديسمرب/كانون األول 27طالب جلوء سابق،  119
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ع السلطات العراقية لتيسري عمليات اإلعادة القسرية. ويف هذه األثناء، تواصل تسعى كذلك إىل التوصل إىل اتفاق م الدمنرك
، أ عيد أربعة شبان عراقيني قسراً 2007السلطات إعادة العراقيني املدانني جبرائم جنائية بصورة قسرية. ففي مايو/أاير ويونيو/حزيران 

 121إىل أربيل إثر ارتكاهبما جرائم جنائية. هتمطلبا ت، ط رد طالبا جلوء ممن ر فض2008ويف مارس/آذار  120إىل مشال العراق.
. وحىت 2008مايو/أاير  21والشرطة الدمنركية، ط رد عراقيان إىل بغداد يف  "منركي لالجئنياجمللس الد"وحبسب معلومات مصدرها 

، ظل  تسعة عراقيني آخرين يواجهون خطر الطرد الوشيك إىل بغداد. وكان العراقيون األحد عشر قد أدينوا 2008مايو/أاير  22
ئ ، فإن مجيع هؤالء يتمتعون إما بوضع الالج"جمللس الدمنركي لالجئنيا"مجيعاً جبرائم جنائية يف الدمنرك؛ وطبقاً ملعلومات مصدرها 

 أو بشكل آخر من أشكال احلماية لعدة سنوات، أو كانوا من طاليب اللجوء. 
 

وأدت  122الالجئني املدانني جبرائم جنائية، وكذلك من تعتربهم خطراً على األمن القومي األملاين، إىل مشال العراق.أملانيا وت بعد 
إىل وقف لعمليات الرتحيل لفرتة وجيزة، بيد أهنا استؤنفت دون  2007بواعث القلق بشأن األمن يف العراق يف أغسطس/آب 

 . 2008وأوائل  2007سابق إنذار يف أواخر 
 

، 2008ويف  2007.123عراقياً من أملانيا إىل مشال العراق يف  17، براندينبريغ، أ عيد الريفية االحتاديةشؤون الداخلية للوطبقاً لوزير 
 . ما معدله عراقيان كل شهر ،أعيد إىل مشال العراق قسراً، حبسب التقديرات

 
إىل  20) النرويج( و2008)واحد على األقل إىل مشال العراق يف  هولنداتشمل الدول األوروبية اليت قامت إببعاد عراقيني قسراً و 

 (.2007مشال العراق منذ منتصف يوليو/متوز 
 

ت طلبات ممن رفض 60، أ عيد 2008مارس/آذار  27أيضاً إعادة أشخاص قسراً إىل العراق. ففي  اململكة املتحدةوتواصل 
 2005ئهم قسراً إىل أربيل يف مشال العراق. وجاء هذا إثر العديد من عمليات اإلعادة القسرية؛ فما بني نوفمرب/تشرين الثاين و جل

 عراقياً بصورة قسرية إىل العراق.  120، أ عيد ما ال يقل عن 2008وفرباير/شباط 
 

من عدد  أكرب ، كان2007. ففي هناية حبدةمن اململكة املتحدة  اً قسر  احتماالت إعادة أعداد أكرب من العراقيني توقد تزايد
ابملائة عما ق دم من طلبات يف الفرتة نفسها من العام الذي  105زايدة مبقدار  حيث مثلعراقيني، قبل من  قد ق د  م طلبات اللجوء

نح فيها احلماية اإلسبق. وكما هو احلال يف السويد، فقد بتت احملاكم يف اململكة املتحدة يف قضية تتع نسانية لق ابلظروف اليت مت 
لطاليب اللجوء الذين جنوا أبنفسهم من نـزاع داخلي أو دويل مسلح. إذ متكن املستأنفون من تبيان أن مثة نزاعاً داخلياً مسلحاً يف 

ج من 15صهم" على حنو تشمله املادة العراق، غري أهنم مل يتمكنوا من إظهار أهنم واجهوا "هتديداً خطرياً وفردايً حلياهتم أو ألشخا
من الالجئني العراقيني الذين مل  حالياً ومن شأن هذا أن يؤدي إىل زايدة العدد الكبري  124التوجيه اخلاص ابلتأهل لوضع اللجوء.

                                                 
 ، بواسطة فرع الدمنرك ملنظمة العفو الدولية.2008فرباير/شباط  5ركية، مت احلصول على املعلومات من الشرطة الدمن 120

 ، مصدر سابق. ماليني يلوذون ابلفرارأنظر منظمة العفو الدولية:  121

  ، مصدر سابق. ماليني يلوذون ابلفرارنظمة العفو الدولية، أنظر م 122

 . 2008أبريل/نيسان  23أ عطي هذا الرقم إىل الفرع األملاين ملنظمة العفو خالل اجتماع مع الوزير شونبوهم يف  123

بشأن معايري احلد األدىن لتأهل مواطين  2004أبريل/نيسان  29الصادر عن جملس االحتاد األورويب يف  EC/2004/83"يشري "التوجيه اخلاص ابلتأهل" إىل التوجيه رقم  124
 لوضع الالجئ أو كأشخاص حيتاجون إىل احلماية الدولية وحمتوى احلماية اليت يتم منحها. الدول الثالثة واألشخاص عدميي اجلنسية 
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نحوا وضع احلماية. وختضع القضية حالياً إلجراءات االستئناف. وما مل تكن نتيجة االسئناف إجيا ية، فإن هناك خطراً جدايً يف بمي 
على منحهم حق اللجوء من  توافق سلطات اململكة املتحدةأن يهبط املعدل احلايل، املنخفض أصالً على حنو غري مقبول، ملن 

وعالوة على ذلك، يرى وزير اخلارجية أن السفر إىل العراق من  125، إىل مستوايت أدىن.2007ابملائة يف  13املرة األوىل، والبالغ 
وتتبىن حكومة اململكة املتحدة وجهة النظر القائلة إن الظروف يف العراق قد تغريت بصورة انتفى  .اململكة املتحدة ممكن ومعقول

 . بصورة جديةمعها تعرُّض الفرد العراقي العائد خلطر العنف العشوائي 
 

إذ ت قد  ر األرقام الصادرة عن متدنية على حنو غري مقبول. فيف دول االحتاد األورويب األخرى  أما معدالت االعرتاف حبق اللجوء 
على طلبات اللجوء املقدمة من عراقيني أبهنا االحتاد األورويب يف اجمللس األورويب لالجئني واملنفيني معدالت املوافقة من املرة األوىل 

ابملائة  82؛ وقربصابملائة يف  87.5؛ واجملرابملائة يف  97. حيث كانت: 2007ابملائة خالل  90ابملائة وأكثر من  0بني  ترتاوح 
 . سلوفينياو 126اليواننابملائة يف  0؛ وأملانيا ابملائة يف 85؛ والسويديف 

 

، رغم أهنا ال تفعل ادة القسرية ملن ال ت قبل طلبات جلوئهمأن من حقها ممارسة اإلع –كأسرتاليا وبلجيكا   –عي بعض الدول وتد  
 127ذلك يف الوقت الراهن.

 

 منوذج إجيايب

 

، معرتفة بواجبها يف أن توفر 2إىل اليوانن مبقتضى نظام إجراءات دبلن  أوقفت النرويج يف اآلونة األخرية مجيع عمليات الرتحيل
ل مبسؤولياهتا يف هذا الشأن.  ،احلماية وبواقع أن بعض الدول األعضاء، مثل اليوانن  خت 

 
ة بعملية إعادة طالب واحدة من دول اإلحتاد األورويب كي تقوم ابختاذ القرار وحتديد النتائج املتعلقاملسؤولية إىل  2ويويل نظام دبلن 

أن  رضيةاللجوء إىل الدولة املسؤولة عن هذه العملية، اليت تكون عادة الدول األوىل اليت وصل إليها. ويقوم هذا التكليف على ف
 . حلالتتماشى مع واقع اأورواب تتبع نظاماً موحداً للجوء، حيث احلماية متساوية ومشرتكة بني الدول األعضاء، وهي فكرة ال 

 
توفري  ىل أورواب عرب شرقي القارة، ردئ من حيثجل اليوانن، اليت تتلقى أعداداً كبرية من طاليب اللجوء ممن حياولون العبور إفس

يف حاالت ابملائة  2.05د عن ابملائة بينما مل يز  0.04 ،2007يف  للمرة األوىل ملنح احلماية مجايلبلغ املعدل اإل إذ –احلماية هلؤالء 
 128االستئناف.

 

                                                 
 .2008، مارس/آذار AD1/03/2008/ext/ADC، أورواب مسؤولياهتا جتاه الالجئني العراقينيمخس سنوات على جتاهل اجمللس األورويب لالجئني واملنفيني،  125

 ابملائة.  2.05؛ وكان املعدل بعد االستئناف 2007ابملائة يف  0.04ل القبول من املرة األوىل يف اليوانن، كان معد 126

حلكومة وحيثما تثار بواعث عالنية إهنا حتتفظ ابحلق يف إعادة أي شخص مل مينح حق اللجوء، ولكنها مل ت عد أي طاليب جلوء من العراقيني قسراً حىت اآلن. بيد أن اتقول أسرتاليا  127
، عوضاً عن منح الشخص احلماية الكاملة، ما يعين حصوله قلق بشأن "شخصية" طالب اللجوء قد جلأت يف اآلونة األخرية إىل منح أتشريات دخول برسم التجسري يف انتظار اإلبعاد

 على حقوق العمل وبعض املستحقات األخرى ولكن مع احتفاظ احلكومة حبق إبعاد مثل هؤالء األشخاص عندما ترى ذلك مناسباً.

 . 2008أبريل/نيسان  15"، دبلننظام " موقف املفوض السامي لشؤون الالجئني بشأن إعادة طاليب اللجوء إىل اليوانن وفقمكتب املفوض السامي لالجئني،  128
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صعوابت ال لزوم هلا يف  تعرتضهاموها تؤدي وفضالً عن ذلك، فإن ظروف تقدمي طلبات اللجوء واألوضاع اليت يستقبل فيها مقد   
الدول األعضاء يف من وقد طلب مكتب املفوض السامي لالجئني خطراً فعلياً حمدقاً.  اإلعادة القسريةوانن، ما جيعل خطر الي

وهي دعوة تؤيدها  129دبلن حىت إشعار آخر، ظاماالحتاد األورويب مؤخراً االمتناع عن إعادة طاليب اللجوء إىل اليوانن وفقاً لت
منظمة العفو الدولية. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق ابلغ كذلك بشأن عمليات الرتحيل إىل دول عرف عنها تدين 

 معدالت اعرتافها بطاليب اللجوء. 
 

  . االحتياجات والتكاليف واملسؤوليات6
 

ينبغي على اجملتمع الدويل، عوضاً عن جتنب رؤية الواقع، مواجهة أزمة متوسطة األمد إىل طويلة األمد نظراً الحتمال استمرار 
كانت هناك إذا ما   ةزمة ذات طبيعة مستمر حاجة العراقيني إىل املالذ اآلمن  لسنوات مقبلة. وينبغي اإلمساك اآلن حبقيقة أن األ

 . معاانة ماليني النازحني العراقينيالتخفيف من  رغبة يف
 

 ومستدام.  عرب متويل متنام  فمن الضروري أن يزود اجملتمع الدويل الدول املضيفة ابملساعدات والدعم املستمرين 
 

ن اإلبقاء على فضاء يؤوي الالجئني ويقيم أودهم، مبا يف ومثل هذا الدعم عنصر أساسي يف متكني حكومات الدول املضيفة م
متكني النازحني من للدخول اإلنساين الرمسي؛ و  اتذلك تنظيم مسألة الدخول إىل إقليم كل دولة من هذه الدولة من خالل ترتيب

اإلجتماعي. ويف  –ات العالج النفسي وعلى املعاجلة الطبية املتخصصة، مبا يف ذلك زايدة خدم 130احلصول على فرص للعمل؛
بينما ي رجح أن تتزايد معدالت عمل  –حقيقة األمر، فإن أوضاع الالجئني العراقيني سوف تواصل احندارها حنو الفقر املدقع 

 األطفال والعنف األسري والبغاء والعودة "الطوعية"، ما مل ي قدم إليهم مثل هذا الدعم. 
 

تمع الدويل، وال سيما تلك الدول اليت تتحمل مسؤوليات خاصة جتاه األزمة، مثل الوالايت املتحدة ومن الضروري أن يعرتف اجمل
األمريكية واململكة املتحدة والدول األخرى اليت شاركت يف الغزو الذي قادته الوالايت املتحدة، مبسؤوليته األخالقية والسياسية 

 والقانونية يف مواجهة هذه األزمة.
 

ألمم األخرى التخلي عن مسؤولياهتا ابلقول إن األزمة مل تكن من صنعها أو إن األوضاع قد حتسنت. فكما ائز لإن من غري اجل
 أن تتقاسماخلاصة بوضع الالجئني عبئاً ومسؤولية خاصني يف أشران فيما سبق، تتحمل الدول األطراف يف االتفاقيات الدولية 

 ملواجهة مثل هذه األزمات.  الواجبات
 

العديد من الدول األوروبية، وعلى الرغم من قدرهتا ومسؤوليتها، قد تقاعست عن التجاوب ابلقدر الكايف مع األزمة على  بيد أن
أي صعيد. ومل تلب   العديد من الدول اآلسيوية والعربية كذلك احتياجات جتمعات الالجئني، كما مل تقدم املساعدات للدول 

ال، رك زت اململكة العربية السعودية جهودها ال على املساعدة يف مواجهة أزمة الالجئني، وإمنا املضيفة يف اإلقليم. فعلى سبيل املث
                                                 

 . 2008أبريل/نيسان  15، ي لشؤون الالجئني بشأن إعادة طاليب اللجوء إىل اليوانن وفق "نظام دبلن"موقف املفوض الساممكتب املفوض السامي لالجئني،  129

 
 قانونية وخطرة للبقاء كما أ شري أعاله، تعتقد منظمة العفو الدولية أنه ينبغي اختاذ تدابري تتيح هلم سباًل بديلة ملواجهة اإلفقار املتزايد لالجئني العراقيني واحندارهم حنو أشكال غري 130

 للحصول على الدخل وتيسري ذلك هلم، حبيث تتزامن هذه مع برامج إنسانية أفضل متوياًل بصورة جوهرية. 
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، أعلنت سلطات العربية السعودية 2007ضد انتقال أي عراقيني ممن يسعون إىل احلماية إليها. ويف  اإلقليمية على حتصني أراضيها
التصوير الليلية ملنع وصول أحد. ومن املتوقع انتهاء العمل ابجلدار كلياً أو  تاإللكرتونية وآبالخططاً لبناء جدار مزود ابجملسات 

حىت قبل أن يبىن هذا اجلدار على احلدود مع  ستحيلشبه م يظل . غري أن الدخول إىل األراضي السعودية2008جزئياً يف هناية 
    ذه احلدود.  االستنفار احلثيث الدائم على هالعراق بسبب 

 

 احتياجات البلدان املضيفة
فتبلغ عدة مليارات  –جتمعات الالجئني العراقيني ضخمة ويف ارتفاع متزايد  يف استضافتها لكلفة املالية اليت تتحملها سوريةإن ا

 2007.131من الدوالرات، وفق مسؤولني حكوميني كبار، وليس مليار دوالر أمريكي، كما أشري يف 
وفضالً عن الضغوط اليت يتحملها نظاما التعليم والصحة، فإن احلاجة املتزايدة إىل  تعزيز البنية التحتية، مبا يف ذلك خدمات 

من النفاايت والصرف الصحي، قد أصبحت أكثر من ملحة وتدفع االقتصاد الذي يصارع من أجل  التزويد ابملياه والتخلص
ذية خدمات كاحملروقات وبعض أنواع األغي سلعاً و التعايف إىل نقطة االنفجار. ومن املعروف أن نظام الدعم احلكومي، الذي يغط  

 ني العراقيني، وبذا فإن هذا يزيد من األعباء على ميزانية البالد. والكهرابء، مفتوح جلميع من هم داخل البالد، مبا يف ذلك لالجئ
 
أن "اجملتمع الدويل مل يقم بعد حىت ابحلد  2008أبلغ أحد كبار الوزراء يف احلكومة منظمة العفو الدولية يف مارس/آذار قد و 

لك إىل أن حتصل املنظمات العاملة يف األدىن"، وأن سورية حتتاج إىل الدعم الثنائي على شكل مساعدات مالية وتقنية، وكذ
 امليدان إىل املعونة املالية. 

 
 2.2وأعربت السلطات األردنية ابملثل عن خماوف بشأن قدرهتا على حتمل الضغوط، وتتحدث عن حتمل البالد تكاليف تصل إىل 

، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدويل، 2008الجئني العراقيني. ويف أوائل فرباير/شباط ار دوالر أمريكي جراء استضافتها الملي
 132سهري العلي، إن قطاعي الصحة والتعليم اما األشد أتثراً.

 
األطراف إىل الدول املضيفة، وكذلك  ومن الواضح أن احلاجة أكثر من ماسة إىل مستوايت كبرية من املساعدات الثنائية واملتعددة

 من التمويل الكايف للهيئات الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت تقدم اخلدمات اإلنسانية. 
 

الثنائية واملتعددة األطراف إىل الدول املضيفة أن توفر األموال الالزمة هلا كيما تليب احلاجات األساسية  عوانتفمن شأن امل
لك الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي وماء الشرب النظيف، وكذلك كي متو  ل ما تقدمه من دعم لالجئني، مبا يف ذ

 للمحروقات والغذاء. 
 

                                                 
 . 2007أغسطس/آب  23، تعهدات العراق لسورية وخذالن الالجئني، IRINنقاًل عن  33، مصدر سابق، اهلامش اليني يلوذون ابلفرارم 131

132 IRIN ،2008فرباير/شباط  13، طالب عراقي 24,000حتت ثقل  نوء األردن: املدارس ت . 
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امسة إن املساامات اليت تقدم إىل مكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني ولوكاالت األمم املتحدة األخرى توفر احلماية احل
وقد أثبتت برامج املساعدات اليت ينفذها مكتب املفوض السامي لالجئني فعاليتها يف تلبية برامج املعوانت.  واملستمرة وتغطي

احتياجات بعض جتمعات الالجئني، وال سيما عرب برانجمي خدمات االتصال بشىت قطاعات اجملتمع وأجهزة الصراف اآليل اليت 
اً، ومثة حاجة إىل التمويل املتزايد واملستدام ملواصلة هذه توفر مساعدات يسهل الوصول إليها. بيد أن نطاق هذه الربامج يظل ضيق

 .  على حنو كاف الربامج وتوسيع نطاق عملها
 

 الدعم الثنائي إىل البلدان املضيفة

 

فوض السامي على الرغم من الدعوات املتكررة من جانب منظمة العفو الدولية واملنظمات غري احلكومية األخرى ومكتب امل
االستجابة تبعث على األسى. فحىت اترخيه، مل تتلق هذه  ظلتلشؤون الالجئني والدول املضيفة إىل تقدمي املساعدات الثنائية، 

 اليت ميكن أن تسهم حقيقة يف تغيري األوضاع.   العون الرمزي منها إىل املساعداتوهي أقرب إىل –الدول سوى مساامات ضئيلة 
 
 

مليون دوالر أمريكي إىل الدول املضيفة الرئيسية. وبعد طول انتظار عزته السفارة  25بتقدمي  ابتداءة العراق فقد وعدت حكوم
حصتها اليت  2007العراقية يف سورية إىل املناقشات حول مناهج وبرامج الدعم املختلفة، تلقت سورية يف ديسمرب/كانون األول 

وأبلغ  2007.133لسامي لالجئني بشأن أزمة الالجئني العراقيني يف أبريل/نيسان عدت هبا أثناء مؤمتر عقده مكتب املفوض او  
مليون دوالر أمريكي كمساعدات ثنائية.  15الدولية أن سورية قد تلقت ما قيمته مسؤول سوري رفيع املستوى منظمة العفو 

وأضاف أنه "للصراحة، هذه ليست أكثر من مصروف جيب" ابملقارنة مع الكلفة الكلية اليت تتحملها سورية وتقدر مبليارات 
 الدوالرات. 

 
 

اليني دوالر أمريكي الذي تعهدت به احلكومة العراقية كمساعدات وابملثل، تعترب السلطات األردنية، حسبما ذ كر، مبلغ الثمانية م
وحاجاهتا الفعلية. ورفضت السلطات العرض، حسبما قيل، واقرتحت حتويل  نفقاهتارمزي نسبياً ابملقارنة مع  إسهامثنائية جمرد 

 134املبلغ مباشرة إىل مكتب املفوض السامي لالجئني.
 

الوالايت املتحدة و  140والسويد 139وأملانيا 138واململكة املتحدة 137والدمنرك 136وكندا 135وقد قد مت دول مثل أسرتاليا
وهترع بعض هذه الدول بصورة غري مفهومة إىل األشارة إىل مثل هذه املساعدات  142مساعدات ثنائية إىل العراق. 141األمريكية

                                                 
 . 2007أبريل/نيسان  18 – 17املؤمتر الدويل ملعاجلة احلاجات اإلنسانية لالجئني واألشخاص النازحني داخل العراق ويف الدول اجملاورة، الذي عقد يف جنيف يف  133

 
 . 2008تقرير اللجنة الدولية للصليب األمحر بشأن أزمة الالجئني العراقيني، مارس/آذار   –ت: أزمة خمفية الصليب األمحر الدويل: بعد مخس سنوا 134

 
 134مليون دوالر أسرتايل ) 140، بتقدمي 2008 طبقاً ملعلومات تلقاها فرع أسرتاليا ملنظمة العفو الدولية، تعهدت احلكومة األسرتالية يف إعالهنا ميزانية الدولة يف مايو/أاير 135

للمساعدات اإلنسانية وأولوايت إعادة  09 – 2008مليون دوالر أمريكي( يف  57مليون دوالر أسرتايل ) 60مليون دوالر أمريكي( على ثالث سنوات، حبيث خيصص منها 
أكدت احلكومة األسرتالية على أن رزمتها املعز زة  من املساعدات سوف تساعد على تلبية احلاجات اإلعمار وللمساعدة على بناء قدرات احلكومة العراقية يف قطاعات مهمة. و 

لنظيف والصرف الصحي الكايف واخلدمات اإلنسانية املباشرة لسكان العراق من املدنيني األشد حاجة عن طريق توفري األساسيات هلم من املواد الغذائية واملأوى الطارئ واملاء ا
يق حتسني اخلدمات األساسية. وسرتمي املساعدات على وجه اخلصوص إىل حتسني قدرات احلكومة العراقية وتوفري العون جلهود إعادة اإلعمار داخل العراق عن طر  الصحية

و وثيق، يف إنفاق هذه املساعدات، مع اهليئات اإلنسانية األساسية، وخصوصاً يف جمال الزراعة ودعم التعليم املتعلق مبخاطر األلغام. وقالت احلكومة األسرتالية إهنا ستعمل على حن
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وال، فإن املساعدات اليت متنح للعراق غالباً عندما ت سأل عن مساعداهتا الثنائية إىل الدول املضيفة لالجئني العراقيني. ويف كل األح
 ما تكون ألغراض إعادة اإلعمار، أو للمشاريع التنموية واإلنسانية، وليست موجهة إىل التجمعات السكانية للمهجرين داخلياً.

 
تياجات األشخاص إن منظمة العفو الدولية تدعم تقدمي املساعدات اإلنسانية إىل العراق وتشجع عليها، وال سيما ملعاجلة اح

داخلياً، إال أنه يتوجب عدم غض النظر عن أزمة العراقيني املوجودين حالياً خارج العراق عند اختاذ القرارات بشأن ما  النازحني
 يقدم من مساعدات. 

                                                                                                                                                        
ماليني دوالر  10. وخصصت امليزانية والتنموية الدولية املهمة، مبا يف ذلك اللجنة الدولية للصليب األمحر ومكتب املفوض السامي لالجئني ومنظمة الصحة العاملية واليونيسف

 للمساعدة حتديداً على تثبيت السكان يف العراق من خالل صندوق النازحني داخلياً والالجئني.  2009 – 2008دوالر أمريكي( إضافية للفرتة  9.6أسرتايل )

 
الل ماليني دوالر أمريكي( إىل العراق خ 305مليون دوالر كندي ) 300، فإن كندا التزمت بتقدمي 2003طبقاً ملعلومات حصل عليها الفرع الكندي ملنظمة العفو الدولية يف  136

مليون دوالر كندي  204. والغرض من هذا التمويل هو املساعدة على بناء عراق مستقر حيكم نفسه بنفسه ومزدهر. وحىت اترخيه، مت إنفاق ما جمموعه 2010 – 2003الفرتة 
قاعدته االجتماعية واالقتصادية؛ ب( ملساعدة العراق على تنمية  مليون دوالر أمريكي( من املبلغ املوعود. وقد استخدمت هذه األموال: أ( ملساعدة العراق على إعادة بناء 207)

 اإلقليمية.  احلكم الفعال واهلياكل األمنية، وضمان االحرتام حلقوق اإلنسان وحكم القانون، وتعزيز املساواة بني اجلنسني؛ ج( للتنمية الدميقراطية

 
 145,166,680( مبلغ 2007 – 2003لعفو الدولية، خص صت احلكومة الدمنركية على مدار السنوات اخلمس املاضية )وفقاً ملعلومات حصل عليها فرع الدمنرك ملنظمة ا 137

مليون كرون دمناركي  561.7مليون كرون دمناركي(  للمساعدات اإلنسانية وإلعادة اإلعمار. وقد استخدم من هذا املبلغ حىت اآلن  695مليون دوالر أمريكي )
مليون كرون دمنركي  90، والذي يبلغ 2007والر أمريكي(. وتضمن هذا املبلغ املقرر ختصيصه كمساعدات إلعادة اإلعمار يف العراق للعام د 116,467,612)
ختصيصه للفرتة  دوالر أمريكي( املخصصة ألغراض إنسانية. أما املبلغ املقرر 20,887,292 مليون كرون دمنركي ) 100مليون دوالر أمريكي(، كما يتضمن  18,619,662)

مليون أخرى إلعادة  100مليون كرون دمنركي للمساعدات اإلنسانية و 100مليون دوالر أمريكي( مقسمة إىل  42.22مليون كرون دمنركي ) 200فهو  2010 – 2007
شاريع يف منطقة البصرة إىل برامج لبناء قدرات السلطات املركزية يف ، قررت احلكومة الدمنركية تغيري حمور جهودها إلعادة اإلعمار يف العراق من م2007اإلعمار. ويف فرباير/شباط 

ين يف جماالت الزراعة والتخطيط بغداد. ومنذ ذلك الوقت، مت إنشاء املكتب التقين االستشاري يف بغداد ووضع حتت إشراف السفارة الدمنركية. ويتضمن موظفو املكتب مستشار 
 وحقوق اإلنسان. 

 
مليون دوالر أمريكي( إىل الوكاالت الدولية اليت تقدم العون للتجمعات السكانية  23.8مليون جنيه إسرتليين ) 12، ق دمت تربعات بقيمة 2008أبريل/نيسان  15حىت  138

 األشد فقراً يف البالد، مبا يف ذلك األشخاص املهجرون داخلياً والالجئون الفلسطينيون. 

  
عن طريق تدريب رجال  2004مات حصل عليها فرع أملانيا ملنظمة العفو الدولية، تضمنت األموال املقدمة للعراق: أ( دعماً لقوات األمن العراقية منذ مارس/آذار طبقاً ملعلو  139

األمن العراقية عن طريق التدريب على أيدي ضباط يف مكتب  أمن عراقيني ابلتعاون مع اإلمارات العربية املتحدة؛ وتزويد قوات األمن بتجهيزات أمنية؛ ومشاريع  لتعزيز قدرات قوات
)وزارة التعاون االقتصادي والتنمية  BMZ" )منظمة غري رحبية لتنمية املوارد البشرية وتدريبها( وInWentالتحقيق الفدرايل، والتدريب على حقوق اإلنسان من قبل منظمة "

ماليني يورو؛ ج( مساعدات للعملية السياسية؛ كما مت دعم العملية  4بقيمة تربو على  2003( تقدمي دعم مايل إلزالة األلغام منذ االقتصادية( وجهود لتعزيز التنمية الدميقراطية؛ ب
ت تصدير خاصة واحلكومة األملانية ماليني يورو؛ ودعم مشاريع ملراجعة عملية بناء الدستور واهلياكل الفدرالية؛ د( إعفاء للديون من جانب شركا 5العامة إلعادة البناء السياسي مببلغ 

 يورو.  4.3بقيمة 

 
  37,535,000ما جمموعه  2007طبقاً ملعلومات حصل عليها فرع السويد ملنظمة العفو الدولية، بلغت مساامات السويد )الوكالة السويدية للتعاون التنموي الدويل( يف  140

مليون دوالر أمريكي( على شكل أموال إلعادة  12.6مليون كرونر سويدي ) 74,500,000عدات اإلنسانية للعراق، ومليون دوالر أمريكي( من املسا 6.35كرونر سويدي )
السويد ، من املقرر أن تقدم 2008. ويف اإلعمار لتغطية مشاريع للبنية التحتية/الطافة، واملاء والصرف الصحي، واجملتمع املدين، وتوليد فرص للعمل والدميقراطية واحلكم الصاحل

 مليون دوالر أمريكي( كمساعدات إنسانية. 4.18كرونر سويدي )  24,700,000للعراق ما قيمته 

 
 . 2007ملشاريع داخل العراق يف مليون دوالر أمريكي  38طبقاً ملعلومات حصل عليها فرع الوالايت املتحدة األمريكية، قد مت وكالة الوالايت املتحدة لإلمناء الدويل قريباً من  141

مليون دوالر  195مليون دوالر أمريكي إىل العراق ) 184طبقاً ملعلومات حصل عليها فرع أسرتاليا ملنظمة العفو الدولية، تعهدت احلكومة األسرتالية بتقدمي ما يربو على  142
  . 2008 – 2007مليون دوالر أسرتايل( كمساعدات يف  22.5مليون دوالر أمريكي ) 21نية، مبا يف ذلك تقدمي حنو أسرتايل( إلعادة اإلعمار واملساعدات اإلنسا
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 تعدد األطرا املالتمويل 
ويل الثنائي، ولكن فقط عندما يعكس كونه إسهاماً متعدد األطراف وال تعدد األطراف بديالً جيداً للتماملميكن أن يكون التمويل 

 ي ستغل كستار ملنح فردية صغرية. 
 

ماليني يورو إلنفاقها  9، على سبيل املثال، زود ت املفوضية األوروبية سورية عرب آليات متويلها للعالقات اخلارجية مببلغ 2007ففي 
  143مليون يورو ألغراض التعليم. 27لغ امج الصحة العامة، واألردن مببعلى بر 

 
، مع داخلياً من العراقيني حنيالناز الالجئني واألشخاص  لفائدةوقد قد مت بعض الدول يف أورواب مساامات إىل املفوضية األوروبية 

 أن هذا مل يكن أبي صورة من الصور قريباً من املستوى املطلوب.
 

 الوكاالت الدولية
حتتاج وكاالت األمم املتحدة وغريها من اهليئات الدولية دعماً كبرياً ومستمراً حىت تستطيع مواصلة توفري اخلدمات األساسية. وفيما 

مليون دوالر أمريكي ملساعدهتا على تلبية حاجات  900، تسعى الوكاالت الدولية إىل احلصول على حنو 2008تعلق ابلعام ي
ن هذا ال يكاد يقرتب من املبلغ اإلمجايل الالزم. وقد أطلقت الوكاالت الدولية مناشدات، من ضمنها مع أ 144الالجئني العراقيني،

مليون دوالر أمريكي من أجل عملها بشأن  261لتقدمي  ،2008للعام  ملفوض السامي لشؤون الالجئنيكتب ااملناشدة التكميلية مل
ستندة يف ذلك إىل التقديرات القائمة على جتربتها ملا هو ممكن من حيث داخلياً من العراقيني، م النازحنيالالجئني واألشخاص 

. وتعتقد منظمة العفو 2007القدرات والتمويل املتوافر. هذا ابإلضافة إىل مناشدات مشرتكة خاصة ابلتعليم والصحة أطلقت يف 
 الدولية أن مثة حاجة إىل مساامات أكرب من املبالغ اليت ط لبت. 

 
أخرى تعمل يف اإلقليم إىل زايدة يف التمويل أيضاً. وبني هذه برانمج الغذاء العاملي، الذي يقوم، جنباً إىل جنب وحتتاج وكاالت 

ابملائة من  90قرابة مع مكتب املفوض السامي لالجئني، بتوزيع األغذية على نطاق هائل يف سورية. وكما بي نا فيما سبق، فإن 
، ومن املتوقع أن تزيد احلاجة عن 2008مارس/آذار  –ا مساعدات غذائية يف فرباير/شباط الالجئني املسجلني يف سوراي قد تلقو 

 145ذلك وال سيما مع االرتفاع احلاد ألسعار احملروقات واألغذية على الصعيد العاملي.
 

، وينبغي على اجملتمع الدويل 2008مليون دوالر أمريكي يف سورية للعام  43وقد أطلق برانمج الغذاء العاملي مناشدة بقيمة 
جه نقصاً يف ا، ورد أن العملية اخلاصة بسورية لربانمج الغذاء العاملي تو 2008التجاوب معها بصورة فورية. وحىت أبريل/نيسان 

ملتوافرة حالياً ومن املتوقع أن تنفد األموال ا 146مليون دوالر أمريكي. 24ابملائة بعد أن تلقى ما ال يزيد عن  45عدل التمويل مب
 2008.147حبلول يونيو/حزيران 

                                                 
 . 2008، مارس/آذار بعد مخس سنوات، أزمة خمفية، تقرير اللجنة الدولية للصليب األمحر بشأن الالجئني العراقينيالصليب األمحر الدويل،  143

 . 2008أبريل/نيسان  9رويرتز، " الوالايت املتحدة تقول إن العراق جيب أن يبذل املزيد من أجل الالجئني الذين فروا من البالد"،  144

 . 2008يل/نيسان أبر  25، زايدة أسعار الغذاء واحملروقات ضربة لالجئني العراقيني يف سوريةمكتب املفوض السامي لالجئني،  145

 . 2008أبريل/ نيسان  15يف سورية"، اخلدمة اإلخبارية لألمم املتحدة، "ممثل مصري يطلق مناشدة جلمع األموال ملساعدة األمم املتحدة على توفري الغذاء لالجئني العراقيني  146

 .2008مكتب املفوض السامي لالجئني، حتديث مكتب املفوض السامي لالجئني بشأن سورية، مايو/أاير  147
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وحتتاج اليونيسف ملزيد من التمويل ملواصلة عملها األساسي وتوفري الدعم ملزيد من أنشطة احلماية. وكما جرى الرتكيز فيما سبق، 
ظهور قضااي خطرية تتعلق حبماية الطفل، مثل عمل األطفال ودفع الفتيات إىل البغاء أو إىل الزواج يف سن مبكرة جداً يف  فإن

 الدول املضيفة، يتطلب التجاوب من وكالة متخصصة مثل اليونيسف. ولن يكون هذا ممكناً دون زايدة التمويل واستدامته. 
 

الدولية للصليب األمحر وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة من قبيل اللجنة  ،وت قدم هيئات أخرى
مساعدات إنسانية أساسية يف اإلقليم وحتتاج إىل استمرار تدفق  ،الدولية للهجرة ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

 األموال وزايدهتا لتلبية االحتياجات املتزايدة. 
 

 برانمج مكتب املفوض السامي لالجئني اخلاص ابلعراق
وس ع مكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني مسرح عملياته يف سورية واألردن إىل حد كبري. وتسعى براجمه إىل توفري احلماية 

ملساعدة، وتوفري اخلدمات االستشارية قيني من خالل التسجيل واملساعدات الغذائية وغريها من صنوف االجئني العراوالعون ل
النوع االجتماعي، والدعم التعليمي والصحي،  القائم علىوخدمات اجملتمع احمللي، وتقدمي الدعم لضحااي العنف اجلنسي والعنف 

جات وال تفي هذه اخلدمات إال جبزء يسري من حا وإعادة التوطني. ،بشىت قطاعات اجملتمع ، واالتصالوالتدخالت القانونية
 األفراد يف الدول املضيفة. 

 

. فلم تزد نسبة ما حتقق من متويل مريعةولسوء احلظ، فإن التجاوب مع متويل مثل هذه الربامج قد اتسم بعدم الكفاية بصورة 
مكتب املفوض حذر قد ونتيجة لذلك، ف 148ابملائة. 53عن  2008لعملية مكتب املفوض السامي لالجئني يف العراق للعام 

إنه "قد جيرب يف وقت قريب على تقليص عدد من برامج املساعدات ملئات آالف الالجئني العراقيني، من  السامي يف مايو/أاير
 149."اً إضافيما مل تقد  م احلكومات املاحنة دعم ورمبا على وقفها، 

 

مليون دوالر أمريكي. وقد  95.4وبقيمة  150، أتت أكرب املساامات من الوالايت املتحدة األمريكية2008وحىت مايو/أاير 
مليون دوالر أمريكي(،  5.97مليون دوالر أمريكي(، السويد ) 6.25أسهمت دول أخرى مببالغ أدىن بكثري: اململكة املتحدة )

)مليون دوالر أمريكي واحد(، النرويج  مليون دوالر أمريكي(، الكويت 1.58مليون دوالر أمريكي(، فنلندا ) 5.52أسرتاليا )
دوالر  680,000إيطاليا )دوالر أمريكي(  700,000دوالر أمريكي(، سويسرا ) 740,000دوالر أمريكي(، فرنسا ) 900,000)

 170,000مليون دوالر وماحنون من القطاع اخلاص مببلغ  6.17أمريكي(. وابإلضافة إىل ذلك، أسهمت املفوضية األوروبية مببلغ 

 151دوالر أمريكي.
 

                                                 
 . 2008مايو/أاير  16حىت  148

امي لالجئني يسعى إىل احلصول على مساعدات من اجلهات املاحنة وسط نقص يف التمويل للعملية اخلدمة اإلخبارية ملكتب املفوض السامي لالجئني، "مكتب املفوض الس 149
 . 2008مايو/أاير  9اخلاصة ابلعراق"، 

 . 2008مايو/أاير  16حىت  2008ق مكتب املفوض السامي لالجئني، ملخص لتمويل العملية اخلاصة ابلعرا 150

 . 10,000املصدر نفسه، مت تدوير األرقام إىل أقرب  151
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ن فإ 152ابلقياس إىل الدول املاحنة احملتملة األخرى، 2008و 2007ومع أن الوالايت املتحدة األمريكية جتاوبت بدفع مبلغ كبري يف 
تعترب أن املسؤولية اخلاصة اليت تتحملها سلطات الوالايت املتحدة ابلعالقة مع العراق وشعبه تعين وجوب أن  منظمة العفو الدولية

التقليدية يف أن  لالعتباراتختضع  ال لدولية سلطات الوالايت املتحدة على أنهذا بكثري. وتشجع منظمة العفو ا من تفعل أكثر
تقتصر مسااماهتا على نسبة معينة من إمجايل مناشدت املعونة، وإمنا أن تدفع أكثر، وفقاً ملسؤوليتها وقدراهتا اخلاصة، وحبسب 

 احلاجات الفعلية لتجمعات الالجئني. 
 

املطلوبة، على أن حتذو حذو الوالايت  مكاانتاألخرى أيضاً، وال سيما تلك اليت متلك اإل وتشجع منظمة العفو الدولية الدول
وقد ظلت املساامات املقدمة من أورواب حىت اترخيه غري كافية. وبصورة مستمرة. على الفور دم مبالغ جوهرية املتحدة األمريكية وتق   

يورو واحد إىل مكتب املفوض السامي لالجئني من أجل الالجئني سوى مليون  2007فعلى سبيل املثال، مل تقدم هولندا يف 
تقدميه. وينبغي  ،ينبغي عليهاهولندا، بل وهذا أدىن بكثري مما تستطيع . 2008ته يف تعتزم مضاعفو  سورية واألردن، العراقيني يف

 153اهتا وفقاً لقدراهتا.على الدمنرك وعلى الدول األخرى اليت قدمت املساامات يف السنني املاضية أن تواصل تربع
 

 

2008وتلك اليت و عد بتقدميها لعام  2007وابملثل، فإن املساامات اليت ق دمت إىل الوكاالت املختلفة يف 
 بكثري مما تظل أدىن 154

ميكن وينبغي تقدميه. وعلى سبيل املثال، تربعت هولندا مببلغ مليوين دوالر أمريكي لليونيسف من أجل التعليم يف العراق وسورية 
داخلياً يف  النازحني، ومببلغ مليون يورو واحد للجنة الدولية للصليب األمحر لتوفري املساعدات الطبية لألشخاص 2007واألردن يف 

تعهدت الوالايت املتحدة و ، ومببلغ مليوين يورو للمنظمة الدولية للهجرة لتأمني املأوى للمهجرين داخلياً يف العراق. العراق
مليون دوالر  2.4، ومبلغ يوين دوالر ملنظمة الصحة العاملية، ومببلغ مل2008األمريكية بتوفري مبلغ مليون دوالر واحد لليونيسف يف 

ملشاريع ودفعات عيانية( لوكاالت أخرى اتبعة لألمم املتحدة ومنظمات غري مليون دوالر ) 32.5ولربانمج الغذاء العاملي، 
 حكومية. وأتمل منظمة العفو الدولية يف أن تتحقق هذه التعهدات وأن يتجاوز ما يتم دفعه فعلياً هذه األرقام. 

 
 
 
 

وات اإلجيابية اليت أقدمت عليها السويد، ومن ذلك مثاًل وحتتاج املنظمات غري احلكومية إىل متويل جوهري كذلك. ونرحب ابخلط
دوالر أمريكي( إىل اللجنة الدولية للصليب األمحر ألغراض احلماية والرعاية  335,000تعهدها بتقدمي مليوين كرونر سويدي )

ب األمحر إىل اهلالل األمحر بتقدمي مبلغ مماثل من خالل اجلمعية السويدية للصلي، و 2008واملأوى يف لبنان يف  اءالطبية والغذ
 العراقي. 

 

                                                 
ية، قامت الوالايت املتحدة األمريكية بتمويل ما يلي: مناشدة مكتب املفوض السامي لالجئني وفقاً ملعلومات حصل عليها فرع الوالايت املتحدة األمريكية ملنظمة العفو الدول 152

مليون دوالر أمريكي؛ املناشدة التعليمية ملكتب املفوض  30مليون دوالر عراقي؛ املناشدة التكميلية التعليمية ملكتب املفوض السامي لالجئني:  36بشأن الوضع التكميلي للعراق: 
 . 2007مليون دوالر يف  12.4مليون دوالر؛ مكتب املفوض السامي لالجئني:  39الجئني/اليونيسف: السامي ل

مليون دوالر أمريكي( حلماية الالجئني العراقيني  13.7مليون كرون دمنركي ) 65: 2007وفقاً ملعلومات حصل عليها فرع الدمنرك ملنظمة العفو الدولية،د فعت املبالغ التالية يف  153
دوالر أمريكي( للمناشدت التعليمية  5,221,823مليون كرون دمنركي ) 25مي لالجئني(؛ ويف البلدان اجملاورة، وخباصة يف سورية واألردن، )من خالل مكتب املفوض السا

( ملشاريع يف األردن AENEASدوالر أمريكي( لالحتاد األورويب ) 801,000مليون كرون ) 3,796,617اليونيسف؛ و   –اإلقليمية ملكتب املفوض السامي لالجئني 
 اهلجرة يف مشال أفريقيا وحتسني مستوى محاية طاليب اللجوء والالجئني يف األردن ولبنان وسورية".  وسورية ولبنان من أجل "إدارة اللجوء و 

 . /http://ocha.unog.ch/fts2للمساعدات اخلاصة أبزمة الالجئني العراقيني، أنظر  لالطالع على قائمة كاملة ابلتمويل الذي مت تقدميه أو التعهد به 154

http://ocha.unog.ch/fts2/
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 . إعادة التوطني: عنصر صغري ولكن ضروري من عناصر احلماية7

 
 

هما األربعة، ومجيعهم ألبنائ مسحا، 2006كان حممد وزوجته نور يعمالن طبيبني يف بغداد. وقبل أن يرتكا عملهما يف مارس/آذار 
خارج املنـزل قبل الذهاب إىل املدرسة. وكانت التفجريات وعمليات االغتيال أمراً يومياً يف ابللعب ماً، عا 16و 8ما بني سن 

 احلي، غري أن "األسبوع كان هادائً" فاعتقدا أن املكان آمن. 
 

ان احلياة فوراً. ن األطفال. وفارق أحد أطفال اجلري قذيفة على بعد بضعة أقدام مسقطت  ،للعب بفرتة وجيزة وبعد خروج األطفال
 ، بشظية يف عنقه. عناةوأصيب ثالثة من أطفال حممد ونور جبروح. بينما أصيب األصغر، ويدعى 

 

يف العمل عندما استطاع متييز الطفل الذي كان ملقى أمامه على طاولة العمليات الطارئة على أنه ابن جاره. وسرعان وكان حممد 
أنه قد فارق احلياة؛ وكان  عناة قد وضع يف صندوق السيارة ابعتبار  املستشفى. وكانما عرف أن ثالثة من أطفاله قد وصلوا إىل

 يف حالة شلل من عنقه حىت قدميه وفاقداً الوعي. 
 

 ةغري قابل إصابةلينجو من ، غري أن حممد علم أن ابنه حباجة إىل جراحة طارئة خالل ثالثة أسابيع باء حياة عناةوأنقذ األط
الفقري. ومل يكن من املمكن إجراء العملية اجلراحية يف بغداد نظراً ألن اجلراحني املؤهلني للقيام مبثل هذه للعالج يف عموده 

مع األجهزة الالزمة له إىل  عناة العملية قد غادروا البالد منذ زمن أو قتلوا. وعلى الرغم من هذا رفض موظفو املستشفى نقل
 إىل عمان، حيث يقيمون اآلن.  عناةمر حممداً ونوراً قرابة شهرين لتأمني األجهزة ونقل األردن نظراً خلطورة الطريق. واستغرق األ

 

مسجلة اآلن لدى مكتب املفوض السامي  أسرتهاآلن تسع سنوات، وهومصاب بشلل يف أطرافه األربعة. و  عناة يبلغ عمر
حيث يوجد لفيا، ابلوالايت املتحدة األمريكية، وقد تقدمت بطلب إلعادة التوطني. وأيملون يف أن يستقروا يف فيالد ،لالجئني

 . عناةمستشفى ميلك اإلمكاانت ملعاجلة 
 

 .2007أجرى املقابلة مندوبو منظمة العفو الدولية، عمان، سبتمرب/أيلول 
ا ميكن أن متثل إعادة التوطني يف بلد اثلث إحدى املكوانت األساسية للمواجهة املطلوبة ألزمة الالجئني العراقيني. ومع أن هذ

يقدم حالً دائماً جلزء صغري فحسب من جمموع الالجئني احملتاجني، إال أنه ينبغي عدم إامال أاميته. وأعطى مكتب املفوض 
مؤشراً على مدى احلاجة إىل هذا العنصر، حيث قد ر عدد من حيتاجون إىل إعادة التوطني من  2007السامي لالجئني يف 

  155شخص. 80,000مليون الجئ، بنحو  1.5البالغ عددهم  الالجئني العراقيني يف سورية،
 

جديد يف جمال إعادة التوطني من جانب بعض الدول، مبا فيها الوالايت املتحدة  فتحعلى  2007ظهرت إشارات يف وبينما 
 يف هذا االجتاه وتضع برامج سخية يف جمال إعادة التوطني.  أخرىلى احلكومات األخرى أن ختطو خطوات األمريكية، ما زال ع

 

                                                 
 . 2007، احلاجات العاملية التقديرية إلعادة التوطنيمكتب املفوض السامي لالجئني،  155
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البداية البطيئة لربانمج إعادة التوطني إىل عدد من العوامل، مبا يف ذلك حمدودية قدرة مكتب املفوض السامي  نعزووميكن أن 
معاجلة وبطء اإلجراءات لدى الدول يف االستيعاب حمدودية بات، وكذلك لالجئني واملنظمة الدولية للهجرة على معاجلة الطل

احلاالت وإقرارها. بيد أن هذا البطء يف االستيعاب من جانب الدول يشكل اليوم العقبة الرئيسية أمام إعادة التوطني، نظراً ألن 
حالياً ابلسرعة  لة الطلبات إىل الدولمكتب املفوض السامي لالجئني قد زاد من قدراته وينجز األهداف اليت وضعها إلحا

 . املطلوبة
 
حالة.  21,000أكثر من  2007دولة خالل  16دمت للنظر فيها من أجل إعادة التوطني يف بلغ عدد حاالت العراقيني اليت ق  قد و 

حالة  4,827على  اءاتاستكمال اإلجر إال أنه، وحبلول هناية العام، اقتصر عدد احلاالت اليت أفضت إىل املغادرة الفعلية بعد 
 ابملائة(، وكندا 54شخصاً ) 2,616وحبسب مكتب املفوض السامي لالجئني، استقبلت الوالايت املتحدة األمريكية  156فقط.
  157، ودول أخرى ما تبقى.ابملائة( 9) 440ابملائة(، وأسرتاليا  15) 713، والسويد (ابملائة 19) 793

 
بعض التحسن رغم أن عمليات املغادرة ما زالت متخلفة كثرياً عن عمليات تقدمي الطلبات من  2008شهد الربع األول من و 

عراقياً قد ق دمت يف  8,992جانب مكتب املفوض السامي لالجئني. وحبسب مكتب املفوض السامي، كانت حاالت ما جمموعه 
إىل كندا،  621ق د  مت إىل الوالايت املتحدة األمريكية، و 7,370منذ بداية العام، بينها  2008أبريل/نيسان  4األسبوع املنتهي يف 

درين اومل يزد عدد املغإىل دول أخرى.  28إىل السويد، و 80إىل هولندا، و 113إىل اململكة املتحدة، و 191إىل أسرتاليا، و 589و
أشخاص ت قد م حاالهتم من قبل مكتب املفوض  4وهذا يعين أن شخصاً واحداً فقط من كل  2,063.158يف الفرتة نفسها عن 

السامي لالجئني من أجل إعادة توطينهم يغادر فعلياً لبدء حياة جديدة يف بلد اثلث. وابإلمجال، بلغ جمموع من غادروا يف 
حالة ق دمت من اإلقليم؛ وهو معدل مماثل  30,300شخصاً من أصل  6,889، 2008األوىل من ويف األشهر الثالثة  2007

 159تقريباً لنسبة واحد لكل أربعة.
 

والنتيجة قيام فجوة متنامية ما بني احلاالت اليت ت قدم طلباهتا واملغادرات الفعلية. وهذا يعين ترك األشخاص املعرتف هبم كالجئني، 
 ي رى حبسب معايري مكتب املفوض السامي لالجئني أهنم األكثر انكشافاً للمخاطر، يف أوضاع ايئسة بصورة متزايدة. ممن 

 

إذ ميكن إلعادة التوطني أن تكون الرد الذي يبقي على حياة العديدين، وال سيما األكثر عرضة للخطر. ومع أن منظمة العفو 
إعادة التوطني جلميع الالجئني العراقيني يف اإلقليم، وأبن هذا اخليار لن يالقي هوى عند  من غري املمكن تيسري هالدولية تعرتف أبن

 مجيع العراقيني حىت يف حال توافره، إال أهنا تعتقد أن الكواتت املخصصة إلعادة التوطني ينبغي أن تكون أعلى بكثري. 
 

 النازحنيتفعني. فقد عاىن العديد من الالجئني واألشخاص ينبغي أن يكون األشخاص األشد انكشافاً للمخاطر هم أول املنكما 
ويشمل داخلياً من صعوابت ال توصف أثناء فرارهم، بينما حتم ل البعض آاثراً سلبية يف منتهى القسوة وعلى حنو غري متناسب. 

                                                 
يناير/كانون  8، 2008مليون دوالر من أجل برامج الالجئني العراقيني يف  261مناشدات مكتب املفوض السامي لالجئني للحصول على مكتب املفوض السامي لالجئني،  156

. من األردن 2008أبريل/ نيسان  26املفوض السامي لالجئني، بريوت، لبنان،  يف  ، رسالة ابلربيد اإللكرتوين من احملور اإلقليمي إلعادة التوطني التابع ملكتب2008الثاين 
 (.  101(، ومن مصر )420(، ومن لبنان )1,147(، ومن تركيا )1,492(، ومن سورية )1,666)

 .2008أبريل/ نيسان  26رسالة ابلربيد اإللكرتوين من احملور اإلقليمي إلعادة التوطني التابع ملكتب املفوض السامي لالجئني، بريوت، لبنان،  يف  157

  .148؛ ودول أخرى 122؛ والسويد 260وكنذا ؛ 1,533املصدر نفسه. استقبلت الوالايت املتحدة األمريكية  158

  املصدر نفسه. 159
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طفال واألسر اليت تتحمل اإلانث هؤالء، الذين غالباً ما يواجهون صعوبة يف محاية أنفسهم، مبا يف ذلك يف البلدان املضيفة، األ
املسؤولية عنها، وضحااي الصدمات النفسية وأفراد األقليات. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن طلبات إعادة 

رها ركز أكثر مما جيب على قضية اللجوء نفسها، بينما ال تلتفت إىل االحتياجات احلمائية احملددة اليت ينبغي توافالتوطني قد ت  
 لألفراد يف البلد املضيف. 

 
ممن ميكن أن ال تناسب مواصفاهتم الفهم أو املعايري التقليدينْي  لعدم إامال اجملموعات أو األفراد وينبغي إيالء اهتمام كبري أيضاً 

يكون العز اب من  ماكن إعادة اللجوء احملدودة. فقدألاملستخدمنْي من قبل الوكاالت الدولية يف توزيعها للمساعدات املالية أو 
الرجال والعائالت اليت تضم الزوج أو األب وحده بني تلك األشد حاجة نظراً لعدم أهلية هؤالء لتلقي املعونة املالية وعدم قدرهتم 

األشخاص  الئحةعلى العمل. ويف الوقت احلاضر، ال ي عطى هؤالء مكاانً يف قوائم إعادة التوطني نظراً لعدم إدراجهم يف 
 ني. املستضعف

 

ويف بعض أرجاء العامل، مبا يف ذلك آسيا والشرق األوسط، مثة قلة قليلة من الدول، إن وحدت، على استعداد للمشاركة يف برامج 
 إعادة التوطني، على الرغم من قدرهتا على ذلك.

 

املتحدة، على سبيل وحىت تلك الدول اليت شاركت يف هذه اجلهد فعلت ذلك بطرق نكتفي بوصفها بعدم الكفاية. فاململكة 
عراقيون. وعندما ينظر إىل ذلك ضمن مشهد ما يقارب مليوين الجئ  منهمشخصاً  750املثال، تتيح الفرصة إلعادة توطني 

 عراقي يف اإلقليم، فمن غري املمكن وصف مثل هذا االلتزام إال أنه عدمي القيمة حقاً.
 

أن تنف  ذ على الفور برامج إلعادة التوطني وأن حترتم واجباهتا يف تقاسم  إن على العديد من الدول الغنية، وال سيما يف أورواب،
 املسؤولية عن الجئي العامل. 

 الوقت الراهنالسجل حىت 
عدد هؤالء يف  لم يزدف –إعادة التوطني  ألغراضعدداً متدنياً للغاية من املهاجرين العراقيني الوالايت املتحدة األمريكية استقبلت 

، تعهدت إلني آر ساويربري، مساعدة وزيرة خارجية الوالايت 2007شخصاً. ويف أوائل  753عن  2006و 2003الفرتة ما بني 
فكان العدد  160الجئ، بيد أن هذا التعهد ذهب أدراج الرايح. 25,000املتحدة لشؤون السكان والالجئني واهلجرة ابستقبال 

 1) 2007أشخاص يف السنة املالية  1,608الفعلي للعراقيني الذين متت إعادة توطينهم يف الوالايت املتحدة األمريكية 
 (. 2007سبتمرب/أيلول  30إىل  2006أكتوبر/تشرين األول 

 
الجئ عراقي حبلول  12,000الوالايت املتحدة هدفاً هلا إعادة توطني آلمال مرة أخرى عندما وضعت حكومة وانتعشت ا

. وجتري حالياً عملية معاجلة طلبات إعادة التوطني، إال أنه من غري الواضح ما إذا كان سيتم حتقيق اهلدف 2008سبتمرب/أيلول 
لشؤون الالجئني، أبن حتقيق اهلدف املعلن. ومن املستبعد حتقيق ذلك. فقد اعرتف السفري جيمس يب فويل، كبري املنسقني 

                                                 
ov/Press2007/0417DobrianskyPress.htmlhttp://geneva.usmission.g160  
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فقط من الالجئني العراقيني الذين أحال مكتب املفوض السامي لالجئني  3,601وحقيقة األمر هي أن  161"سيشكل حتدايً".
2008هتم قد وصلوا إىل الوالايت املتحدة األمريكية يف األشهر السبعة األوىل من السنة املالية حاال

على الرغم من تلقي  162
ما يثري الشكوك حول مدى التزام هذه السلطات ابلوفاء إحالة من مكتب املفوض السامي،  12,997سلطات الوالايت املتحدة 

شخص مجيعاً، فإن هذا أقل بكثري من قدرة  12,000 الـ ويف كل األحوال، حىت لو متت إعادة توطنيابلتعهد الذي قطعته. 
 عراق. جروا نتيجة الغزو الذي قادته الوالايت املتحدة للالوالايت املتحدة ومسؤوليتها ابلنسبة للسكان الذين ه  

 
الوالايت املتحدة األمريكية، قد أسهمت تقليدايً بدور كبري يف برامج إعادة التوطني. وقد أعلنت أهنا ستزيد  ها مثل، مثلأسرتاليا

وستكون هذه الزايدة  2009.163  – 2008للفرتة  13,500مكان إىل  13,000حجم برانجمها للجوء واملساعدات اإلنسانية من 
 السابقةفرصة جلوء ملرة واحدة بغرض مساعدة األشخاص املتضررين من النـزاع يف العراق. ومن املرجح تكرار الفرص  500حبجم 

 الذين سيعاد ابملائة من الالجئني 35 ، حيث سيأيت حنو2009 – 2008يف برانمج إعادة التوطني يف الفرتة  13,000البالغ عددها 
 ابملائة من أفريقيا.  30إسكاهنم من الشرق األوسط وآسيا، بينما أتيت نسبة 

 
وترحب منظمة العفو الدولية ابلزايدة يف كوات إعادة توطني الالجئني القادمني من الشرق األوسط، وخباصة املتضررين منهم بسبب 

عادة التوطني حىت حتافظ اخلاصة إب الكواتث احلكومة األسرتالية على زايدة النـزاع يف العراق، إال أن منظمة العفو الدولية تواصل ح
 ابلعالقة مع برانجمها العام للهجرة.  على األقل  ةعلى مستوايت إعادة التوطني السابق

 
بينهم، وصل إىل . ومن 2008أبريل/نيسان  30و 2007فرباير/شباط  1عراقياً يف أسرتاليا يف الفرتة ما بني  1,512وقد أ عيد توطني 

. ومشل هؤالء أشخاصاً مت منحهم أتشريات دخول خاصة ابلالجئني )من ح و  لت حاالهتم من قبل مكتب 2007يف  1,372البالد 
املفوض السامي لالجئني( وآخرين منحوا أتشريات دخول وفق الربانمج اإلنساين اخلاص )بعد تلقي طلبات من أفراد أو جمموعات 

  من داخل أسرتاليا(.
 

وعائالهتم إقامة دائمة،  ح العراقيني املنخرطني يف وظائف مع القوات األسرتاليةوإضافة إىل ذلك، أ علن مؤخراً أن أسرتاليا سوف متن
مبن فيهم املرتمجون واملرتمجون الفوريون ممن دعموا القوات األسرتالية يف العراق. وستخلق السياسة اجلديدة بشأن التأشريات أتشرية 

خاصة بناء من هؤالء  أتشريات دخول  600نح صة متنح حتديداً للموظفني املنخرطني حملياً وعائالهتم، حيث يتوقع أن مي  دخول خا
 164على هذه السياسة.

 
ن ينتمون إىل ممملرة واحدة  الجئني قبول يتمبعد برانجماً إلعادة التوطني، رغم أن هناك مؤشرات على احتمال أن  أملانياومل تتنب  

 األقليات الدينية العراقية، واحتمال تبين برانمج عام إلعادة التوطني يف املستقبل. 
 

                                                 
 . 2008أبريل/نيسان  9رويرتز، "الوالايت املتحدة تقول إنه يتعني على العراق فعل املزيد من أجل النازحني العراقيني"،  161

  .2008سبتمرب/أيلول  30وتنتهي يف  2007أكتوبر/تشرين األول  1 يف 2008السنة املالية بدأت  162

 .2008مايو/أاير  13 يف ،كريس إيفانز  ،حسبما أعلن وزير اهلجرة 163

 . 2008 أبريل/نيسان 8بيان صحفي، النائبة املوقرة جويل فيتزغيبون والسيناتور كريس إيفانز: محاية العراقيني الذين دعموا القوات األسرتالية،  164
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إقدام احلكومة اجلديدة على النظر يف  2007توطني. وتالشت اآلمال اليت انتعشت يف مل تتنب بعد كذلك برانجماً إلعادة ال بلجيكا
ة النهائية من اتفاقية االئتالف اليت عقدت بني األحزاب املشاركة يف لصيغجبدية إىل تبين برانمج إلعادة التوطني عندما مل أتت ا

 . 2008احلكومة اجلديدة على ذكر ذلك يف مارس/آذار 
 

أيضاً بصورة تقليدية على عدم املشاركة يف برامج إعادة التوطني. بيد أنه مثة مؤشرات برزت يف اآلونة األخرية على  فرنساودأبت 
، وق  ع اتفاق بني مكتب املفوض السامي لالجئني ووزارة اخلارجية الفرنسية 2008إمكان حدوث تغيري يف هذا الشأن. ففي أوائل 

 التوطني. تضمن نصاً على ختصيص أماكن إلعادة 
 

الجئ عراقي مسيحي بناء على مبادرة  500وفضالً عن ذلك، تشري تقارير صدرت مؤخراً إىل أن فرنسا ختطط إلعادة توطني 
ورغم الرتحيب هبذه اخلطوة، فإن منظمة العفو الدولية تود أن ترى تضمني هذه املبادرة أماكن الستقبال الجئني معرضني منفصلة. 

 مجيع األداين طبقاً للمعايري املعتمدة من قبل مكتب املفوض السامي لالجئني خبصوص تقييم مدى لألخطار ممن ينتمون إىل
 االنكشاف للمخاطر. 

 
كندي ملنظمة العفو الدولية، علومات توافرت للفرع الالالجئني العراقيني. فاستناداً إىل ميف إعادة توطني بعض كندا  وشاركت
حالة قدمت هلا احلكومة  519حيث كان بينهم  – 2007يف  سوريةمن قادمني الجئاً  1,259كندا توطني ما جمموعه   أعادت

من سورية واألردن ولبنان،  الجئ 2,000غريهم برعاية هيئات خاصة. وقد تعهدت كندا ابستقبال  740املساعدة، بينما است قدم 
الجئ من تركيا ومصر وأبو ظيب،  1,400تقدام . وابإلضافة إىل ذلك، سيتم اس2008ومن املخيمات الفلسطينية يف سورية، يف 

 ومن املنتظر أن تضم هذه اجملموعة بعض العراقيني. 
بلغ جمموع . بينما 2007يف  10بلغ عددهم حيث  –إعادة توطينهم غراض عدداً صغرياً من الالجئني العراقيني أل الدمنركوقبلت 

 شخصاً. 474وطني ألغراض إعادة الت 2007الالجئني الذي قبلتهم الدمنرك يف 
 

هم من املرتمجني الفوريني العراقيني  - 165الجئاً  367وبينما اختذت الدمنرك خطوة إجيابية متثلت يف منح احلماية جملموعة من 
ه إىل صيغة أطول مدى. ويف اجتماع مع الفرع الدمنركي ملنظمة ضمن مبادرة ملرة واحدة، فإن هذا األمر مل يتم تطوير  –وأسرهم 

، أشار وزير الالجئني واهلجرة واإلدماج الدمنركي إىل أنه ليست لدى السلطات يف الوقت 2008العفو الدولية عقد يف مايو/أاير 
 الراهن خطط إلعادة توطني املزيد من العراقيني. 

 

ذت خطوة إجيابية لزايدة حجم الكوات السنوية فال تشارك يف إعا اململكة املتحدةأما  دة التوطني بصورة ذات مغزى. وقد اخت 
الستيعاب الجئني عراقيني، مبن فيهم بعض األشخاص الذين عملوا مع قوات اململكة  750فرصة إىل  500إلعادة التوطني من 

نظر إليه من زاوية حاجات اإلقليم وقدرات اململكة عندما ي   مريعةاملتحدة يف العراق. بيد أن مثل هذا اإللتزام غري كاف بصورة 
 200م عراقياً عملوا مع اململكة املتحدة )موظفني ش غ  لوا حملياً(. وستقد   300فرصة توطني  750املتحدة. وستتضمن الزايدة إىل 

خدم املائتني وستست فرصة إضافية كل عام لعراقيني آخرين قادمني من سوراي واألردن ضمن األماكن السبعمئة واخلمسني.
                                                 

 مصلحة خدمات اهلجرة الدمنركية.  2008معلومات قدمتها يف مايو/أاير  165
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جنسيات أخرى. وأخرياً، سيتم توفري بعض الفرص لعراقيني )موظفني ش غلوا حملياً( عن طريق الدخول واخلمسني املتبقية الستقدام 
 املباشر، رغم أن األرقام الرمسية هلذه الفئة غري متوافرة. 

 
من العراقيني املعرضني حلطر جسيم بسبب عملهم مع قوات  وتعين القيود الصارمة على متطلبات إعادة التوطنني استثناء العديد

اململكة املتحدة من هذا الشكل من احلماية. حيث يتطلب الربانمج من العراقيني أن يكونوا قد عملوا على حنو متصل لفرتة من 
لمؤهلني لالنتفاع هبذا الربانمج، . وابلنسبة ل2005ستثين من عملوا مع الربيطانيني قبل يناير/كانون الثاين ، ويكحد أدىن  شهرا   12

أو رزمة ملرة واحدة من املساعدات ؛ Gateway ي عرض عليهم اختيار واحد من ثالثة خيارات: إعادة التوطني طبقاً لربانمج 
 166بتوظيفهم. املالية؛ أو اإلذن االستثنائي ابلبقاء يف اململكة املتحدة ملن جيري حتويلهم مباشرة من قبل الدائرة احلكومية اليت قامت

 
وهو أمر مقبول يف العادة نظراً ألن الدورة الوظيفية القياسية شهراً،  12إن عدم قبول األشخاص الذين تقل مدة خدمتهم عن 

ناء من عملوا مع للحماية الدولية. أما استث ةاساملنيني هي ستة أشهر فقط، يتجاهل حاجة هؤالء األفراد للعسكريني الربيطا
عاً عن االعرتاف ابملخاطر اليت يواجهها هؤالء افهو تعسفي ويشكل كذلك امتن 2005ية قبل يناير/كانون الثاين القوات الربيطان

آلالف عديدة من جييدون اللغة اإلجنليزية مبستوى عال إمنا يشكل استثناء  األشخاص. وأخرياً، فإن اقتصار الربانمج على من
 دين السابقني الذين يواجهون املخاطر ومل يستخدموا مستوى رفيعاً من اللغة اإلجنليزية يف عملهم.  املوظفني واملتعاق

 ألن يواجهوا خماطر اضطهاد جدية يف ومعرضني يف غاية الصعوبة يف سورية ولقد التقت منظمة العفو الدولية أفراداً يواجهون وضعاً 
العراق بسبب ارتباطاهتم السابقة مع قوات اململكة املتحدة، ومع ذلك فإن هؤالء حمرومون من التمتع ابحلماية نظراً لعدم تلبيتهم 

م احملكمة العليا للمملكة شخصاً من هذه الفئة يف هذا القرار بصورة قانونية أما 12املعايري الصارمة اليت وضعت لذلك. وقد طعن 
 167املتحدة يف دعوى الختبار النوااي يف هذا الصدد.

 
 أخيت تصرخ".  "ال أستطيع النوم لياًل، وعندما ُأغلق عيين  أمسع

 

من العراق. بيد أن الصدمة  ااآلن يف أمان يف هولندا بعد فرارام حر ة وابنته سام، وهو رجل مسيحي مسن من بغداديعيش ب
، اخت طف ابن بسام، ألبريت، وع ذ  ب وتعرضت حياته للتهديد على 2006ما زالت تعذ  هبما. ففي  سرةالنفسية اليت مرت هبا األ

سيسلمونه رأس ابنه يف  مسام ليهددوه أبهنخارج البالد". وقاموا ابالتصال ببيشيا شيعية "ألنه مسيحي وعائلته أيدي أعضاء يف مل
داد مع عائلته فوراً بعد إخالء سبيل فرج عن ألبريت بعد دفع فدية كبرية. وأمر اخلاطفون بسام مبغادرة بغصندوق. وحلسن احلظ، أ  

 ابنه. 
 

، يف إحدى السيارات؛ بيد أهنم فصلة. واعتقد بسام أن ابنته، سارةالبالد يف ثالث سيارات مندروا لب منهم، حيث غاوفعلوا ما ط  
ن أحد من شهدوا احلادثة أهنا أجربت على الصعود يف سيارة اكتشفوا لدى وصوهلم إىل سورية أبهنا ليست بينهم. ومسعوا الحقاً م  

                                                 
، اليت ميكن االطالع عليها من 2007أكتوبر/تشرين األول  30و 9أنظر البياانت الصادرة عن ديفيد ميليباند، وزير اخلارجية وشؤون الكومونويلث يف اململكة املتحدة يف  166

 . http://www.parliament.ukاملوقع اإللكرتوين 

 . 2008أبريل/نيسان  14يرفعون دعوى الختبار النوااي بشأن رفض اململكة املتحدة تقدمي اللجوء هلم"،  'خمذولون'، "موظفون عراقيون ذي إنديبندنت 167

http://www.parliament.uk/
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ة تتبع آاثرها بال طائل. فلم يسمع أحد عنها أو منها منذ ذلك أخرى وأغلب الظن أهنا تعرضت لالختطاف. وحاولت األسر 
 الوقت، وخيشى أهنا قد قتلت. 

 
ابتداء، متكن بسام وحر ة من دخول هولندا بناء على دعوة من أحد أبناء بسام  من احلصول على مالذ آمن يف سورية وبعد متكنهم

ابلبقاء العتبارات  اإىل هولندا وأ ذن هلم، وصل بسام وحر ة 2007ر اآلخرين، ويدعى مياس، الذي كان قد فر قبلهم. ويف مايو/أاي
بيد أن معاملة حسنة وبعض العالج يف قرية هولندية صغرية يقيمان فيها اآلن.  نتلقيايمان بدين و أإنسانية. واما يعيشان اآلن يف 

العفو الدولية أنه "يفضل املوت على االستمرار يف  أخرب بسام منظمةا ما زالت ترتك بصماهتا عليهما. و ا هبالصدمة النفسية اليت مر 
خاصة عندما حيل الظالم. "ال أستطيع النوم لياًل، وعندما  وحدها. وتواجه صعوابت احلياة". وختشى حرة اخلروج إىل الشوارع

 أغلق عيين أمسع أخيت تصرخ". 
 

وتراوده أفكار ابالنتحار. وأيمل يف أن تقد  م هولندا املالذ وال يزال ألبريت يف سوراي يف انتظار إعادة التوطني. وهو أسري الكآبة 
 اآلمن له ولزوجته وأطفاله الصغار الثالثة. 

 

  .2008أجرت املقابلة يف هولندا منظمة العفو الدولية، مايو/أاير 
 

، 2007شخص. ويف  500السنوية ملن تستقبلهم  ، حيث تبلغ الكواتحمدود على نطاق يف برامج إلعادة التوطني هولندا تشارك
إىل الجئني عراقيني. وبينما يظل املعيار الرئيسي إلعادة التوطني هو احلاجة إىل احلماية، ويعار  مكاانً من هذه الكوات 148أ عطي 

فإذا ما رأت أن شخصاً ما سوف يواجه "؛ اإلندماج قابليةاهتمام خاص لألشخاص املعرضني للمخاطر، تنظر هولندا أيضاً يف "
 2008أبريل/نيسان  17ت يف االندماج يف البالد، تستبعده من إعادة التوطني. ويف رسالة وجهها إىل الربملان اهلولندي يف صعواب

أحد املسؤولني احلكوميني عن هذه املسألة، قال املسؤول احلكومي إن مكتب املفوض السامي لالجئني اندراً ما قدم طلبات 
اإلندماج" أداة حكم خاطئة، نظراً لعرقلته  قابليةإن منظمة العفو الدولية ترى أن معيار "إلعادة توطني أشخاص من مثل هؤالء. 

 إعطاء األولوية للحاالت األشد حاجة إلعادة التوطني. بيد أن حفظ أماكن ضمن الكوات للحاالت الطبية أمر جدير ابلرتحاب.  
 

، ق بل ضمن  2007ا، رغم أنه يظل دون ما هو ضروري. ففي بقليل من بعض جرياهن وسعولدى السويد برانمج إلعادة التوطني أ
، 2008كانوا قد وصلوا قبل ذلك. أما يف ممن  عراقياً معظمهم  731مكاانً إلعادة التوطني يف السويد  1,800من  إمجاليةكوان 

 شخص.  1,900فلدى السويد كوات إمجالية إلعادة توطني 
 

 التوطنيالقيود املفروضة على إعادة 
بسبب اإلجراءات األمنية املشد دة  عراقيل جدية أسرتالياو الوالايت املتحدة األمريكيةتواجه حاالت إعادة التوطني املتجهة إىل 

ضع هلا العراقيون يف عدة دول. ويعرقل هذا قدرة عمليات إعادة االستيطان على توفري االستجابة السريعة والفعالة حياليت  ال خي 
 الوضع املريع ألشد فئات الالجئني ضعفاً. 
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 168فقوانني الوالايت املتحدة متنع جلوء أو إعادة توطني أي شخص قد م ما يسميه القانون "دعماً مادايً" لـ"منظمة إرهابية".
عواقبها حبيث تستثين الجئني ال يدعمون اإلرهاب أبية صورة من  اوتعريفات هذه التسميات يف غاية االتساع وميكن أن تكون هل

فعت "الدعم املادي" هذا يف حاالت د مانعملليشيات. وعلى سبيل املثال، مت تطبيق األمر من ضحااي االصور وكانوا يف حقيقة 
"املنظمات اإلرهابية" فقد حال دون  مانعخالهلا إحدى األسر فدية لتأمني إطالق سراح قريب اختطفته إحدى املليشيات. أما 

دخول عراقيني كانوا يعملون ضد حكم صدام حسني نظراً ألهنم كانوا يعملون خارج األطر القانونية اليت كان مسموحاً هبا أايم 
  169حكم حزب البعث.

 
ملوانع من احلماية، وينبغي، يف أسوأ األحوال، أن تتم وفق إجراءات أن ال تؤدي إىل إخضاع الالجئني  إن مثل هذه احلاالت ينبغي

القضااي املتصلة أبشخاص  جتميد النظر يفاملتحدة املتمثلة يف ة للوالايت تقييم سريعة لالستثناء من تنفيذ املنع. فاملمارسة الراهن
 ميكن أن حيصلوا على استثناء يعفيهم من املنع املرتتب على "الدعم املادي" و"املنظمات اإلرهابية" تظل مبعث قلق ابلغ. 

ال يعترب بداية للتصدي للنتائج  من األشخاص أو على أساس كل حالة حبالتها متسقةإن منح إعفاءات حمدودة جملموعات 
ف الكارثية هلذا التشريع الفضفاض. كما إن حكومة الوالايت املتحدة مل تبني   بعد أن هذا النظام حيقق النتائج املرجوة. فبينما اعرت  

ستثناءات داخل ظل النظام خلواً من أية إجراءات معتمدة ميكن لألشخاص اللجوء إليها لالستفادة من االبتوافر االستثناءات، 
من ضحااي انتهاكات مروعة حلقوق اإلنسان يف شىت  –الوالايت املتحدة األمريكية. ويظل آالف من الالجئني وطاليب اللجوء 

 يف هذه األثناء معلقني يف اهلواء.  –أحناء العامل 
 

احة اجلماعات اليت توافق إن تصحيح القانون حبيث يستثين صراحة األشخاص الذين تصرفوا حتت وطأة اإلكراه وحيمي صر 
الوالايت املتحدة على ضرورة عدم اعتبارها منظمات إرهابية ميكن أن يكون خطوة أوىل للخروج من مستنقع القانون احلايل 

للوالايت املتحدة. وقد أكدت حكومة الوالايت املتحدة بصورة متكررة على أن حالة من قبيل حالة الفدية اليت ورد ذكرها آنفاً 
ابلنظر إىل هذا االعرتاف، يصبح من الضروري متاماً قيام سلطات الوالايت املتحدة على عتبارها "دعماً مادايً ابإلكراه". و ميكن ا

وجه السرعة بتطبيق نظام حيدد الالجئني الذين ينطبق عليهم عائق "الدعم املايل" بناء على معايري سليمة ويبعدهم على وجه 
 السرعة من طريق اخلطر. 

 
إعادة التوطني مبيزة السماح للدول مبحاولة مراعاة مصاحلها  سمرونة يف معايري إعادة التوطني تكتسي أامية كربى. فبينما تتإن امل

 أثناء اختيار احلاالت، ينبغي أن ال ي نسى أن إعادة التوطني هو أواًل وأخرياً أداة للحماية ولتقاسم املسؤولية. وهذا يعين أن قيوداً 

                                                 
سألة أكثر أتكيداً يف أعقاب إقرار قانون الوطنية وقانون اهلوية بينما كانت فيما سبق جزءاً من القانون، أصبح اتساع نطاق احلواجز اليت يفرضها مفهوم "الدعم املادي" م 168

قد م ما يسميه القانون "دعماً مادايً"  احلقيقية، اللذين وس عا من دائرة فئات األشخاص الذين ميكن أن خيضعوا للمنع. ومتنع هذه األحكام من اللجوء أو إعادة التوطني أي شخص
ستثناء ات هذين التعبريين يف قوانني اهلجرة، وتطبيقها من جانب وزارة األمن الوطين ووزارة العدل فهي عريضة جداً وميكن أن يكون من آاثرها اإىل "منظمات إرهابية." أما تعريف

التحديد ضحااي هلا. وملزيد من  الجئني ال يدعمون اإلرهاب أبي صورة من الصور، ال بل استثنت يف حقيقة األمر ضحااي ألعمال إرهابية ال لسبب إال ألهنم كانوا على وجه
  . www.refugeecoucilusa.org، أنظر "الدعم املادي" املعلومات حول

 
نع الحقاً من دخول الوالايت تقريراً حول الجئ عراقي تعرض لالضطهاد بسبب عمله مرتمجاً فورايً مع الوالايت املتحدة األمريكية يف العراق، وم   واشنطون بوستالأوردت  169

  –ابية غري معرتف هبا" نظراً ملقاتلته احلكومة العراقية فيما سبق احلزب الدميقراطي الكردستاين، الذي اعتربه مسؤولو اهلجرة "منظمة إره يف املتحدة األمريكية ألنه كان فيما مضى عضواً 
  حكم صدام حسني:أي 

dyn/content/article/2008/03/26/AR2008032602801.html-w.washingtonpost.com/wphttp://ww . 

http://www.refugeecoucilusa.org/
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/03/26/AR2008032602801.html
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تتطلبها الدمنرك وهولندا جيب أن ختضع هي نفسها للتقييد. وتقييم األشخاص الذين يعانون من  اإلندماج" اليت ةقابليمن قبيل "
آاثر الصدمة ممن جنوا لتوهم من االضطهاد ليس الطريقة الفضلى دوماً لقياس قدرهتم على االندماج، ال بل ينفي ضمناً إمكانية 

  االندماج عن أي شخص يلقى الدعم الضروري.
 

بسبب خصائصهم الفردية. وهذا  همإقصائاألشخاص وليس إىل  احتواءإن تضمني املعايري يف إجراءات االنتقاء ينبغي أن يرمي إىل 
يعين أن املعايري اليت تنظر يف السجل الطيب لالجئ ينبغي أن ت وظ ف لتحديد األشخاص الذين حيتاجون إىل العون الطيب وتوفري 

 أوجه ضعفهم الطبية. ناداً إىل هذه املعايري، وليس الستثنائهم بسبب إعادة التوطني هلم است
 

 داخل البلد من عادة التوطنيإلإجراءات
ع الدول بقوة على االخنراط يف  ال يستطيع بعض األفراد ممن حيتاجون إىل احلماية الدولية وإعادة التوطني مغادرة العراق. ونشج  

جلة طلبات األفراد للجوء وإعادة التوطني داخل البلد أبسرع ما ميكن. وميكن لتبين مثل هذا النظام أن يوفر احلماية عملية معا
للمباشرة بعملية  الوالايت املتحدة األمريكيةالعاجلة ألشخاص حيتاجون إليها ابستماتة. ومنظمة العفو الدولية ترحب خبطوة 

 يع الدول على النظر يف إقامة برانمج مماثل ملا قامت به. معاجلة للطلبات داخل البالد وتشجع مج
 

 ن من العراق: حالة خاصةهجرو الفلسطينيون امل
 ."من املؤسف أن تكون حمنتنا رهناً بقرارات سياسية عوضاً عن االعتبارات اإلنسانية"

دة ما بني العراق وسورية، متحداثً إىل منظمة العفو الدولية يف مارس/آذار أحد املقيمني يف خميم الطنف لالجئني يف املنطقة احملاي
2008 

 
تعرض بعض أهلنا قبل قتلهم للتعذيب ابحلرق ابلسجائر أو ابملثاقب. ومثة أشخاص هنا ممن ال يزالون يعانون من اضطراابت "

لعراق. ونطلب من املنظمات الدولية إنقاذ أهايل هذا نفسية ويرغبون يف املوت للخالص من احلياة يف الصحراء بعد أن ع ذبوا يف ا
قوين أن هذه الكلمات خارجة من قلوبنا. فحىت الرجال هنا يبكون، أقسم لك ابهلل العظيم.  إننا املخيم من الصحراء ... وصد  

 ."كل ساعة، بل كل دقيقة  منوت
 

 2008ة اهلاتف، مارس/آذار الجئ فلسطيين يعيش يف خميم الطنف قابلته منظمة العفو الدولية بواسط
 

نتيجة ما تعرضوا له  2003فر  العديد من الفلسطينيني الذين كانوا يعيشون يف العراق قبل الغزو الذي قادته الوالايت املتحدة يف 
 من عنف إثر ذلك، وهم حباجة ماسة اآلن إلعادة التوطني. 

 
العامل وأطول حاالت اللجوء زمناً يف العصر الراهن، وما زالوا يف  ويشك  ل الالجئون الفلسطينيون أكرب جتمع سكاين لالجئني يف

يف املستقبل انتظار أن تضع تسوية دائمة حداً حملنتهم. وبعد مرور ستني عاماً على نزوحهم األول، ال تزال أفاق متكنهم من العودة 
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سرائيل واألراضي الفلسطينية اليت حتتلها إسرائيل أمراً إىل األراضي والداير اليت تركوها خلفهم عندما فروا مما يشكل اآلن إاملنظور 
 170غري حمتمل إىل حد بعيد، رغم رسوخ حقهم يف العودة مبقتضى القانون الدويل.

 
وال سيما يف بغداد ويف املخيمات على احلدود ويف ضوء هذا وضوء احلاجات اإلنسانية املباشرة للفلسطينيني من سكان العراق، 

التوطني يف بلد اثلث هي احلل الوحيد املطروح يف الوقت الراهن. ويتعني على الدول داخل اإلقليم  العراقية السورية، تغدو إعادة
 خطوط التماس.  علىوخارجه التجاوب مع حاجات هؤالء العالقني 

 
مجاعات فمنذ الغزو، تعرض الالجئون الفلسطينيون يف العراق لالختطاف والتعذيب والقتل والرتويع والتهديد ابملوت على أيدي 

شيعية مسلحة، وال سيما مليشيات "جيش املهدي". وجرى استهدافهم بسبب أصلهم اإلثين وملا شاع من أهنم قد تلقوا معاملة 
يف  2006فرباير/شباط  22تفضيلية يف عهد حكومة البعث السابقة لصدام حسني. وتزايدت اهلجمات عليهم إىل حد كبري بعد 

 1س لدى الشيعة يف سامراء، حيث تفاقم العنف الطائفي يف العراق. ويف ريني املقد  أعقاب تفجري مرقد اإلمامني العسك
خمتلف أشكال االنتهاكات اليت عاانها الفلسطينيون يف  تقريراً أوردت فيه، نشرت منظمة العفو الدولية 2007أكتوبر/تشرين األول 

 171العراق.
 

. وهناك اآلن حنو 2003 يعيشون يف العراق قبل فلسطيين 34,000وحبسب مكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني، كان ق رابة 
 يعيشون يف بغداد. وأوضاع هؤالء خطرة: وتعترب معاجلة طلباهتم داخل البالد إلعادة توطينهم أمراً يف غاية اإلحلاح. 15,000

 

هؤالء يف خميمات  وقد استخدم العديدون ممن فر وا للنجاة أبنفسهم والبحث عن من املأوى واثئق مزروة. وانتهى الكثريون من
مؤقتة على احلدود العراقية السورية، حيث يعيشون يف ظروف يف غاية القسوة. ويضم خميم الوليد، الواقع داخل األراضي العراقية 

، كان خميم الطنف، الذي يقع يف املنطقة 2008مايو/أاير  14وحىت فلسطيين.  2,000قرب احلدود مع سورية ما ال يقل عن 
 326أشخاص. ويؤوي خميم اثلث، هو خميم احلول، الواقع يف حمافظة احلسكة يف مشال شرقي سوري،  710احملايدة، يضم 

 172فلسطينياً.
 

كيلومرتاً داخل األراضي العراقية اخلاضعة لسيطرة اجلوارات. وتشمل   200يف الصحراء العراقية على بعد حنو  الوليدويقع معسكر 
احملتملة يف املخيم درجات احلرارة العالية جداً، ووجود األفاعي والعقارب، وقضااي خطرية أخرى تتعلق ابحلماية من الظروف غري 

قبيل وجود مسلحني غري مقيمني يدخلون املخيم. ووصف أحد العاملني يف املساعدات ممن زاروا املخيم األوضاع فيه أبهنا 
                                                 

آلن إسرائيل واألراضي تشكل ايكفل القانون الدويل حق العودة للفلسطينيني الذين فروا  أو ر حلوا بصورة تعسفية من دايرهم وأراضيهم يف فلسطني زمن االنتداب )اليت  170
وق اإلنسان بـ"روابط وثيقة وطويلة األجل" الفلسطينية اليت حتتلها إسرائيل يف غزة والضفة الغربية(. وينطبق هذا احلق كذلك على من يتحدرون منهم ممن أبقوا على ما تصفه جلنة حق

 MDE)رقم الوثيقة:  راضي احملتلة/السلطة الفلسطينية: حق العودة: قضية الفلسطينينيإسرائيل واألمع املنطقة. وملزيد من املعلومات، أنظر منظمة العفو الدولية، 

 .2001مارس/آذار  30(، 15/013/2001

. MDE 14/030/2007، رقم الوثيقة: العراق: انتهاكات حقوق اإلنسان ضد الالجئني الفلسطينيني 171
-8d74-11dc-a31b-http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/030/2007/en/833c3e3b

6f45f39984e5/mde140302007en.pdf ويسلط التقرير الضوء  أيضاً على الظروف املعيشية يف املخيمات وي قد  م جمموعة من التوصيات إىل اجملتمع الدويل أبن .
ئ التوجيهية توطني الالجئني الفلسطينيني الذين فروا من العراق ومن ال يزالون هناك، مع إعطاء األولوية للحاالت األشد تعرضاً للخطر وفقاً للمباديقوم، بني مجلة أمور، إبعادة 

 ملكتب املفوض السامي لالجئني اخلاصة إبعادة التوطني. 

 .2008مايو/أاير  14حىت  172

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/030/2007/en/833c3e3b-a31b-11dc-8d74-6f45f39984e5/mde140302007en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/030/2007/en/833c3e3b-a31b-11dc-8d74-6f45f39984e5/mde140302007en.pdf


 بني الكالم املعسول والواقع املر: أزمة الالجئني العراقيني 

 

 MDE 14/011/2008رقم الوثيقة:                 منظمة العفو الدولية  

57 

، وافق السودان من حيث املبدأ 2008مايو/أاير  10 حاجة ماسة وعاجلة. ويف "جحيم". إن إعادة توطني هذا التجمع السكاين
 على إعادة توطني الجئني من خميم الوليد، وهذه خطوة ترحب منظمة العفو الدولية هبا. 

 
علقة ويتلقى ساكنو املخيم مساعدات ال تكاد تذكر نظراً لصعوبة الوصول إىل املخيم بسبب النواحي األمنية واألمور املت

م املساعدات هلذا املخيم حالياً سوى منظمتان، اما مكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني واللجنة الدولية ابلتصاريح. وال تقد   
 فوض السامي لشؤون الالجئني )الذيللصليب األمحر. ويعين وجوده يف حمافظة األنبار أنه خيضع إلشراف مكتب العراق للم

ظفون دوليون اتبعون ملكتب املفوض السامي املخيم مرة كل ستة أسابيع، بينما يزوره الصليب األمحر يعمل من األردن(. ويزور مو 
مرة كل شهر. وحتاول هااتن اهليئتان توفري ما تستطيعان من خدمات للمخيم، مبا يف ذلك الغذاء واحلاجيات األخرى. كما حياول 

 لرت من املياه يومياً ابلشاحنات.  80,000الياً نقل الصليب األمحر جلب املياه من منطقة قريبة، إذ جيري ح
 

فهو على حافة طريق الرتانزيت الرئيسي الذي يصل بغداد بدمشق، وهو ليس مسيجاً وخيلو من أي شكل من  الطنفأما خميم 
ياًل. والسبيل فأردته قت 2007صدمت إحدى الشاحنات صبياً صغرياً على الطريق يف أشكال احلماية من املركبات املارة. وقد 

الوحيد للحماية من العواصف الرملية هو اخليم املكتظة بساكنيها. ويقول املقيمون ومكتب املفوض السامي إن املنطقة تعج 
 ابلعقارب واألفاعي. كما ابت لي املخيم حبرائق أتت على خيم الالجئني وما فيها. 

 
شخصاً فروا من العراق حنو  389كبرية من الفلسطينيني وكانت تضم عندما نزحت أول جمموعة   2006وأ نشئ املخيم يف مايو/أاير 

احلدود، حيث رفضت السلطات السورية السماح هلا بدخول األراضي السورية. ويتزايد عدد سكان املخيم ابستمرار نتيجة قبض 
يعيشون يف سوراي(  4,000 قوات األمن السورية على الفلسطينيني الذين دخلوا سورية من العراق جبوازات سفر مزورة )زهاء

وإرساهلم إىل املخيم. وتساور مكتب املفوض السامي بواعث قلق بشأن قدرة املخيم االستيعابية يف مواجهة تزايد عدد القاطنني 
 فيه. 

 
واملاء فيوفر مكتب املفوض السامي لالجئني الغذاء وتقدم وكاالت األمم املتحدة املعوانت واخلدمات إىل املخيم بصورة منتظمة. 

والوقود، ويقوم بزايرات شبه يومية للمخيم. بينما توفر وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني اخلدمات الصحية 
والتعليمية واالجتماعية. وأنشأت اليونيسف فضاء صديقاً لألطفال، بينما تقدم وكاالت أخرى اتبعة لألمم املتحدة، ومنها 

 ة للسكان، أشكاالً أخرى من املساعدت. صندوق األمم املتحد
 

وتتوافر يف املخيم الرعاية الطبية األساسية، ويف حاالت الطوارئ ي نقل املرضى إىل سوراي ملعاجلتهم يف مستشفى مجعية اهلالل األمحر 
رضي، كما أدت الصعوابت اللوجستية يف 

 
فاة رجل كان يعاين إىل و  2007الفلسطيين يف دمشق. وهذه اخلدمة ليست ابملستوى امل

من تعطل عمل كليتيه. فإثر معاجلته بصورة أولية يف دمشق، عاد إىل املخيم وشهدت حالته تدهوراً مفاجئاً مؤسفاً. ومل يتمكن من 
 تلقي املعاجلة الطارئة اليت حيتاجها ففارق احلياة. 

 



 58 

ح من آاثر الصدمة و لطنف ممن كانوا يعانون بوض، التقى مندوبو منظمة العفو الدولية العديد من سكان ا2008ويف مارس/آذار 
، مضافاً إليها ما ميرون به من ظروف مريعة يف املخيم واخلشية من أن يضطروا إىل املكوث النفسية املرتتبة على جتربتهم يف العراق

 فيه لفرتة طويلة من الزمن. 
 

فلسطينياً من املقيمني يف املخيم. بيد أن من تبقوا يف  116على إعادة توطني  كرم حممودوقد وافقت شيلي يف اآلونة األخرية ب
 املخيم، ومن ينضمون إليهم أبعداد متزايدة بال انقطاع، يف حاجة ماسة إىل إعادة التوطني.

 

 
، شيلي، Justine Graham© لدى وصوهلم إىل شيلي،  الجئون فلسطينيون من العراق يتلقون التحية – 5الشكل 

  2008أبريل/نيسان 
 
مت إسكان بعض الالجئني الفلسطينيني الذين متكنوا من دخول األراضي األردنية، جنباً إىل جنب مع أكراد إيرانيني، يف خميم و 
وظل هؤالء يف املخيم حنو أربع سنوات. وأ غلق خميم الرويشد إثر عروض  173كيلومرتاً من احلدود.  50، على بعد حنو لرويشدا

قل البعض إىل خميم احلول لالجئني يف مشال شرقي سورية قريباً من ون   174يل،إلعادة التوطني تقدمت هبا كندا ونيوزيلندا والرباز 
 احلدود مع العراق. 

 

األردنية  –ى احلدود العراقية من الفلسطينيني، وأغلبيتهم العظمى ممن علقوا عل 326، 2008مايو/أاير  14، حىت احلولوضم خميم 
. ويقدم برانمج الغذاء العاملي املعوانت 2006قبل أن ينقلوا إىل خميم احلول إبشراف مكتب املفوض السامي لالجئني يف مايو/أاير 

خيم. وبينما ي النفقات اجلارية للمالغذائية األساسية، بينما يزود مكتب املفوض السامي سكان املخيم مبواد غذائية مكم  لة ويغط  

                                                 
الجئاً فلسطينياً من املتزوجني/املتزوجات من مواطنني أردنيني، ولكنها رفضت السماح للفلسطينيني اآلخرين القادمني من العراق  386دخول مسحت السلطات األردنية فعاًل ب 173

 بدخول األردن. 

 . 2007الجئاً من خميم الرويشد يف نوفمرب/تشرين الثاين  97أعادت الربازيل توطني  174
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لبية ما زالت تعيش يف ظروف غري مالئمة يف انتظار غراض إعادة التوطني، إال أن األغمت قبول عدد صغري من األشخاص أل
 احللول الدائمة. 

 . توصيات8

 إىل حكومات سورية واألردن ولبنان ومصر
 

 دولية حكومات سوراي واألردن ولبنان ومصر، بصفتها الدول املضيفة الرئيسية، إىل ما يلي: تدعو منظمة العفو ال
 

السماح ابلدخول غري املقي د لألشخاص الفارين من العراق ممن حيتاجون إىل احلماية الدولية، وإعفائهم من مجيع  -
 متطلبات احلصول على أتشريات الدخول؛

 شؤون الالجئني ابلدخول ملراقبة املناطق احلدودية؛السماح ملكتب املفوض السامي ل -

بعدم اإلعادة التوقف فوراً عن مجيع عمليات الرتحيل إىل العراق نظراً ملا ميثله هذا من خرق ملبدأ القانون الدويل املعروف  -
لزم جلميع الدولالقسرية

 
 ؛، امل

قبل نضوح ‘ اق، وال سيما االعتقاللى العودة إىل العر التوقف عن املمارسات الرامية إىل تشجيع األفراد أو إكراههم ع -
 الظروف لذلك؛

ر ذلك. اختاذ -  تدابري تسمح بتوليد الدخل البديل وت يس  

 إىل اجملتمع الدويل
 

 املساعدات

 

مت يف الغزو الذي قادته الوالايت املتحدة، يف اجملتمع الدويل، وال سيما الدول اليت أسه املقتدرةتدعو منظمة العفو الدولية الدول 
 إىل أن تقوم فوراً: 

 

واألردن والدول األخرى اليت  ا أو املتعددة األطراف، إىل سوريةبتقدمي املساعدات املالية والتقنية والنوعية، الثنائية منه -
ية؛ وينبغي أن ت قد م هذه تستضيف الالجئني العراقيني يف اإلقليم، حىت تكون قادرة على توفري اخلدمات احليو 

املساعدات كجزء من رزمة شاملة تفيد منها اجملتمعات احمللية املضيفة وكذلك التجمعات العراقية، كما ينبغي أن تكون 
 لتزام مستمر؛الجتسيداً ل

سف، بتقدمي مساعدات مالية مستمرة إىل مكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني وبرانمج الغذاء العاملي واليوني -
وكذلك إىل املنظمات اإلنسانية الوطنية والدولية، لتمكينها من مواصلة عملها احلايل يف محاية من هم حباجة إىل احلماية 

 والعون، وتوفري هذه احلماية وهذا العون، وتوسيع نطاقهما. 

 
 إعادة التوطني
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الدول اليت أسهمت يف الغزو الذي قادته الوالايت املتحدة، تدعو منظمة العفو الدولية الدول املقتدرة يف اجملتمع الدويل، وال سيما 
 والدول ذات الصالت الثقافية واللغوية مع العراق، إىل ما يلي: 

 

تقاسم املسؤولية عن طريق إعادة توطني العراقيني املوجودين يف سورية واألردن ومصر ولبنان على وجه السرعة، وإعطاء  -
احتياجاً إىل ذلك طبقاً للمبادئ التوجيهية ملكتب املفوص السامي لالجئني بشأن األولوية يف ذلك للحاالت األشد 

 وأن يشك  ل جزءاً كبرياً من حل األزمة الراهنة. إعادة توطني الالجئني العراقيني. وينبغي أن يتجاوز هذا األعداد الرمزية 
 

 وعلى وجه اخلصوص، تدعو منظمة العفو الدولية إىل: 
 

 يت مل تشارك بعد يف برامج التوطني برامج من هذا القبيل على وجه السرعة؛إقرار الدول ال -
 زايدة القدرة االستيعابية لربامج إعادة توطني الالجئني العراقيني اعرتافاً منها ابالحتياجات العاجلة للسكان؛ -

 لكافية لتلبية احلاجات؛طعت بضمان أماكن إلعادة التوطني عن طريق منح املوارد االوفاء اباللتزامات اليت ق   -

إعطاء وزن مناسب لبواعث القلق املتعلقة ابحلماية يف البلدان املضيفة، وكذلك إىل طلبات اللجوء أثناء تقييم أهلية  -
 احلاالت؛

تسريع اإلجراءات وعدم إظهار دول اجملتمع الدويل مرونة يف معاجلتها لطلبات إعادة التوطني، مبا يف ذلك عن طريق  -
 ؛لنظر يف احلاالتجتميد ا

ضمان الدول أن تتم عمليات التقييم األمنية عرب قرارات إفرادية قائمة على التقصي الدقيق، وليس على أساس سياسات  -
 مشولية تستثين فئات بعينها من الالجئني، ومنها على سبيل املثال فئات عمرية أو جنسية بعينها؛

 عاجلة؛ة للحاالت الطبية الصزايدة األماكن املخصي -

أماكن إلعادة توطني الفئات األشد احتياجاً، مبا يف ذلك فلسطينيو العراق، من خالل إمتام اإلجراءات داخل العراق أو  -
 خارجه يف البلد نفسه؛

عدم تشوش الرؤية بشأن احتياجات الالجئني أو تقاسم املسؤولية وأهداف احلماية املتعلقة إبعادة التوطني ابلرتكيز أكثر  -
 جيب على "قابلية اإلندماح حملياً" أو املتطلبات الصحية؛مما 

انتهاج أساليب ميكن من خالهلا استخدام املعاجلات داخل البلد نفسه لتوفري حلول دائمة لألشد احتياجاً، مبن فيهم  -
 فلسطينيو العراق. 

 
 اإلعادة القسرية

 

 تدعو منظمة العفو الدولية الدول إىل أن:

 

عمليات اإلعادة القسرية إىل أي جزء من العراق، مبا يف ذلك الشمال اخلاضع للسيطرة الكردية. توقف فوراً مجيع  -
وينبغي أن تتم أي عودة ملن ال يوافق على طلبات جلوئهم فقط عندما تكون األوضاع مبجملها يف العراق بكامله قد 

 استقرت، وتكون الظروف قد أصبحت مواتية لقيام سلم مستقر ودائم. 
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 استمرار املساعدات بعد رفض طلبات اللجوء
 

 تدعو منظمة العفو الدولية الدول املضيفة اليت تعكف على حبث طلبات العراقيني للحماية إىل ما يلي:

 

ليهما، وتوفري مواصلة تزويد طاليب اللجوء العراقيني ممن ر فضت طلباهتم ابملعونة املالية والسكن إذا ما كانوا حباجة إ -
املستحقات واحلقوق نفسها هلم كما كان احلال أثناء معاجلة طلباهتم للجوء؛ والسماح هلم ابلعمل؛ وابالنتفاع الكامل 

 الرعاية الصحية ومجيع مستوايت التعليم؛ واحلفاظ على حقهم يف طلب املنافع إىل أن تتم تسوية أوضاعهم؛دمات خب
 يع األفراد على العودة إىل العراق قبل نضوح الظروف، أو إىل إكراههم على ذلك. وقف املمارسات الرامية إىل تشج -

 

 إىل حكومة العراق
 

 تدعو منظمة العفو الدولية حكومة العراق إىل ما يلي: 

 

 اما من احلاجات األساسية؛داخلياً، مبا يف ذلك املأوى والرعاية الصحية وغري  النازحنيتقدمي املعونة إىل األشخاص  -
داخلياً يف العراق، مبن فيهم من تلقوا هتديدات أو يواجهون خطر االنتهاكات  النازحنيضمان احلماية جلميع األشخاص  -

 على أيدي اجلماعات املسلحة؛

ملالذ آمن يف أجزاء ضمان أن تظل احلدود الداخلية فيما بني مجيع احملافظات العراقية مفتوحة للنازحني من دايرهم طلباً  -
داخلياً، مبا يف ذلك املأوى والرعاية الصحية وغرياما من  النازحنيوتقدمي كل مساعدة ممكنة هلؤالء  ،أخرى من البالد

 احلاجات األساسية. 


