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  البحث محتويات
 

  اإلطار المنهجي للدراسة

  مقدمة 

  اللجوء الصامت والمسؤولية الدولية : الفصل األول

  اللجوء الصامت وحاجة العراقيين الى الحماية   أسباب : األولالمبحث 

                 الجهود الدولية المبذولة في تخفيف وطأة ومعاناة  :المبحث الثاني
  الالجئين العراقيين 

  )االردن، مصر، سوريا(الوضع القانوني لالجئين العراقيين في   :المبحث الثالث

   .المفوضية السامية والنكبة الثانية :الثانيالفصل 

                                    في الدول المضيفة األزمةدور المفوضية السامية لتخفيف حدة  :األولالمبحث 
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  اإلطار المنهجي للبحث

  

  : تساؤالت الدراسة

  :يمكن طرح عدة تساؤالت فيما يخص الدراسة 
  ما هي االسباب الكامنة وراء اللجوء الصامت للعراقيين  – ١
  ما مدى التاثير المباشر على دول الجوار – ٢
  لماذا كانت المبادرات الى المساعدة بطيئة  – ٣
  مة الى نكبة ثانيةهل ستتحول تلك االز – ٤

  : فرضية البحث

  هناك عالقة ترابطية بين االحتالل والعنف الطائفي في العراق – ١
  افراغ العراق من طبقته الوسطى ومن مثقفيه كان مدروسا – ٢
كسالح اميركي لتدمير دول المنطقة ١٩٤٨استخدام اللجوء في الشرق األوسط منذ  – ٣

  .كسوريا واألردن
  :منهجية البحث 

تمد البحث على السرد التاريخي لما حصل منذ دخول القوات االمريكية ومن ثم تابع في أع
  .وصف االحداث وتحليل البعض منها



 ٤

  المقدمة
  
  

ودهشة العالم ويمر  أنظار أمامفي وسط بغداد  األمريكيةالدبابات  ٢٠٠٣نيسان  ٧في 
المناطق العراقية ونقلت سيطرتها على معظم  األمريكيةالقوات  أعلنت ٢٠٠٣نيسان  ٩يومين 

  .بتمثال الرئيس العراقي صدام حسين  اإلطاحةالعالمية صور  األنباءوكاالت 
، "عدوان وانتهاك للشرعية الدولية "يوصف القانون الدولي الحرب ضد العراق 

انهيار للقيم " أخالقيا أما" هيمنة وسطوة تجارية للرأسمالية الجشعة في أمريكا" واقتصاديا
   "العالمية والتي طالما نادى بها الغرب تحت يافطة الديمقراطية إلنسانيةاوالمثل 

 فكانت الحرب على العراق مظهر من مظاهر االستخدام المفرط للقوة العسكرية وعدم
كان من حيث حجم الذخيرة التي  إن. مراعاتها لألوضاع األمنية واإلنسانية للشعب العراقي

الذين تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب  العراقيين نالمعتقليمن حيث عدد  أو ١استخدمت
حاالت وفاة في الحجز نتج معظمها عن حوادث إطالق نار على أيدي  باإلضافة إلى وقوع

  . ٢ سوء المعاملة قوات التحالف أو بسبب

 أنكان االحتمال الغالب  إذ، في بداية الحرب على خالف التوقعات األحداثلقد سارت 
 ١٩٩١ سنةمثلما حصل العمليات العسكرية  أثناءالى تدفق كبير لالجئين الحرب ستؤدي  هذه

المتحدة عدد الالجئين المحتملين بمليون شخص واستعدت دول الجوار ووكاالت  األمموقدرت 
لمجابهة الكارثة  والتأهبالدولية لهذا االحتمال بنصب الخيام في المناطق الحدودية  اإلغاثة

الن التوقعات بنيت على فرضية استمرار الحرب مدة لك لم يحصل ولكن شيئا من ذ اإلنسانية
الحسم العسكري لم يستغرق كثيرا كما هو معلوم وقد حمل ذلك على  أنطويلة والحال 

العراقيين الى وطنهم فدعيت المفوضية  الالجئين إلعادةسانحا  أصبحبان الوضع د االعتقا
 أيار ٢٢ الصادر في ١٤٨٣وجب القرار بم األمنالالجئين من جانب مجلس  لشؤونالعليا 
نصف  إعادة إمكانيةوطرحت المفوضية ، العراقيين على العودة الالجئينة الى مساعد ٢٠٠٣

 األفغان الالجئين بإعادةيهدف الى تنفيذ عمليات ضخمة شبيهة  أوليمليون الجئ وفق مخطط 
الى  الالجئين إعادة عمليةفي تنفيذ قررت التريث  الالجئينلكن مفوضية شؤون  )٤( الى وطنهم

                                                 
، ترجمة عمر "األمريكية الحديثة العراق واإلرهاب واإلمبراطورية االنتصار في الحروب: "ويسلي كالرك  ١

  .٤٥، ص٢٠٠٤األيوبي، بيروت دار الكتاب العربي، 

العفو الدولية رقم الوثيقة  العراق مذكرة حول بواعث القلق المتعلقة بالقانون والنظام، منظمة: وثيقة ٢
  .٢٠٠٣يونيو  ٢٣، بتاريخ ١٤/١٥٧/٢٠٠٣



 ٥

الن العودة لم تكن  ٢٠٠٣|  ٨| ١٩المتحدة في بغداد  األمممبنى  تفجيرالعراق خصوصا بعد 
 األمريكيةجرت عكس ما كان متوقعا ولعجز القوات  األحداثالالجئين والن  ألولئك آمنة

العنف  أحداثوتفاقم والبريطانية في السيطرة على الوضع وتحقيق االستقرار بعد االحتالل 
عناصر الميليشيات المسلحة والخارجين عن القانون هم اللبنة  أصبحت أنالمتعدد المظاهر بعد 

تطبيق القانون  إليهم أوكلفي بناء القوات المسلحة العراقية الجديدة حيث  واألساسية األولى
مدينة مما أدى الى هروب أعداد كبيرة من المدنيين من مساكنهم خاصة من ١ وفرض النظام

ماليين نسمة والتي شهدت عمليات تطهير طائفية كبيرة منذ عام  ٦بغداد التي يقطنها نحو 
حيث بلغ عدد الالجئين  ٢٠٠٦|٢|١٢وتكثفت بشكل واضح بعد أحداث سامراء  ٢٠٠٤

  .٢مليون الجئ ٤,٥العراقيين 
التي استهدفت الحرب الطائفية  بببس وآخرينمن بطش االحتالل  هربمنهم من 

 القانون إطارخارج  واإلعدامنيين من خالل التفجيرات االنتحارية وعمليات االختطاف المد
النزوح حدودا  تبعث على الصدمة في اكبر حركة لجوء ونزوح قسري  أزمةحيث بلغت ٣

ودولية سيئة للغاية وغير مالئمة لقبول  إقليميةفي ظل ظروف  ١٩٤٨شهدها العالم منذ نكبة 
امن في الدول على مالذ  اللجوءو ما نجم عنه صعوبة حصول طالبي الالجئين العراقيين وه

الذين استقبال ما يقارب  واألردنخارجها وقد تركز التدفق بداية الى سوريا  أوالمجاورة 
ومصر ولبنان  إيرانالى  اآلالفالجئ منذ بداية الحرب بينما توجه بعض  ٢,٠٠٠,٠٠٠

ن فالالجئين العراقيي رق األوسط يا كامنا بمنطقة الشيمثلون تهديدا أمن وتركيا وهؤالء الالجئين
كرات ومعس في العواصم العربية كدمشق وعمان وليس في مخيمات ويعيشون يتدفقون ببطء

عمال من  شون على مصادر ودخول منخفضة، بل أنهميعمال يعوليسوا فالحين أو . مفتوحة
تتوفر لهم  م والتدريب، ولكن لمأصحاب الياقات البيضاء، ويتمتعون بدرجة عالية من التعلي

إلى وطنهم  هذا، ويرفض غالبية الالجئين العراقيين العودة. فرص العمل المناسب بالعراق

                                                 
- ١٩٨٧ألف عراقي كردي بين عامي  ٣٥٠، ١٩٨٠ن أصول إيرانية لجئوا  الى إيران ألف عراقي م ٥٠٠ ١

لجأوو الى إيران وعدة دول أخرى بعد ٢٠٠٣ألف الجئ قبل حرب  ٤٠٠، لجئوا الى إيران وتركيا ١٩٨٨
  .حسب إحصائيات المفوضية العليا لشؤون الالجئين ١٩٩٠عام 

القاضي  ٢٠٠٣|٦|٧لميلشيات المسلحة الطائفية والعرقية قرار الحاكم المدني بريمر بدمج ا ٩١القرار  ٢
بانخراط الميلشيات التي ساهمت في غزو العراق والتابعة لألحزاب الطائفية والعرقية لتشكيل حشد مسلح 

  .أطلق عليه الجيش الجديد

  .تقرير حقوق اإلنسان الفصلي  الحادي عشر ٣



 ٦

اليوم ال مكان فيه لطبيب أو أستاذي ف رة في العراق،المتدهو األمنية لألوضاعكنتيجة  
  . ١يجامع

 التعقيد أوحيث الحجم بثبات سواء من  ٢٠٠٣اللجوء في العراق  منذ  أزمةلقد تضخمت 
للدخول الى تلك  تأشيراتوفرض  األجنبية أوالقيود على دخول البلدان المجاورة  شديدفمع ت

 يواجهوهامن من التهديدات التي آعلى الحصول على مالذ  األشخاصقدرة  أصبحتالبلدان 
قهم حقو أوالمادية ال على حاجاتهم  أوضاعهميعتمد الى حد كبير وبصورة متزايدة على 

   .بمقتضى القانون الدولي الخاص بوضع الالجئين
تستطيع مغادرة  أنالتي فرت من ديارها ولكن دون  األسر أعدادتزايد  إلى أدىمما 

مليون عراقي يزيدون  ٣من  أكثر اآلنالعراق حيث يقدر عدد من غدوا نازحين داخل العراق 
تمكنوا من الهرب الى خارج بالنسبة لمن يحالفهم الحظ وي أماف ينقصون حسب الظرو أو

الحاجة  هؤالء الالجئين من العمل وتتهدد تزداد سوءا باطراد حيث يمنع أوضاعهمالعراق فان 
 اإلمكاناتالبيوت وشراء الطعام وتسديد نفقات العالج الطبي مجتمعة مع  أجورالى دفع 

 على التحمل صاألشخالتلبية احتياجاتهم قدرة الماليين من  اإلنسانيةالمحدودة للهيئات 
خيارات مستحيلة  أمام وإنهاتشعر بأنها قد غدت معدمة  األسرواالستمرار مما جعل العديد من 

تجبرها الظروف  أنالى العمل والبغاء واحتماالت  األطفالومخاطر متجددة بما في ذلك دفع 
وستظل تزداد سوءا  األزمةتلك  أنعلى العودة الطوعية الى العراق وواقع الحال يشير الى 

  .٢مشكلة تتطلب االهتمام الدولي لسنوات قادمة

  

  

  

  

  

  

                                                 
اآلثار ( الدراسات اإلستراتيجية والدولية مقال بعنوان  جون ألترمان مدير برنامج الشرق األوسط في مركز ١

  .)٢٠٠٨المترتبة على أزمة الالجئين العراقيين 

  .٢٠٠٨|نيسان |ابريل |٢٩مذكرة إيجاز لمكتب المفوض السامي لشؤون الالجئين بعنوان  ٢
  .٢٠٠٨|اننيس|ابريل |٨مذكرة إيجاز صادرة عن مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين و
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  .والمسؤولية الدوليةاللجوء الصامت  :الفصل األول
  

  

  : األولالمبحث 

   :حاجة العراقيين الى الحمايةجوء الصامت ولال أسباب

ة لفرد طلب منها هذه الحماية التي تمنحها دول: هو. في القانون الدولي اللجوءتعريف 
تالفه مع نظام سياسي أو أفراد اخ جراء األصلفي وطنه  االضطهاديعاني من  عندماالحماية 

واالنقالبات  االحتالل أو الحروب األهليةفي المعتقد والمذهب أو هربا من  جماعات أو
ولقد قرر فقهاء القانون الدولي أن اللجوء السياسي حق كفلته التشريعات الدولية ، ، العسكرية

لي حماية الالجئين مسؤولية الدول طبقاً التفاقية ، وفي القانون الدونهعت عوحثت عليه ، وداف
ماية الالجئين ملزم لجميع ، ويرى فقهاء القانون الدولي أن حق حم١٩٦٧وبرتوكول  ١٩٥١

  .أطرافاً في المعاهدات الدولية التي أقرته الدول ولو لم تكن
ينتمي إليه هربا من االضطهاد الشخص الذي ابتعد عن وطنه الذي  :هو .الالجئتعريف 

السياسي أو االنتماء إلى فئة اجتماعية  ألسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي
  .١األصلي خاصة وال يريد إن يضع نفسه تحت حماية بلده

منع اجتياز الحدود وإذا كان قد دخل أراضي  إجراءات العالمي اتخاذ اإلعالنقد منع ل
على العودة إلى الدولة التي قد يكون فيها عرضة  فال يجوز ترحيله أو إرغامه دولة ما بالفعل

الخروج عن هذا ) ٣،  ٢(اإلعالن العالمي في الفقرة  ألي نوع من أنواع االضطهاد ومنع
الحاالت االستثنائية عدا حالة واحدة هي عندما تواجه الدولة  المبدأ من قبل الدولة حتى في

قاهرة تتعلق بأمنها القومي وحماية سكانها كما في حالة تدفق أعداد هائلة  مانحة اللجوء أسبابا
ة من يتعرضون وغرضه حماي" سلميا وإنسانيا" وكما كان اللجوء عمال من الالجئين

  .لالضطهاد
كذلك لديهم حقوق ألنهم . نيتمتع الالجئون بحقوق اإلنسا، ؟أسوة بنا جميعاًحقوقهما هي 

  : وتشمل هذه الحقوق الجئون
  .الحماية من التمييز• 
  .الحرية الدينية• 

                                                 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لكل مضطهد الحق في اللجوء إلى بلدان أخرى  من ١٤لقد أعطت المادة  ١
انتهاك أو خرق كل أو بعض حقوق وحريات اإلنسان ألسباب تتعلق بالعرق (  من االضطهاد" هربا فرارا أو"

  .)أو الرأي السياسي أو االنتماء أو الدين أو الجنسية



 ٨

  .وثائق الهوية والسفر• 
  .حقوق العمل• 
  .اإلسكان والتعليم واإلغاثة• 
  .الحماية من الغرامات بسبب الدخول غير القانوني• 
  .حرية الحركة• 
 قد يتمثل في انخراطه المحلي في بلد اللجوء أو توطينه، ويجب أن يتوافر حل دائم لالجئين• 

ويجب أن تكون العودة الطوعية مأمونة ومشرفة . في بلد آخر أو إعادته الطوعية إلى بلده األم
ألن التاريخ أثبت أنه إذا كان الوضع في بلد ما ، ومقرونة باالحترام الكامل لحقوقه اإلنسانية

  .فسيؤدي ذلك إلى إرغام الناس على ترك ديارهم من جديد، غير مستقر
أن يعود عدد كبير من  ٢٠٠٣بعد التدخل العسكري الذي حدث في  لآمالقد كانت هناك 

بناءه وتطويره وبالفعل عاد ما  إعادةالمغتربين والالجئين العراقيين للعراق والمساهمة في 
قد عانى العراقيون ف لكومع ذ. ٢٠٠٥١و ٢٠٠٣الجئ الى العراق بين عامي  ألف ٣٢٥يقرب 
 تومي فرانكس قيادة العراق األميركيقائد العسكري الضطهاد منذ سقوط بغداد وتولي المن ا

حل القوات المسلحة العراقية والشرطة وكافة الدوائر المرتبطة بها  وإعالن )١انظر الشكل المرفق رقم (
 م للبنية التحتية للدولةوتنظيمية وهد أمنيةحيث كان هذا القرار بمثابة كارثة  ،٢٠٠٣٢| ٥|١٦

 أجندتهاوالميلشيات ذات المنحى الطائفي والعرقي لتنفيذ  بلألحزامما ترك الباب مفتوحا 
فسرقت  األخرىفانتشرت الفوضى وبدأت عمليات السلب والنهب في بغداد وبعض المدن 

طنان من الذخيرة الحربية من ألا آالفومئات  ٣البنوك والمستشفيات والمتحف الوطني العراقي
وقد كانت عمليات النووية  األبحاثمراكز الى  إضافةمعسكرات الجيش العراقي تمت سرقتها 

التي لم تحرك ساكنا  األمريكيةالسرقة والنهب والتخريب تتم على مرأى ومسمع من القوات 
وعلى رأسها  مدنينضد ال أشكالهااالنتهاكات واالعتداءات الصارخة وبمختلف  وارتكبتبل 
دمير وقتل العراقيين وخاصة كما كان للكيان الصهيوني و موساده حصته الكبيرة في ت٤ القتل

 وبمساعدة قوات" الموساد"صهيوني جهاز االستخبارات ال فقد تمكن أصحاب الكفاءات منهم

                                                 
نشرة الهجرة القسرية عدد خاص (هاربر خوسيه رببرا  مركز دراسات الالجئين جامعة أكسفورد  اندرو ١

  .٢٠٠٧آب  ١٠ص ) بالعراق

  .الصادر من سلطة االئتالف المؤقتة ٢قرار الحاكم المدني بول بريمر القرار رقم  ٢

 .٢٠٠٦قطعة أثرية سرقت من المتحف العراقي حسب تقرير اليونسكو لعام ١٧٠,٠٠٠ ٣

هي عبارة عن قاعدة بيانات مستقلة لوفيات المدنين التي يبلغ عنها رجال  - منظمة إحصاء الوفيات العراقية( ٤
شخصا قد لقووا حتفهم نتيجة لألعمال العسكرية منذ بدء غزو العراق  في  ٦٤,٧٧٦إن ما ال يقل )  اإلعالم
 .٢٠٠٦حتى  ٢٠٠٣



 ٩

 ٣٠٠عالما نوويا عراقيا، فضال عن أكثر من ٣٥٠من قتل ، في العراق األمريكي االحتالل
بتقديم  أميركيقام فريق امني  المختلفة، حيث أستاذ جامعي في كافة التخصصات العلمية

  .١الوصول إليهم السيرة الذاتية الكاملة للعلماء العراقيين المطلوب تصفيتهم، وطرق
أكثر من  في قتل وخطفقوات المهمات الخاصة البريطانية ل كما وكان هناك دورا

ت األمنية وغيرها من شخصا في بغداد بعمليات سرية وبالتعاون مع  الشركا) ٣٥٠٠(
البريطاني واألمريكي  كانت ضد أشخاص يمثلون تهديدا للمشروع ن هذه العملياتوإ. المجاميع

الى بدء تصاعد وتيرة العنف الطائفي من قبل الميليشيات والمجموعات  إضافةفي العراق 
) تفجيرات وفرق إعدام وتطهير طائفي(التي فرضت قوانينها البغيضة  ٢٠٠٥المسلحة منذ 

واستعمال العنف وسيلة لذلك األمر الذي قسم  األخرالتي تقوم على التصفية واالنتقام ورفض 
أضر باالقتصاد الهش والنسيج االجتماعي للمجتمع العراقي ولم  طائفيأحياء بغداد على أساس 

مما اضطر كثير من العراقيين إلى داخله  واألعراققليلة مختلطة الطوائف  أماكنيبق سوى 
ة داخل البالد والى بلدان الجوار داخليا تشهد سالمة نسبي التيالهروب من ديارهم إلى المناطق 

، ٢العائالت العراقية العربية آالفحيث المحافظات العراقية الشمالية الكردية التي استقبلت 
وكان اغلب . أغلبها من الموصل وبغداد، هربا من األوضاع األمنية المتردية وبحثاً عن األمان

مون بإجراءات خاصة فرضتها الحكومة األسر النازحة من العرب السنة الذين كانوا يصطد
اإلقليمية لكردستان العراق بينها الحصول على كفالة مواطن من مواطني اإلقليم من العاملين 
في القطاع الرسمي وإذن باإلقامة الرسمية لتيسير وكانوا بداية يشملون نسبة كبيرة من 

لمهندسين و خارجيا حيث والممرضات والمدرسين وا أصحاب الشهادات العليا، مثل األطباء
لتغيير المعتقد  وإجباروسوريا ممن تعرضوا لعمليات قتل  األردنتركز التدفق في البداية الى 

 األخرىكالصابئة والمسيحيين والديانات  األخرىمعتنقي الديانات  إليهاالديني التي تعرض 
  .السياسي السنية والشيعية على حد سواء اإلسالممليشيات  أيديعلى 

السياسي السنية والشيعية نفسها ضحية ترد على االستفزاز حيث  اإلسالمتبر مليشيات وتع
الهاونات لقصف بعضهم البعض ،مما سبب الكوارث الكثيرة لعموم  باستعمالقامت المليشيات 

 إحصائيةحسب  ٣٤٠٠٠العراق ال أطباءحاال بما في ذلك نصف الذين فروا فورا  السكان 
، وفى األردن عراقيعدد الالجئين العراقيين في سوريا المليوني  تجاوزحيث    IOMقدمتها

السعودية ودول  فيمصر وعدد أخر  في ألف الجئ ١٦٠ألف، باإلضافة إلى  تجاوز تسعمائة
 قيالمتحدة لشؤون الالجئين بوصف النزوح العرا األممأوربية مختلفة مما اضطر مفوضية 

                                                 
 .٢٠٠٨-٨-٦رئيس بوش نشرته وسائل اإلعالم في وزارة الخارجية األمريكية في تقرير رفعته لل ١

 .بالنسبة للهجرة داخل العراق وخارجه IOMالمسح المفصل الذي قامت به منظمة الهجرة الدولية  ٢



 ١٠

تباه المجتمع الدولي الغير مكترث الى واحدة للفت ان الخطر أجراس وقرعبالنزوح الصامت 
الى عقد مؤتمر دولي معني ودعت  ١٩٤٨من اكبر حركات التهجير في المنطقة منذ عام 

حدد المؤتمر االستجابات المستهدفة حيث  ،١لالجئين العراقيين اإلنسانيةبالتعامل مع الحاجات 
اجل الفئات المستضعفة بشكل من  تأخيرحلول دون  إيجادلمشاكل محددة مثل الحاجة الى 

الجئ هربوا من  ألف ١٥الذين يقدر عددهم بحوالي  الفلسطينيينبما فيهم الالجئين خاص 
 األردنسيما ؤتمر الى طمأنة الدول المضيفة الالى سعي الم إضافةالعنف الدائر في العراق 

 عراقيين ومساعدتهمالمجتمع الدولي على استعداد للعمل معها في حماية الالجئين ال أنوسوريا 
في العراق وفقا  اإلنسانيالعمل االستراتيجي للعمل  إطارورحب المؤتمر بالموافقة على 

المتحدة  األممالذي وضعته  والقانون الدولي لالجئين اإلنسانيللقانون  األساسيةللمبادئ 
اعتبار  إلى ٢٠٠٧منذ كانون الثاني  ا بمفوضية لألمم المتحدة لالجئينوهو ما حد وشركائها

الجئا، وذلك بموجب التعريف الموسع لضحايا  األصليكل عراقي يضطر إلى هجرة موطنه 
الظاهر لجميع الرعايا العراقيين القادمين من وسط  أساسعلى منح وضع الجئ و العنف

 التأكدلتسجيل العراقيين بعد  مقابالتالمنطقة  أنحاءمكاتبها في جميع  وأجرتالعراق وجنوبه 
فاقية ات أساسلهم على  والمساعدةمدى خطورة حالتهم لتسهيل توفير الحماية و أصلهممن 

  .١٩٦٧٢وبرتوكولها لعام  ١٩٥١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
دولة عضو في األمم  ١٠٠وفد من أكثر من  ٢٠٠وبحضور  ٢٠٠٧ابريل  ١٧عقد المؤتمر في جنيف  ١

 .غير حكوميةمنظمة  ٦٠المتحدة  ومنظمات دولية إضافة الى 

2 http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?docid=46deb5557 
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الجهود الدولية المبذولة في تخفيف وطأة ومعاناة الالجئين :المبحث الثاني

  .العراقيين

أقيمت  قضية المهجرين العراقيين بشكل واسع، وباتت هما دوليا ٢٠٠٧تفاعلت في عام 
وكشفت األمم المتحدة في تقرير لها . له العديد من المؤتمرات واالجتماعات اإلقليمية والدولية

أن األزمة العراقية أدت إلى اكبر نزوح بشري تشهده منطقة الشرق األوسط، منذ النزوح 
نجوا ) ألف ٢٥٠مليونين و(الفلسطيني وأكدت المفوضية العليا لشؤون الالجئين، أن نحو 

وقد قابل هذا صمت  ،١فسهم من القتل والتهديد والخطف ذي الطابع الطائفي في مناطقهمبأن
محلية  أووتجاهل رسمي ومحلي ودولي يكاد يكون مطبقا حيث لم تتخذ أية جهة دولية 

واألسوأ من هذا وقوف الكثير من الدول المجاورة  قضائية لوقف هذه االنتهاكات إجراءات
من مأساة الالجئين، إما تخوفاً من التأثيرات األمنية المحتملة للمشكلة، أو  موقفاً سلبياً ال مبالياً

األردن الذي طالما كان مفتوحاً أمام مئات اآلالف من الالجئين تبارات سياسية عديدة كالع
العراقيين في الماضي، إال أنه أغلق أبوابه في وجه الجئي الحرب، ربما مخافة أال يغادر 

عاماً وبقوا  ٦٠و وا إلى األردن قبل نحمثلما فعل الفلسطينيون الذين لجئ اً،أراضيه هؤالء مطلق
الكبيرة من العراقيين  األعدادستثنائيا في استقبال اكرما سورية  أظهرت بينمافيه إلى اليوم 

عاما وقدرت كل من  ٦٠من  ألكثر الفلسطينيين الالجئينمن  اآلالفاستضافت مئات  أنهارغم 
في  أميركيكاليف استقبال الالجئين العراقيين بمبلغ يصل الى مليار دوالر ت واألردنسوريا 

  .٢السنة

من مليون ونصف الجئ عراقي يعادل  أكثررئيس الوزراء السوري فيقول أن تدفق  أما
انظر المقالة (عائلة سورية تستهلك ما يقارب مليار دوالر  ألف ٣٠٠المترتبة على  األعباء

 أحدثهذا وتشير ٢٠٠٧ أغسطس آب ٢٧بتاريخ " جينهوا"الصينية  اءاألنبالصادرة عن وكالة 
  :  أن إلىالتقارير عن الالجئين العراقيين 

%  ١٠من أكثرسوريا حوالي مليوني الجئ وهو ما يشكل في  عدد الالجئين العراقيين 
ال يستطيعون البقاء  عراقي يصلون دمشق يوميا ٢٠٠٠فهناك حوالي من تعداد سكان سوريا 

أو تجديد  االفيز ألغراضوبعدها عليهم مغادرة البالد والدخول مرة ثانية  راشه ٦ سوى
  .)٢انظر المرفق (اإلقامة

                                                 
  2007 .تقرير األمم المتحدة الفصلي لالزمة العراقية ١
إن الالجئين "  ٢٠٠٧ال مخيمر أبو جاموس األمين العام لوزارة الداخلية األردنية في نيسان ابريل ق ٢

ألف عراقي يكلفون حكومته مليار دوالر أميركي كل سنة ويشكلون حمال  ٧٥٠العراقيين الذين يبلغ عددهم 
  ."ماليين نسمة  ٥,٦هائال على موارد البلد التي ال يتجاوز عدد سكانها 



 ١٢

مما تسبب في زيادة عدد سكان الجئ  ألف ٩٠٠حوالي  األردنالعراقيين في عدد الالجئين • 
  .%١٣بنسبة  األردن

  .١شخص ١٣٠٠٠٠ية مصر العربية بحدود عدد المتواجدين الجدد في جمهور• 
وال زالت الرعاية والمساعدة بالرغم من محدودية  العراقيينلقد قدمت سوريا لالجئين 

خصوصا  ر على جميع مناحي الحياةاثوكان للعدد الكبير لالجئين العراقيين المادية  اإلمكانيات
المواد الغذائية  أسعارالخدمات التي توفرها الدولة لمواطنيها حيث شهدت ارتفاع كبير في 

 ىالبنالى الضغط الذي يشكله هذا العدد المفاجئ على  إضافة األساسيةوالسلع  والعقارات
  .٢ةالتحتية واالقتصادي

من جميع  العراقيينمن الالجئين  اآلالفالذي كان مقصد مئات  األردنبالنسبة الى  أما
من العقود لهم ومرحبا بهم على مر العديد  آمنا ملجأقطاعات السكان الذين دائما ما وجدوه 

التي تؤمن بأن تقديم  األردنيةوذلك مرده للعالقة القديمة بين البلدين وعلى القيادة السياسية 
هي أمر مهم ألبعد حدود ولكن الموجات األخيرة من الالجئين باتت  اإلنسانيةالخدمات والعناية 

من ناحية السعة  أووالبنية التحتية  تشكل ضغوطات خطيرة إن كان من ناحية الموارد الطبيعية
االقتصادية فلقد استفاد المواطنون العراقيون مثال من الخدمات الصحية في جميع منشآت 

أن دعم الحكومة لقطاع المياه والكهرباء خاصة في  إلىإضافة .٣مجانا األردنيةلصحة وزارة ا
ع ات المستضعفة من المجتمبلد يعاني اصال من نقص المياه شكل ضغطا هائال على المجموع

    .االردني
وعلى الرغم من ذلك فان حكومات دول العالم لم تفعل سوى القليل وربما ال شيء 

القانوني في تقاسم المسؤولية مع و األخالقييستحق الذكر للمساعدة حيث تخلت عن واجبها 
عدم المباالة بشأن ما  األزمةحيال الالجئين وكانت السمة الغالبة للموقف حيال  اآلخرين

  .يحدث
للوضع في العراق والزمة الالجئين  إشراقا أكثررسم صورة  إلىعت الحكومات وس

 ٢٠٠٥العودة الطوعية المتزايدة في  أنباءلتبرير تقاعسها عن االستجابة لضروراتها منذ لقيت 
 أن إال بأسرهعلى نطاق العالم  اإلعالميةفي العراق التغطية  األمنيوالتحسن الهامشي للوضع 

شيئا فبادرت بعض دول الجوار والدول العربية من تحمل  الحقيقةالصورة هذا لم يغير من 
 ألف الجئ عراقي، وإن كان بصورة غير ١٠٠من  برفمصر تضم ما يقا بعض المسؤولية

بما  يقدرالذي  مقارنة بعدد سكانها اتأثير قويد الالجئين العراقيين بمصر عدل ولم يكن. مباشرة
                                                 

  .بالنسبة للهجرة داخل العراق وخارجه IOMمسح المفصل الذي قامت به منظمة الهجرة الدولية ال ١

   .١٩ص ، ٢٠٠٧آب ) نشرة الهجرة القسرية عدد خاص بالعراق(مركز دراسات الالجئين جامعة أكسفورد  ٢
  .١٧نفس المرجع السابق، ص  ٣



 ١٣

العراقيين لكون ذلك  واستيعاب الالجئين إدماجصعوبة في لبنان  وأبدىمليون  ٨٠يقرب من 
  .أصال سيكون له كبير األثر على التوازن الطائفي الهش

وتركيا حيث لم يكن حالهم بأفضل حال  إيرانوتوجه بعض اآلالف من الالجئين الى  
ا ال كم أثرهاوال يمكن تحمل  األزمةليسوا مسؤولين عن خلق هذه  أنهمحيث اعتبرت الدولتين 

مسؤولية تأمين وضمان مالذ آمن لالجئين العراقيين على كاهل البلدان المستقبلة  إلقاءيجوز 
الصارمة التي تتخذها حكومتي البلدين تمنع دخول طالبي  اإلجراءاتفلقد كانت   وحدهالهم 

قية قليلة الى دول الخليج العربي وليبيا واليمن وب أعدادوتوافدت ،  ١إليهماللجوء العراقيين 
بقية الدول المجاورة حدودها مع العراق  أغلقتفي حين  متفاوتةالوطن العربي بنسب  أقطار

داخل تلك  أوضاعهمحقيقة  إخفاءوتم  إليهاالجئ عراقي الدخول  أليتماما بحيث لم يتسنى 
 ٧تبني السعودية حاجزا عالي التقنية بكلفة  إذالدول إن وجدوا كما في السعودية والكويت 

العراقيين خارج حدودها وقد قال الدكتور احمد  إلبقاءدوالر على حدودها مع العراق مليار 
ة حال لهذا دتجد الواليات المتح أنالن المفروض ، نحن ال نقبل الالجئين العراقيين" السالم 

   .٢"الوضع؟
الدول الغربية فبدت اقل حماسا من السابق لقبول الالجئين العراقيين وقد شكل  أما

حيث كان  األوربياكبر مجموعة من طالبي اللجوء في االتحاد  ٢٠٠٦ون العراقيون في الالجئ
هي عبور  األوربياالتحاد  أراضيلفلول العراقيون للدخول الى  قانونيالغير  المسار الرئيسي

لضمان امن حدوده الخارجية  األوربيتركيا باتجاه اليونان في ظل الجهود التي يبذلها االتحاد 
في عبور طريق غير امن الى درجة ان السلطات  إالذي لم يترك خيارا لالجئين ال األمر

اليونانية قامت بترحيل العديد منهم الى تركيا بناء على اتفاق ثنائي بين الدولتين على رغم 
 اإلنسانلحقوق  األوروبيةتعارض ذلك مع اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع الالجئين واالتفاقية 

الى العراق وهو ما شكل خطرا على حياتهم  مما حدا  أعادتهمثيرا ما تركيا ك أنخصوصا 
بشأن الوضع  ٢٠٠٧|٧|١٢و ٢٠٠٧|٢| ١٥الى اعتماد قرارين في  األوربيبالبرلمان 

المتصلة بحماية العراقيين على  األحكاملالجئين العراقيين وتضمن القرارين عددا من  اإلنساني
الجئ  أيلك لم تعترف اليونان بوضع الحماية لصالح وبالرغم من ذ األوربياالتحاد  أراضي

بالحماية للعراقيين في  اإلقرارعراقي كان قد قدم طلبا للجوء فيها بينما لم يتجاوز معدل 

                                                 
  .فيض الى غيض بعنوان من| ٢٠٠٧|نيسان | ابريل| تقريرهيومن رايتس ووتش ١

  .٢٠٠٧مسؤول في وزارة الداخلية السعودية في تصريح لهيومن رايتس ووتش في أواخر تشرين الثاني  ٢
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رغم توصية المفوضية السامية بضرورة اعتبار كل طالبي  ٢٠٠٦عام % ١٢المملكة المتحدة 
  .١٩٥١١ينة في اتفاقية عام اللجوء العراقيين الجئون بناء على المعايير المب

 أسوةللعراق والجئيه  اإلنسانيالتي مولت الدعم  األوربيةالدول  أولكانت السويد هي من 
من خالل الصليب الحمر السويدي واللجنة الدولية للصليب  ٢٠٠٦منذ  واألردنبسوريا 
اجات ومنظمة قنديل السويدية التي ركزت على مشاريع المياه والصرف الصحي وح األحمر

 الالجئينلالجئين العراقيين واستقبلت السويد لوحدها عددا من  األساسيةالرعاية الصحية 
ساهمت  معا وقد األوربيةالعراقيين يساوي عدد الالجئين العراقيين الذين تستقبلهم بقية الدول 

بدعم نشاطات  األوربيةهولندا والمفوضية  كالنرويج األوربيةالسويد وغيرها من الدول 
حماية من خالل فتح  أماكنالمتحدة لحماية ومساعدة الالجئين من حيث توفير  األمموضية مف

  .٢نالتوطي إلعادةالباب 
وتسببا بمقتل  وبريطانيا األمريكيةالواليات المتحدة  أما الدولتان اللتان شنتا الحرب

لنزاع بشكل مباشر ونشر الخوف والمعاناة والتهجير القسري وتسببوا في حدوث ا اآلالف
حيث لم  شعار السياسة األميركية كانفرار العراقيين من بلدهم فالصمت المطبق تجاه  الطائفي

ينطق الرئيس بوش بكلمة واحدة عن األزمة اإلنسانية المتفاقمة في العراق والتي تعتبر األسوأ 
 وكان السكوت عن الهجرة الجماعية للعراقيين ١٩٤٨من نوعها في الشرق األوسط منذ عام 

خارج الوطن ليس مجرد حملة للتضليل تقوم بها إدارة الرئيس بوش، بل هي جزء من سياسة 
فقد بدا للمسؤولين في اإلدارة أن الطريقة الوحيدة إلخفاء . تنطوي على تكلفة إنسانية باهظة

المحنة اإلنسانية للعراقيين هي منع وصولهم إلى أميركا اللهم في عدد محدود ألغراض الدعاية 
عراقيا،  ٤٦٦لم تمنح أميركا اللجوء سوى إلى  ٢٠٠٣فمنذ غزو العراق عام . قاط الصوروالت

وتحت .  ٢٠٠٧ألفا خالل سنة ٢٥ باستقبالبينما السويد التي لم تشارك في غزو العراق قامت 
قانوناً يقضي بإضافة عدد ضئيل من العراقيين ال  ٢٠٠٦الضغوط الدولية أجاز الكونجرس في 

والواقع أن عدد . ائة شخص إلى قائمة المستفيدين جلهم من المترجمينيتجاوز الخمسم
المترجمين الذين عملوا مع األميركيين في العراق يتجاوز الخمسة آالف، باإلضافة إلى اآلالف 

المسؤوليات : "، حين قال"الشجعان"من السائقين وحراس األمن الذين سماهم السناتور تد كنيدي 
عاتق الواليات المتحدة، تقتضي مساعدة أولئك الشجعان الذين قدموا  األخالقية الملقاة على

ولعل ما يشعر به المسؤولون األمريكيون ". خدمات للجيش األميركي، ويخشون على حياتهم
                                                 

مقالة مقدمة من اندرو هاربر رئيس وحدة دعم العراق في مفوضية األمم المتحدة السامية لالجئين بعنوان  ١
  .٢٠٠٩الالجئون العراقيون بين الرفض والتجاهل 

، مرجع سبق زكره، نشرة الهجرة القسرية عدد خاص بالعراق(ات الالجئين جامعة أكسفورد مركز دراس ٢
  .٢٣ص
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إزاء العراقيين من احتقار، فضال عن تحميلهم مسؤولية الفشل يظهر بشكل واضح وجلي من 
األكثر نشاطا وحيوية وهو مندوب واشنطن   يةخالل كلمات أحد صقور اإلدارة األميرك

فقد ادعى ". نيويورك تايمز"في حديث أدلى به إلى " جون بولتون"السابق لدى األمم المتحدة 
لقد "ال تمت بصلة إلى عملية اإلطاحة بصدام حسين  العراقيينأن مشكلة الالجئين " بولتون"

وقد حققنا ذلك الهدف، وال أعتقد . مكان واجبنا أن نمنحهم مؤسسات جديدة وضمان األمن له
   ."بأنه من واجبنا تعويض أحد على صعوبات الحرب

بعد جلسة االستماع  ٢٠٠٧األميركية فقد قررت في شهر يونيو  الخارجيةأما وزارة 
 ٧إلى ٢٠٠٨من حق اللجوء خالل سنة  التي نظمها الكونجرس رفع عدد المستفيدين العراقيين

   .آالف شخص
لم تتعهد بقبول حتى العراقيين  أنهاحيث  صديقتهامن  بأفضل ملكة المتحدةالم ولم تكن

المعرضين للتهديد بسبب عملهم مع القوات البريطانية في العراق وقدمت دعما ضئيال جدا 
  .لالجئين في المنطقة اإلنسانيةلتلبية االحتياجات 

واألخالقية إزاء أزمة  اإلنسانية وبريطانيا عن واجباتهمويتجلى تخلي الواليات المتحدة 
الالجئين العراقيين على الرغم من جسامتها بالنظر إلى قرار الوكالة الدولية لغوث الالجئين 

وذلك بسبب عدم  ٢٠٠٧خفض الميزانية المخصصة للبرامج الخاصة بالعراقيين خالل عام 
بي واليابان وهي الواليات المتحدة األمريكية ودول االتحاد األورو(التزام الدول المانحة 

مليون دوالر فى  ١٥٠بدفع مستحقاتها النقدية، فبعد أن وصلت قيمة التبرعات إلى ) واستراليا
، ويتم إنفاق ربع هذا المبلغ فقط ٢٠٠٦ فيمليون دوالر  ٢٩انخفضت لتصل إلى  ٢٠٠٣عام 

من  سوريا واألردن وتركيا ولبنان ، إال أن هذا التنصل فيعلى برنامج الالجئين العراقيين 
 هذهالمسئولية يتجلى بما ال يدع مجاال للشك مع االتهامات الموجهة لإلدارة األمريكية بتجاهل 

عبر عنها مركز منظمة مراقبة حقوق اإلنسان في نيويورك مؤكــدا أن  والتيالمشكلة 
مليار دوالر أسبوعياً على حربها في العراق، ولكنها بالكاد بدأت تفكر  ٢واشنطن تنفق نحو 

  .)٧انظر المرفق رقم ( .١الحرب نسانية التي تمخضت عن هذهلمعاناة اإلفي ا
  
  
  
  

                                                 
ـّانة والواقع: أزمة الالجئين العراقيين"تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان  ١  ٦٦المؤلف من " التصريحات الرن

 .(Rhetoric and reality: the Iraqi refugee crisis )  ٢٠٠٨|٦|١٦صفحة  
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) األردن، مصر، سوريا(الوضع القانوني لالجئين العراقيين في  :المبحث الثالث

  .واإلشكاليات

في تلك الدول بالغموض فالدول التي اكتوت من  العراقيينيتسم الوضع القانوني لالجئين 
تحظى باعتراف ودعم كافيين  أنمنذ عشرات السنين دون  الفلسطينيين تبعات استقبال الالجئين

ويعقد وضع  كالجئين بالعراقيينال تعترف  األمنيةمن المجتمع الدولي فضال عن الشواغل 
الى تلك الدول التي لم قانوني لحمايتهم عند لجوئهم  إطار أيالالجئين في تلك الدول غياب 

 أليكما تفتقد هذه الدول  ١٩٦٧بروتوكول نيويورك لسنة  تصادق على اتفاقية جنيف وال على
 آليات إرساءلتنظيم مسالة اللجوء وهو ما يحول دون  إقليمينص قانوني  أوقانون وطني 

ولذلك سعت  بمنح حق اللجوء وحماية الالجئين عمل متماشية مع المعايير الدولية المتعلقة
ذكرات تفاهم مع هذه الدول حتى يتسنى لها م إبرامالالجئين الى  لشؤون المفوضية العليا 

 التأكيدلفائدة الالجئين وتحاول المفوضية من خالل هذه التفاهمات  اإلنسانياالضطالع بدورها 
عدم رد  أهمهاالتي يقوم عليها القانون الدولي للجوء  والتي من  األساسيةعلى المبادئ 

  .الالجئين وتعريضهم للخطر الذي هربوا منه
الدول العربية التي وقعت مذكرة تفاهم مع  أوائلكان من  األردن أن بالرغم من
ويرجع ذلك جزئيا  أراضيهانه فرض شروطا صارمة للدخول الى  إال ١٩٩٨المفوضية عام 

ي ألسباب أمنية وفي جزء آخر إلى تعامل األردن بالفعل مع قرابة مليون الجئ عراق
سمح األردن حيث ماليين   ٦ان األردن عن يقل عدد سك بينماموجودون بالفعل على أراضيه 

تجاهلت السلطات ود ويوماً تمنح عند الحد ٣٠لهم بالدخول بموجب تأشيرات دخول لمدة 
وأبدت قدراً كبيراً  راقيين مدة اإلقامة الممنوحة لهمتجاوز الع ٢٠٠٣نيسان /األردنية بعد أبريل

تجاه العراقيين تغيرا بعد  األردنية مح الحكومةلكن تساالليونة في تطبيق قوانين الهجرة من 
شخصاً بتفجيرات نفذوها في ثالثة فنادق  ٦٠عراقيين بقتل  عندما قام ٢٠٠٥ني تشرين الثا

ومنذ تلك التفجيرات، بدأ المسئولون األردنيون بالتشدد في تطبيق قوانين . كبيرة بعمان
، وازدادت صعوبة تجديد الهجرة؛ حيث تم رفض دخول أعداد كبيرة من العراقيين عند الحدود

وتم اعتقال العراقيين بسبب عملهم أو إقامتهم بشكلٍ غير شرعي بمجرد  قامةتأشيرات اإل
وبالنتيجة، فإن العراقي الذي يفلح في الدخول إلى . فقدانهم حقهم القانوني بالبقاء في البالد

دينار أردني  ١.٥األردن سرعان ما يفقد وضعه القانوني ويبدأ بالتعرض لغرامة قدرها 
تأشيرتهم عن كل يوم يمضيه في األردن بعد انتهاء ) دوالراً أمريكياً واحداً ١.٤يعادل الدينار (
وعندما . سرعان ما تضاف هذه المبالغ إلى المبالغ الضخمة التي ال يستطيعون تسديدهاو

شيرة، تمسك الشرطة بعراقيين ال يستطيعون دفع الغرامات المتراكمة بسبب تجاوز مدة التأ
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فإنها تقوم بترحيلهم وتحرمهم من دخول البالد لمدة خمس سنوات، مما دفع بالعدد األكبر من 
  .١ينالالجئين العراقيين بالتوجه نحو سوريا التي أبدت تساهال وكرما مدهشا حيال أزمة العراقي

وخالفاً لجاراتها من الدول العربية األخرى التي تفرض إجراءات صارمة لتأشيرات 
على عدم طرح وكانت حريصة بداية  لعراقيينول، فتحت سوريا صدرها لتدفق الالجئين االدخ

وصنفت العديد من المنظمات الحقوقية الغالبية الساحقة من  ،٢تفاصيل حول أبعاد األزمة
أي أناس فروا من حالة العنف : "الجئو أمر واقع"المواطنين العراقيين في سوريا على أنهم 

يعترف أو لم  جوءبحاجة إلى الحماية الدولية حتى ولو لم يقدموا طلبات ل واالضطهاد ، وهم
وينتمي الجئو . الحكومة السورية أو المفوضية العليا لالجئين بهم رسمياً كالجئين من قبل

األمر الواقع في سوريا إلى مختلف مشارب الحياة، وهم ينحدرون من مختلف الخلفيات الدينية 
ويضم . السنة والشيعة اللجوء في سوريا، إضافةً إلى األقليات غير المسلمةفقد التمس . واإلثنية

هؤالء أشخاصاً نزحوا في عهد صدام حسين ومازالوا يخشون العودة وبسبب عدم تمتع 
اتفاقيات مع عدة مكاتب حكومية  أربعسعت المفوضية الى توقيع  بالوضع القانونيالالجئين 

مع االرتفاع  ٢٠٠٧ تغير فيالوضع  أن رغي ،٣م في جنيف عا األحمرسورية والهالل 
سوريا شهريا يصل إلى  أصبححيث  العراقيينالمفاجئ لعدد الوافدين الى سوريا من الالجئين 

وال يعود منهم إلى الوطن الذي تحتله القوات األجنبية وتعمه  ألفا ٦٠ألف عراقي و ٣٥بين 
ويشمل هؤالء األكاديميين  .شيرة الدخوليمكنهم الحصول على تأ الحرب الطائفية إال معدودون

وأفراد أسرهم؛ والطالب العراقيين المسجلين في الجامعات والمعاهد العليا السورية؛ واألطفال 
 –المسجلين في المدارس؛ وسائقي الشاحنات وسيارات نقل الركاب التي تعمل على خط بغداد 

في المستشفيات السورية، شريطة أن دمشق؛ والعراقيين الذين يحتاجون إلى المعالجة الطبية 
يحملوا الوثائق الرسمية ذات الصلة؛ وأعضاء الوفود الثقافية والرياضية الذين يزورون سورية 
أو يمرون عبرها؛ والتجار ورجال األعمال من ذوي المصالح التجارية ممن يحتاجون إلى 

  .السفر إلى سورية

ادمين من العراق والساعين إلى طلب الق الفلسطينييني هي ف األساسيةولكن المشكلة 
أنظمة منح تأشيرات  أنالحماية الدولية والفارين من انتهاكات حقوق اإلنسان في العراق حيث 

يقيمون  الدخول السورية ال تتضمن أي فقرات تسمح بدخول من هم بحاجة إلى الحماية ولذلك
                                                 

  .٢٤بل فريليك، مرجع سبق ذكره، ص ١

في الواقع هناك أزمة، ولكن سوريا لم تتذمر : " قال السيد فاروق الشرع، نائب رئيس الجمهورية السورية  ٢
  ."من أي أحد ولم تطلب مساعدة أحد

من تقرير خاص حول أوضاع الالجئين | عبد الكريم ريحاوي رئيس المنظمة السورية لحقوق اإلنسان  ٣
  .٢٠٠٧ سورياقيين في العرا
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سميون سوريون أن وأبلغ رفي ظروف بالغة القسوة في مخيمات على الحدود السورية 
سلطات الحدود تمارس درجة عالية من العقالنية في منح تأشيرات الدخول، وأنها تسمح 
بالدخول لمن ترى أنهم بحاجة ماسة إلى الحماية حتى إذا لم يكونوا مشمولين بأي من الفئات 

   ).٣انظر الشكل رقم ( .ا هذه األنظمةالتي تنص عليه
وتركيا يتعرضون  واألردنمثل لبنان ن دخول سورية إن الالجئين الذين ال يتمكنون م

وبينما تمكن بعض العراقيين من الحصول  وغير مستقرة موثوقةغير لمواجهة ظروف حماية 
إال  لالجئينعلى تصريح باإلقامة المؤقتة، وسجل آخرون أنفسهم لدى مكتب المفوض السامي 

إلى  لإلعادة القسريةا يتركها عرضة وهذ .أن األغلبية تعيش وضعاً شاذاً ودون وضع قانوني
  .١العراق

 ١٦٠عددهم ما يقرب من  أنمصر فتشير التقديرات إلى  فيالالجئون العراقيون  أما
مصر ويتركز أغلب  فيماليين الجئ من جنسيات مختلفة يعيشون  ٤من أصل  الجئألف 

مة المصرية بإتباع الالجئين العراقيين في المدن الجديدة القريبة من القاهرة وتقوم الحكو
إجراءات تنظيمية مشددة تتعلق بمنح اإلقامة الدائمة أو لفترات طويلة حيث يستطيع الالجئون 

اشهر قابلة للتجديد بناء على تسجيلهم لدى  ٦لمدة  لإلقامةالحصول على تصريح مؤقت 
ة هولالمفوضية السامية وحصولهم منها على الوثائق الالزمة  لكن ال يستطيعون الحصول بس

الدخول الى المدارس وهم يعيشون على هامش  أوخدمات الرعاية الصحية  أوعلى عمل 
ويتمتع الالجئ العراقي في مصر بالحماية  في كل المنطقة العراقيينعلى غرار  المجتمع

بلدان المنطقة ال يمنحهم  أغلبيةذلك التصريح كما  أنالقسري ولكن المؤسف  اإلبعادالفعلية من 
  .٢األساسيةالحصول على الخدمات  وأ حق العمل

  

  

  

                                                 
تقرير منظمة العفو الدولية  بعنوان أزمة الالجئين العراقيين بين الكالم المعسول والواقع المر  ١
  .٢٠٠٨ آذار/

مقالة مقدمة من اندرو هاربر رئيس وحدة دعم العراق في مفوضية األمم المتحدة السامية لالجئين بعنوان  ٢
  .٢٠٠٩هل الالجئون العراقيون بين الرفض والتجا
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  .المفوضية السامية والنكبة الثانية :الفصل الثاني
  

 - األردن -في سوريا األزمةتخفيف حدة دور المفوضية السامية ل :المبحث األول

  :مصر

الى دول الجوار  العراقيينالمعقد الذي افرزه التدفق الكبير لالجئين  اإلنسانيالوضع  أمام
) لوجستيا ، إنسانيا، دبلوماسيا( مستويات عدة لمفوضية السامية لالجئين العمل على كان ال بد ل

ومساعدة الدول المضيفة على استقبال هؤالء الالجئين فعقدت  اإلنسانية األزمة وطأةلتخفيف 
عجلة الالجئين العراقيين واحتياجاتهم المست بمشاكلالمؤتمرات لحشد المساعدات والتوعية 

ومنظمة  اليونيسيفمثل  إنسانيةت ت وتفاهمات مع منظمابتوقيع شراكا يةالمفوضفقامت 
وسع  وقد اإلنسانيةوغيرها من المنظمات  األحمرالغذاء العالمي ومنظمات الهالل والصليب 

مكتب المفوض السامي لشؤون الالجئين مسرح عملياته في سورية واألردن ومصر إلى حد 
عض الخدمات األساسية لالجئين العراقيين لكن المفوضية توفير ب كبير وسعى في برامجه إلى

أن قلة الدعم المالي المقدم لها من المجتمع الدولي للحاجات اإلنسانية للمهجرين  تحذر من
توفير وسيجعل من المتعذر أن تستمر في توفير الخدمات الصحية األساسية لالجئين  العراقيين

الل التسجيل والمساعدات الغذائية وغيرها من صنوف الحماية والعون لالجئين العراقيين من خ
المساعدة، وتوفير الخدمات االستشارية وخدمات المجتمع المحلي، وتقديم الدعم لضحايا العنف 
الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي، والدعم التعليمي والصحي، والتدخالت القانونية، 

وال تفي هذه الخدمات إال بجزء يسير من . التوطينواالتصال بشتى قطاعات المجتمع، وإعادة 
ولسوء الحظ، فإن التجاوب مع تمويل مثل هذه البرامج قد  حاجات األفراد في الدول المضيفة

وقد فضلت بعض الدول إعطاء مساعدات عامة لتنمية العراق  اتسم بعدم الكفاية بصورة مريعة
ق من تمويل لعملية مكتب المفوض السامي فلم تزد نسبة ما تحق فيه فقط، األعماروإعادة 

بالمائة ونتيجة لذلك، فقد حذر مكتب المفوض السامي ٥٣ عن٢٠٠٨ لالجئين في العراق للعام
قد يجبر في وقت قريب على تقليص عدد من برامج المساعدات " من إنه ٢٠٠٨أيار /في مايو

م الحكومات المانحة دعم لمئات آالف الالجئين العراقيين، وربما على وقفها، ما لم تقد
   ."١إضافياً

وبين هذه برنامج  .وتحتاج وكاالت أخرى تعمل في اإلقليم إلى زيادة في التمويل أيضاً
الغذاء العالمي، الذي يقوم، جنباً إلى جنب مع مكتب المفوض السامي لالجئين، بتوزيع األغذية 

                                                 
 .راجع ملحق رقم  إحصائيات حول المساعدات المقدمة من بعض الدول األوربية ١
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بالمائة من الالجئين المسجلين ٩٠ وكما بينا فيما سبق، فإن قرابة .على نطاق هائل في سورية
سيما لمتوقع أن تزيد الحاجة عن ذلك والومن ا ٢٠٠٩في سوريا قد تلقوا مساعدات غذائية في 

 اليونيسيفوتحتاج  .١مع االرتفاع الحاد ألسعار المحروقات واألغذية على الصعيد العالمي
وكما . ن أنشطة الحمايةلمزيد من التمويل لمواصلة عملها األساسي وتوفير الدعم لمزيد م

جرى التركيز فيما سبق، فإن ظهور قضايا خطيرة تتعلق بحماية الطفل، مثل عمل األطفال 
  .ودفع الفتيات إلى البغاء أو إلى الزواج في سن مبكرة جداً في الدول المضيفة

من قبيل اللجنة الدولية للصليب األحمر وصندوق األمم المتحدة  وتُقدم هيئات أخرى
ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون  للسكان

اإلنسانية، مساعدات إنسانية أساسية في اإلقليم وتحتاج إلى استمرار تدفق األموال وزيادتها 
  .لتلبية االحتياجات المتزايدة

   :سورية
ضغطا هائال خالل محاولته السامية لشؤون الالجئين في دمشق  المفوضيةيتحمل مكتب  

العمل على حماية وحل مشكالت العدد الكبير من الالجئين العراقيين في سوريا تشمل التسجيل 
والتوثيق وإجراء المقابالت مع ملتمسي اللجوء وإعادة التوطين وتقديم المساعدات بالتعاون مع 

يا هي البلد الوحيد مؤسسات الحكومة السورية وبعض المؤسسات الخيرية والدينية كون سور
  )٤راجع الشكل رقم ( ٢في المنطقة الذي يطبق نظام الحماية المؤقتة من غير تحفظات

وقد ناشدت المفوضية في مرات متعددة المجتمع الدولي والدول المانحة لدعم سوريا 
ومساندتها لتمكينها من االستمرار بتقديم المساعدات والخدمات الضرورية الالزمة لالجئين 

المتحدة لدعم  األممبرنامج  إلطالق اإلقليميراقيين على أراضيها وقد انعقد المؤتمر الع
في سوريا كونها تأوي النسبة األكبر من الالجئين وتشير دراسة  ٢٠١٠الالجئين العراقيين 

فقراً بين الالجئين في  األكثرأن الالجئين العراقيين في سوريا هم " بروكبنجز معهد"أعدها 
مدخراتهم وما يملكونه من مقتنيات لتدبير  من العالم، بحيث يعتمدون على مناطق أخرى

المخيمات يؤجرون شققاً في سوريا، وهو الذي أدي إلى  لذا فإنهم بدالً من البقاء في. أمورهم
خالل فترات النزوح العراقي، لكن مع نفاد مدخراتهم  ارتفاع سعر العقارات في سوريا

بالغ الهشاشة، السيما في ظل عجز  ن مال فإن وضعهم قد أصبحوإنفاقهم لما جلبوه معهم م
  .الثقيلة سوريا عن تحمل األعباء المالية

                                                 
 ."الجئ تلقوا حصص غذائية في سوريا ١٢٠,٠٠٠" ٢٠١٠خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين العراقيين  ١

الجئين العراقيين تقيم أوضاع ال"من دراسة بعنوان ، ممثل المفوضية العليا لالجئين بدمشق ،عبد الحميد والي ٢
  .٤ص | ٢٠٠٦|آذار |" في سوريا 
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، )العيش في ظل تلك الظروف التي ال تستطيع على(والجماعات اليائسة والمهشمة 
قانونية كالبغاء وارتكاب العديد من  تكون أكثر توجها إلى ممارسة أعمال غير" الدراسة"حسب 
التي عبرت عن رغبتها في إيقاف   الى قلق السلطات السورية أدىئم األخرى؛ وهذا ما الجرا

وقد كانت مفوضية شؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة قد خصصت   ،الهجرة العراقية إليها
من أجل مساعدة الالجئين العراقيين كدفعة  أمريكيأكثر من مليوني دوالر  ٢٠٠٨لسوريا عام 

مليون  ١٢أولى من اتفاق مع سوريا لتقديم الدعم إلى الالجئين العراقيين يتضمن دفع أكثر من 
  .لوزارات ومنظمات سورية أمريكيدوالر 

إحدى مهام المفوضية اآلن هي "أوضحت مسؤولة اإلعالم في مفوضية الالجئين أن 
، الفتة أنه "السورية من جهود استثنائية وكرم مدهش حيال الالجئين ما تقوم به الحكومة"شرح 

 ١٢مليون دوالر أمريكي الستضافة هؤالء تم تسديد فقط  ٦٠ سوريافيما المطلوب لمساعدة 
مليون دوالر أمريكي وزعت على وزارات الصحة والتعليم والهالل األحمر السوري 

مليون دوالر  ٣٠على استقدام معونات تقارب  العمل جار حاليا"مؤكدة أن ".ومحافظة الحسكة
أمريكي بهدف دعم البنية التحتية في سوريا لمجابهة الضغط المتزايد عليها خصوصا في 

كما أن أبواب المشافي السورية مفتوحة في وجه جميع العراقيين  ،١قطاعات الصحة والتعليم
وصعوبة . على العالجات الخاصةوالطلب المتزايد  االنتظارمجاناً، إال أن هناك مشكلة طول 

 أهمة أمراض مثل السرطان من توفير أدوية ألصحاب األمراض المزمنة، كما أن مكافح
وفي محاولة منها إليجاد حلول لهذه األزمة المتفاقمة قامت  ،المفوضية بسوريا أولويات

األولية كما أنها المفوضية السامية لشؤون الالجئين بإنشاء ثالثة مراكز طبية لتقديم اإلسعافات 
آالف الجئ عراقي  ١٠وترعى المفوضية شهريا عالج حوالي . بصدد تشيد مركزين آخرين

وتجد المستشفيات السورية، نفسها في  .ريةبتوجيههم لألطباء السوريين ولمراكز العالج السو
 مواجهة مشكلة جدية نظرا للتوافد اليومي ألعداد من الجرحى والمحروقين من ضحايا العنف

كما أن العديد منهم يعتبرون من ضحايا التعذيب ويحتاجون لرعاية نفسية وطبية .في العراق
  .خاصة
المستشفيات وتأهيل عاملين في القطاع الصحي  توسيعكما وعملت المفوضية على        

وتجهيز العيادات الطبية وتوفير سيارات إسعاف وترميم المدارس وبناؤها وتمويل الكتب 
  .مليون دوالراً ٩.٦طفال العراقيين حيث انفق ما يقارب  المدرسية لأل

                                                 
ممثل المفوضية العليا ،لعبد الحميد والي" تقيم أوضاع الالجئين العراقيين في سوريا "ذكرت دراسة بعنوان  ١

أن األطفال في سوريا كانوا يذهبون مجانا الى المدارس والمشافي العامة في  ٢٠٠٦|آذار ، |لالجئين بدمشق 
  .٢٠٠٤-٢٠٠٣مي سوريا بين عا
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الجئ من المساعدات  ألف ١٣٠العالمي سيستفيد  األغذيةوبفضل التعاون مع برنامج 
ويتوقع ٢٠٠٩عائلة عام  ٢١٠٠٠الى المنح الطارئة حيث استفاد  إضافة،  ٢٠١٠١الغذائية في 

  .٢٠١٠٢عائلة في  ١٧٠٠٠يحصل  أن
للنساء الالتي نجون من االغتصاب والعنف العائلي  آمنةومالجئ عدة بيوت  وأقيمت

وقدمت لها المساعدات وتم تعزيز المكاتب المنتشرة في سوريا من اجل تسهيل التعرف على 
الى الجهات المعنية للحصول على ما يلزم من المساعدة  وإحالتهمضعفا  األكثرالعراقيين 
ثة الالجئين العراقيين من العمل بشكل رسمي، حيث تمنع قوانين البلدان الثالوالحماية 

وال يحق . فيضطرون للعمل بصورة غير شرعية، مما يجعلهم عرضة الستغالل أرباب العمل
االستفادة من الخدمات الصحية الحكومية إال في حاالت  واألردنلالجئين في كل من مصر 

   .ركما إن مواصلة األطفال لتعليمهم شبه متعذر في مص، استثنائية
   االردن

توفير بعض الخدمات  األردني األحمرتحاول المفوضية العليا لالجئين وشريكها الهالل 
األساسية لالجئين العراقيين األردن التي تعد مشكلتهم أكثر ترويعا منها في سوريا كونهم 

من السكان من أصل % ٦٠هناك  من عدد سكان األردن وباإلضافة إليهم% ١٠يشكلون
 أفقرواحد من بين  األردنن يشكلون عبء كبير على قطاع المياه والكهرباء كون فلسطيني الذي

وبذلك أصبحت األردن .أقلية صغيرة في بلدهم أصبحوا الهاشميين أنالى  إضافةالدوال بالمياه 
الشرقية والغربية مما جعل دخول الالجئين إلى  أمام عدد من التحديات األمنية على حدودها

 ٣٥و ١٧د مشددة للغاية وينطبق هذا بصورة خاصة على الشبان بين األردن يخضع لقيو
  .٣عاما، الذين يعادون دون استثناء عند نقطة الحدود

ال يقتصر األمر على هذا وإنما ينبغي بمقتضى القانون األردني دفع غرامة تصل و
 دوالر أمريكي عن كل سنة يتجاوزون فيها مدة سريان مفعول تأشيرة ٧٦١ قيمتها إلى

  .٤الدخول
أنها سوف تعفي العراقيين من ٢٠٠٨ شباط/أعلنت السلطات األردنية في فبراير"

الغرامات المتراكمة عليهم إذا ما قرروا العودة إلى بلدهم أو السفر إلى بلد ثالث، ولكنه سيكون 
بالمائة مما يستحق عليهم لتسوية ٥٠ نيسان دفع/أبريل١٧ على من يرغبون في البقاء بعد

                                                 
  .١٥ص  ٢٠١٠خطة ا'ستجابة ا#قليمية ل جئين العراقيين  ١
  .٣٢نفس المرجع السابق، ص ٢
تقرير منظمة العفو الدولية  بعنوان أزمة الالجئين العراقيين بين الكالم المعسول والواقع المر في  ٣

  .٢٠٠٨أصدر األردن قراراً في أيار  حيث ٢٠٠٨ آذار/مارس

  .٢٠٠٨ آذار/، مارستحديث بشأن أوضاع العراقالسامي لشؤون الالجئين، مكتب المفوض  ٤
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يتوجب على حيث  ، أو المخاطرة بعدم الموافقة مستقبالً على منحهم إذن اإلقامةأوضاعهم
 ١٠٠,٠٠٠ العراقيين الراغبين في الحصول على وضع المقيم كمستثمر استثمار ما ال يقل عن

   .كحد أدنى )دوالر أمريكي ١٤٠,٠٠٠( دينار أردني
د ة إلى المساعدة على ستسعى وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدوليو

ر يسير من الدولية العاملة في األردن سوى نذيتلقى معونات من المنظمات  الحاجات حيث ال
شخص قد سجلوا أنفسهم لدى مكتب ٥٣,٠٠٠ كان زهاء ٢٠٠٨ أيار/وحتى مايو الالجئين

وثمة عدد من األسباب يحول دون تسجيل جميع  .المفوض السامي لالجئين في األردن
ن يكونوا مسجلين لتلقي فليس من الضروري لالجئين في األردن أ .جئين أسماءهمالال

منظمات تقدم المساعدات دون الحاجة الى تسجيل في المفوضية المساعدات لوجود عدة 
  .١العليا

كما في ومساعدات مالية  فوض السامي لشؤون الالجئين معونات غذائيةويقدم مكتب الم
وال يعود هذا إلى عدم حاجة  قليل لمساعداتالالجئين المتلقين لدد إجمالي ع  أنسوريا غير 

واعتبار الالجئين  و ضعف القدراتالمساعدة، وإنما إلى شح الموارد  هؤالء الالجئين إلى
ومن المتوقع أن يتزايد عدد العراقيين المحتاجين إلى حاجة  أكثرالموجودين في سوريا هم 

  .٢لمعيشة في األردنالمساعدة نتيجة الزيادة في تكاليف ا
 االلتحاق بالمدارس ر قانونيةبمن فيهم المقيمون بصورة غي ويستطيع جميع األطفال

قطاع التعليم العام يواجه صعوبات في  أنغير  بجميع أنواع ومستويات مؤسسات التعليم العام
جل أ شروطا من األردنوتفرض  ،٣يانه غير مجان إضافة استيعاب أطفال الالجئين العراقيين

 ئقهم المدرسية الرسمية من العراقجلب وثا حيث يتعين علي الالجئين القبول في المدارس
وال يلتحق البعض بالمدارس  وإثبات أنهم لم يتغيبوا عن المدرسة لمدة تزيد على ثالث سنوات

بينما يلجأ آخرون إلى القيام بعمل مأجور لمساعدة أهاليهم  .لعجزهم عن تلبية هذه الشروط
وبحسب المنظمة الدولية لشؤون الهجرة، من السهل على األطفال في اليف الحياة لى تكع

خدمات الرعاية ناحية  اما من .األردن الحصول على عمل في السوق غير القانونية للعمل
الصحية فيواجه الالجئون العراقيون ممن يعانون مشكالت صحية مزمنة، من قبيل داء 

اية الصحية لب، صعوبة بالغة في الحصول على الرعالسكري أو السرطان أو أمراض الق
وفي بعض الحاالت، تتحول المشكالت الصحية الثانوية إلى مشكالت خطيرة الالزمة لهم 

                                                 
  .٩٥ص | ٢٠٠٦|نوفمبر " معاملة يلفها الصمت "تقرير هيومن رايتس ووتش  ١

  .٢٠٠٨ آذار/، مارستحديث بشأن أوضاع العراقمكتب المفوض السامي لشؤون الالجئين،  ٢

  .٢٠٠٩ آذار/، مارسأوضاع العراق تحديث بشأنمكتب المفوض السامي لشؤون الالجئين،  ٣
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ومن الناحية النظرية، يمكن للعراقيين طلب العالج في العيادات  .بسبب عدم توافر العالج
 نشاء بعض المراكز الصحيةإ وقد تم. الصحية الخاصة، ولكن معظمهم ال يقدرون على ذلك

التي تشرف عليها منظمات غير حكومية وهيئات إنسانية، غير أن هذه ال تستطيع معالجة إال 
  .جزء بسيط ممن يحتاجون إلى العناية

االجتماعي من جانب  –وتشكل الحاجة المتزايدة إلى الدعم النفسي والدعم النفسي  
ة في األردن وبين من يحتاجون إلى الدعم في هذا باعث قلق كبير األهميالالجئين العراقيين 

حيث  –المجال العديد من الناجيات من العنف الجنسي والعنف على أساس النوع االجتماعي 
عراقية في هذا المجال من قبل مكتب المفوض ٤,٣٨٠ تم توصيف حالة ما ال يقل عن

  .١السامي

  مصرجمهورية 
 أنوالملفت لالنتباه  ة الالجئين في مصرمن نسب% ٥العراقيون نسبة  الالجئونيمثل 

يسجلون في المفوضية  حيث  .٢اًاغلب العراقيين الذين نزحوا الى مصر من الميسورين مادي
في ، ٤اوتقدم المفوضية وشركائه ،٣ةويمنحون البطاقة الصفراء بالتعاون مع الحكومة المصري

لالجئين والتي  األولويةات التي تتضمن االحتياجات ذ األساسيةمصر الحماية والمساعدة 
الحتياجات الخاصة ذوي ا التعليم والصحة والمساعدات المالية المقدمة الى إعاناتتتضمن 
  .وهي حاالت محدودة جدا ضعفا األكثر واألفراد

 بالمدارسالعراقيين  الالجئين أبناء إلحاقفي مجال التعليم تساهم المفوضية في تسهيل  •
 إقامةرسمية بخالف البطاقة الصفراء التي تؤمن  مةإقايحتاج الى  األمر أنحيث 
على وصول العراقيين الى المدارس  المفروضةفقط وفي ضوء تلك القيود مؤقتة 

العامة فان الكثير منهم يطلب الدعم بغية االلتحاق بالمدارس الخاصة المتيسرة 
راق فمن الوضع في العومتابعة تعليمهم وبحثا عن حلول دائمة لهؤالء ورهنا بتحسن 

                                                 
  .٢٠٠٨ شباط/تقييم لالحتياجات النفسية للعراقيين النازحين في األردن ولبنانالمكتب الدولي للهجرة،  ١

  .٢١ص " حالة الالجئين في مصر الواقع واإلشكاليات"دراسة إليمان مرعي  بعنوان  ٢

موا بالتسجيل لدى المفوضية حيث تضمن هذه وثيقة يتم إصدارها لألشخاص الذين قا: البطاقة الصفراء ٣
  .البطاقة اإلقامة المؤقتة في مصر

الهيئة ، شركاء المفوضية في مصر كاريتاس ( ١٢٧ص  ٢٠١٠خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين العراقيين  ٤
ندوق االمم ص، صندوق األمم المتحدة للسكان، منظمة مصر الملجأ، المنظمة الدولية للهجرة، القبطية االنجيلية
  .)منظمة العمل الدولية، المتحدة للطفولة



 ٢٥

الحل هو في ف األخرالمرجح يقرر بعض العراقيين العودة طوعا لكن بالنسبة للبعض 
 .١التوطين في بلد ثالث

في مجال الرعاية الصحية تقدم المفوضية الدعم ليستطيع الالجئين تلقي العالج األولي  •
في مراكز رعاية صحية عامة  إضافة الى الدعم في ميادين الوالدة واألمومة 

فولة وكذلك الحصول على رعاية نفسية وعقلية عبر تحسين منشات صحية والط
 .٢امختارة وتحسين قدرات كوادره

 أغلقفي مصر هو في العودة الطوعية حيث  لالجئينالحل الدائم الممكن  أنويبقى 
التي تتبعها  اإلجراءاتوتتضمن بهدف العودة الى العراق  مسجلملف عراقي  ١,٣٥٨

و حول ق لتسهيل العودة وتوفير معلومات موثوقة حول عملية العودة المفوضية في التنسي
 إعادةفي  أوو تقديم منحة للنقل و العودة الى الوطن  إليهاودون المناطق التي يع أحوال

بين شهري  أخرعراقيا  ٢٩٠الجئ عراقي و تقديم طلبات  ٨٧٦حيث تم توطين التوطين 

  .)٥رقم  راجع الشكل( .٣٢٠٠٩ أيلولكانون الثاني و 

  :الالجئين على التسجيل في المفوضية السامية لشؤون الالجئين  إقبالعدم  إشكالية
لكن الحكومات وبعض  األوسطال يعرف بالضبط عدد الالجئين العراقيين في الشرق 

عدد الالجئين قد ناهز المليونين ونصف يتركز معظمهم في  أنترى  اإلنسانيةالمنظمات 
من نسبة الالجئين  األكبرد شكل التواجد العراقي في سوريا الثقل ومصر وق واألردنسوريا 

  حيث
مسجلين لدى المفوضية  ٢١٥,٤٢٩منهم ، مليون ونصف  بلغ عدد الالجئين في سوريا )١

و المسجلين  ألف ٧٠٠من  أكثرفقد بلغ عدد الالجئين  األردنفي  أما الجئينبصفة 
 .٤٦,٧٤٥٤منهم لدى مراكز المفوضية 

وعدد المسجلين لدى  ألف ١٦٠فقد بلغ عدد الالجئين العراقيين تقريبا في مصر  وأما )٢
 .٢٠٠٩٥ أيلولالجئ الى تاريخ  ٩,١٢٦المفوضية العليا لشؤون الالجئين 

مختلفة كانت  أسبابالمتحدة لعدة  األممالالجئين للتسجيل في مكاتب  إقبالويرجع عدم 
الى البلدين كانوا يملكون قدرة مالية  ئوالجالعراقيين الذين  أنومصر حيث  األردنمتشابهة في 

                                                 
  .٢٠٠٨|آذار|٤صحيفة النبأ  ١

  .١٢٨ص  ٢٠١٠خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين العراقيين  ٢
  .١٢٧نفس المرجع السابق، ص ٣
  .٥٦ص  ١٣ص  ٢٠١٠المفوضية العليا الالجئين العراقيين خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين العراقيين  ٤

  .١٢٦ص  ٢٠١٠خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين العراقيين  ٥



 ٢٦

والعيش في شقق مترفة   األمنجيدة مكنتهم من مغادرة العراق والخالص من حالة انعدام 
 ٢الى ضخ  أدىردن أسرة عراقية الى األ ألف ٥٠,٠٠٠وصول  أنتقديرات  أفادتحيث 

  .٢٠٠٥١ األردنيمليار دوالر في االقتصاد 
ال تليق  أنهاداخليا بالترفع عن صفة الالجئ التي اعتقدوا شعورا  الالجئينوهذا اكسب 

بهم وعدم تسجيلهم في المفوضية لكن ذلك لم يدوم طويال خاصة مع نقص المدخرات وطول 
الى عدم تمكنهم من االستفادة من الخدمات التي تقدمها  إضافةماديا  أنهكتهمالتي   اإلقامةمدة 

 إعادةالى بروز فرص  إضافةغذاء بدون تسجيل المفوضية في مجال الصحة والتعليم وال
المتحدة  األمم أبوابالذي جعل المئات منهم يلجون  األمرالتوطين في احد البلدان الغربية 

كما وانه ليس من الضروري لالجئين في األردن أن يكونوا مسجلين لتلقي  .للتسجيل
وفضالً عن  .السامي لالجئينالمساعدات، ولذا فإن العديدين منهم ال يتصلون بمكتب المفوض 

ذلك، فإن البعض يواجه صعوبة في الوصول إلى مكتب المفوض السامي بسبب أماكن 
  .سكناهم

بخصوص سوريا فان العراقيين الذين توجهوا إلى سوريا لم يتم تسجيلهم في مكتب  أما
في  الجئينوالذي يعتبر اكبر مركز تسجيل  ٢٠٠٧ أبوابهمركز دوما الذي فتح (المفوضية 

لهم  وترى دراسة أن العراقيون يفضلون النزوح إلى سوريا؛ ألن هذه األخيرة تفتح) العالم 
 أبوابها خالفاً للدول المجاورة األخرى، التي فرضت قيوداً شديدة على إجراءات منح

هناك أيضاً  وباإلضافة إلى ذلك. التأشيرات، أو أنها تُسير دوريات للمراقبة بالقرب من الحدود
إلى التوجه بأعداد  امل اقتصادية وثقافية، فضالً عن الروابط العائلية التي تدفع العراقيينعو

  .٢كبيرة إلى سوريا تحديداً
  كثيرة منها  أسباب أولئكوكان من وراء عدم تسجيل 

 خروج هؤالء العراقيين في العراق  أسبابالتخوف في الكشف عن  •
المتحدة ومقرها أميركا المسؤولة  لألمم كون مكاتب المفوضية تابعة)  األجنبيعقدة ( •

الضرر بالعراق دولة وشعبا وهو ما يؤكده رفض الكثير منهم تحويل  إلحاقعن 
 .أميركاملفاتهم للتوطين في 

                                                 
  ."مليار دوالر الى المصارف األردنية  ٢العراقيون يضخون "  ٢٠٠٥آذار  ١٤،جوردان تايمز صحيفة  ١

النازحين الداخليين في معهد  ـ باحثة بارزة ومديرة مشروع "Elizabeth Ferris" "إليزابيث فيريث" ٢
الالجئين العراقيين مشكلتنا أم "المعنونة بـ  ـ في مقالتها The Brookings Institution"" ''بروكينجز''

  .واشنطن بوست"في    "مشكلة السويد



 ٢٧

اعتبار عملية التسجيل لدى المفوضية السامية وبالتالي االنتظار في طوابير لطلب  •
الالجئين  إنالكثير بتجربتها حيث  المساعدة تجربة مذلة ومهينة للكرامة التي ال يرغب

في سوريا يعتبرون األقل فقراً من الالجئين في مناطق أخرى من العالم، بحيث 
يعتمدون على مدخراتهم وما يملكونه من مقتنيات لتدبير أمورهم لكن مع نفاد 

منهم يغرقون في  اآلالفمئات  أصبحمدخراتهم وإنفاقهم لما جلبوه معهم من مال 
الوقوف في  أوالعودة الى الديار  إمامر  أحالهمالفقر ويواجهون خيارين البطالة وا

حيث سارعوا الى التسجيل في المفوضية للحصول على  اإلنسانيةطوابير المساعدات 
      .التوطين إعادةالمادية وكذلك الحصول على فرصة  وأحياناالمساعدات الغذائية 

 )٦، ٥انظر الصور المرفقة رقم ( 
هدة التعرف على ن ذلك ال زالت المكاتب المنتشرة في البلدان الثالثة تحاول جابالرغم م

وقد بوشر بتطبيق برامج لالتصال في محاول لتصحيح هذا استضعافا  األكثرالعراقيين 
فيحاول عاملون وظيفتهم االتصال بالالجئين الوصول إلى العديد من العراقيين  .الوضع

 إضافةتسجيلهم والحصول على ما يلزم من المساعدة والحماية الى الجهات المعنية ل وإحالتهم
وكونها جهة محايدة وغير مرتبطة بالواليات  أزمتهم تخفيفالى التوعية بدور المفوضية في 

بيد أن مثل هذه البرامج تحتاج إلى  .المتحدة وتسهيل انضمامهم إلى مبادرات توزيع األغذية
  .١االستدامةزيادة التمويل واستمراره لتكتسب صفة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
بعنوان " اندرو هاربر رئيس وحدة دعم العراق في مفوضية األمم المتحدة السامية لالجئين " مقالة ل  ١

  .)٢٠٠٩الالجئون العراقيون بين الرفض والتجاهل 
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  .بة العراقية حسب رؤية المفوضية الساميةللنك الحلول المستدامة:المبحث الثاني

االندماج المحلي في بلد  أو األصليالعودة الطوعية الى البلد تتمثل تلك الحلول في 
  .أخرفي بلد  التوطين إعادة أواللجوء 

والستحالة االندماج المحلي يبقى  التوطين إعادةنظرا لغياب فرص  :العودة الطوعية  - 
لكن هذا الهدف سيبقى للمفوضية السامية  الحل الدائم المفضل خيار العودة الطوعية

صعب المنال في ظل غياب اي تقدم سياسي مهم في العراق حيث فشلت القيادة 
 األغلبيةبين  حقيقةالسياسية في العراق من استغالل الهدوء النسبي لبناء تسوية 

 ة والسنية ولوقف التهجير المنظم لمسيحي الموصلالشيعي

الالزمة لتشجيع ودعم العودة الى  األساسيةالشروط  أنوما زالت المفوضية ترى  
حيث ، ١نالعراق لم تتحقق بعد وحتى اليوم لم تكن العودة خيارا طوعيا لكثير من العراقيي

الى  إضافةت على بغداد الدامية التي مر واألياملعنف خالل األشهر األخيرة معدالت ا
الغموض الذي يلف االنتخابات المزمعة واستمرار نقص الخدمات االجتماعية وقلة فرص 

كان من التفكير في العودة وقد  واألردنتمنع الغالبية العظمى من الالجئين في سوريا العمل 
 إضافةة الرئيسي للعود السبب الفقر هوإلى أن لة في سوريا المسج األرقامالسبب في بعض 

 أو األسرةعدد صغير من الالجئين يقومون بزيارات قصيرة سواء لالطمئنان على  الى
  .٢لقبض المعاشات التقاعدية أولكات الممت

يكاد مستحيال من قبل البلدان  أووهو خيار صعبا : االندماج مع المجتمع المحلي - 
الذي  األمر يينالفلسطينكبيرة من الالجئين  أعدادكون تلك الدول تستضيف  المضيفة
تدفق  أنالى  إضافةفي تلك الدول  االقتصادية والديمغرافية األوضاعيعقد من 

كبيرة لتلك  أمنيةعن تحديات  أسفر واألردنالالجئين بشكل كبير خاصة في سوريا 
 .الدول

  
التدفق الكبير لالجئين العراقيين الى ارتفاع عدد السكان وتكاليف الحياة  أدى  :في سوريا

العقارات وازدياد استهالك مياه الشرب وانخفاض واقع الخدمات الصحية  وظهور  روأسعا
 وأدى األطفالعلى المجتمع السوري من مثل الدعارة وعمالة من حيث النسبة ظواهر غريبة 

                                                 
  ."الجئو العراق بين الكالم والواقع "مة العفو الدولية  تقرير بعنوان منظ ١

  .١٠ص  ٢٠١٠خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين العراقيين  ٢



 ٢٩

 وظهور% ٢٠بنسبة  ازدياد معدل ارتكاب الجرائم بين الالجئين الىتسلل بعض المجرمين 
االبتزاز حيث بلغت الزيادة في نفقات حفظ  أولخطف مقابل فدية جديدة من الجرائم كا أنواع
  .٢٠٠٦١خالل العام  أميركيدوالر  ١٥,١٣٤,٦٦٠حوالي  األمن

ضغوطات خطيرة من ناحية الموارد الطبيعية والبنية التحتية والسعة  األردنواجه : األردنفي 
مع تواجد عدد كبير من  الى الخطورة على التواجد الديموغرافي للسكان إضافةاالقتصادية 
  .٢في بلدهم أقلية الهاشميون أصبححيث  األردنفي  الفلسطينيين
العقارات في مناطق  أسعارارتفاع  تواجد العراقيين في مناطق محددة الى أدى:في مصر

اجتماعية وثقافية ودينية غريبة  أثارظهور  الى إضافةمحددة يقطنها الالجئون العراقيون 
حيث طالب الالجئين العراقيين في مدينة السادس من ( مع المصري ومرفوضة ضمن المجت

  .٣)حسينيات خاصة بهم بإنشاء أكتوبر

 أخرىكبيرة من الجئي دول  إعدادمن تواجد  أيضاالمجتمع المصري يعاني  أنالى  إضافة
  .مثل السودان وفلسطين

 التوطين إعادة

لنسبة ضئيلة  تقدر  إالللحماية  التوطين باعتباره حل دائم ووسيلة إعادةال تسنح فرصة 
من مجموع العراقيين الموجودين في المنطقة وذلك يعود لكون استجابة دول العالم % ١ب 

ترفض لجوء العراقيين إليها رغم  اغلب الدول مازالت إنبل  لتوطين العراقيين غير سخية
ت المفوضية ظروف العراق الصعبة ومازال آالف منهم واقفين في أنفاق مجهولة وقد شرع

المؤهلين  العراقيينمن  اآلالففي تنفيذ عملية واسعة النطاق لتوطين عشرات  ٢٠٠٦منذ 
للهجمات  أهدافا أصبحواالذين  الفلسطينيينوبخاصة الالجئين  ف،حسب درجة الضع
حيث ال تشكل العودة وال االندماج المحلي خيارا ممكنا لهم فحياة  ٢٠٠٣واالضطهاد منذ عام 

ال  األردنالجئ تقطعت بهم السبل في مخيمات التنف والهول في سوريا وفي  ١٥٠٠من  أكثر
  .٤نالتوطي إلعادةتزال معلقة في انتظار اختيارهم و مغادرتهم 

                                                 
  .٢٠٠٧" إشكالية ضبط الحدود وأثار تدفق الالجئين العراقيين على سورية"إبراهيم دراجي دراسة بعنوان . د ١

 آذار/" أزمة الالجئين العراقيين بين الكالم المعسول والواقع المر" تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان  ٢
٢٠٠٨.  

مركز الدراسات السياسية " حالة الالجئين في مصر الواقع واإلشكاليات"إيمان مرعي دراسة  بعنوان  ٣
  .٣٣واإلستراتيجية  ص 

  .٥٣ص  ٢٠١٠خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين العراقيين  ٤
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الالجئين الذي تعترف بهم  أمامالتوطين هو الخيار الوحيد  إعادة أنعلى  األردنويصر 
الترحيل هو الحل لدى الحكومة  أوفالطرد  وإال أراضيهالمفوضية العليا لالجئين ضمن 

 األردنعلى الالجئين في  ٢٠٠٨من دول العالم لغاية  األكبرولذلك كان التركيز  ،١األردنية
كونها تساعد في المحافظة على مجال الحماية لالجئين ولكن التوجه نحو العدد الكبير في 

  .٢٠٠٨٢سوريا بدأ بعد 
إعادة التوطين فعمليات المغادرة ما  وهناك عدة مشاكل تواجه الالجئين خالل عملية

   .تقديم الطلبات من جانب مكتب المفوض السامي لالجئين عملياتزالت متخلفة كثيراً عن 

وهذا يعني . والنتيجة قيام فجوة متنامية ما بين الحاالت التي تُقدم طلباتها والمغادرات الفعلية
يير مكتب المفوض السامي ترك األشخاص المعترف بهم كالجئين، ممن يرى بحسب معا

ولذلك ينبغي على  لالجئين أنهم األكثر انكشافاً للمخاطر، في أوضاع يائسة بصورة متزايدة
  .التوطين لردم تلك الفجوة الكوتات المخصصة إلعادة زيادةالدول 

  

  

2007 2008 

2009 

(as of 

May)  

Submissions 7,692 13,792 6,837 

Departures 743 6,971 2,879 

 ٢٠٠٧جدول يبين اعداد االفراد الذين درست ملفاتهم العادة التوطين في سوريا منذ 
  والمغادرون 

وينبغي إيالء اهتمام كبير أيضاً لعدم إهمال المجموعات أو األفراد ممن يمكن أن ال 
تناسب مواصفاتهم ألماكن إعادة اللجوء المحدودة فقد يكون العزاب من الرجال والعائالت التي 

ضم الزوج أو األب وحده بين تلك األشد حاجة نظراً لعدم أهلية هؤالء لتلقي المعونة المالية ت
                                                 

  .٧ص ١٨الكتاب " معاملة يلفها الصمت" بعنوان ٢٠٠٦/تشرين الثاني / ت ووتشتقرير هيومن راي ١

  .٢٩ص  ٢٠١٠خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين العراقيين  ٢
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وعدم قدرتهم على العمل وتواجه حاالت إعادة التوطين المتجهة إلى بعض الدول عراقيل جدية 
بسبب اإلجراءات األمنية المشددة التي يخضع لها العراقيون كاستبعاد الكثير من الضباط 

بعثيين السابقين وبعض الحاالت الطبية الحرجة والذين تشكل عودتهم الى العراق خطرا وال
إضافة الى انه ينبغي إيالء الكثير من االهتمام للحاالت المتزايدة من العودة من ، ١معلى حياته

المحترفون الذين شكلوا النخبة في وطنهم، مثل األطباء  بلدان التوطين حيث اضطر هؤالء
والمهندسين إلى مواجهة حضارة مختلفة واقتصاد مكلف وبيروقراطية  والمدرسين والمحامين
فبينما تتسم . إن المرونة في معايير إعادة التوطين تكتسي أهمية كبرى .٢بمؤهالتهم ال تعترف

إعادة التوطين بميزة السماح للدول بمحاولة مراعاة مصالحها أثناء اختيار الحاالت، ينبغي أن 
  .ن إعادة التوطين هو أوالً وأخيراً أداة للحماية ولتقاسم المسؤوليةال ينسى أ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 http://www.refugeecoucilusa.org. 

الالجئ  من الواجب إخبار«بالتيمور  نقاذ الدولية فييوضح أمل زيليك، مدير عمليات التوطين في لجنة اإل ٢
نتعامل مع أفراد «: العراقيين ويستطرد متحدثاً عن المهاجرين. »بما هو متوافر أمامه وما يخبئه له الواقع
 .الطبيعي أن تكون توقعاتهم أكثر تفاؤالً لذلك من. كانوا جزءاً من طبقة وسطى مستقرة جداً



 ٣٢

  الخاتمة
  

وتبدو مالمح المشهد  ،شرق العربي والشرق األوسط يعد العراق الثقب األسود في الم
بدأت في أعقاب الغزو  التيليس من المبالغة القول بأن موجة الالجئين العراقيين  مضطربة و

تشكل أكبر موجة هجرة جماعية تشهدها منطقة الشرق األوسط منذ  ٢٠٠٣ في األمريكي
، وكما أثرت حملة النزوح ١٩٤٨العام  فيترحيل الفلسطينيين عقب إعالن قيام دولة إسرائيل 

طقة والعالم ألكثر من ستين فلسطين على سياسات وأمن المن احتاللالجماعي للفلسطينيين بعد 
وبشكل ثر على المجتمع الدولي بشكل عام يين وبدون شك ستؤفإن أزمة الالجئين العراق عاما

فالثابت أن أعدادا كبيرة من العراقيين  الدول المجاورة للعراق لوقت طويلعلى خاص 
بلدهم، أو إلى دول أخرى ينزحون أو يهجرون كل يوم سواء إلى مناطق أخرى داخل 

من الشرائح القادرة على بناء البلد واألسوأ من ذلك أن الذين يغادرون العراق هم ، بالمنطقة
حيث تقول اإلحصائيات بأن هذا النزيف البشري المستمر من العراق هربا من الموت هو من 

وهذا األمر الخطير إن . التي تشكل عماد المجتمع لكفاءات العلمية والخبرات الفنيةأصحاب ا
آثاره السلبية لعدة عقود قادمة، ستبقى للبنية األساسية للمجتمع العراقي وصح، فإنه يمثل هدما 

  .وستدفع ثمنه باهظا األجيال القادمة، التي ال ذنب لها سوى أنها ولدت في العراق
من المسائل  - أو باألحرى أزمتهم  -ل مشكلتهمتقديرات هؤالء الالجئين وتصورات ح وتبدو

لقتل التي هرب أكثر من مليوني عراقي من عمليات الخطف والتفجير واغير المحددة، حيث 
وما زال . سنوات تقريباًي قادته الواليات المتحدة قبل سبع االجتياح الذ هزت البالد منذ

 في سورية واألردن والبلدان المجاورة، حيث باتوا يشكلون عبئاً على الخدمات معظمهم يقيم
 المسؤولون من مختلف األطراف منويحذر  المحلية ألن مدخراتهم بدأت تنفذاالجتماعية 

زال آالف العراقيين في بلدان  وماالمنطقة وغيرها  شعب يمكن ليأسه المتنامي أن يهدد أمن
 مواطنين خارج نطاق الدرجات ولم يمنحوا حق اللجوء على رغم مراجعة مكاتب األمم الجوار

إبراز  المتحدة والتي تسلمهم كتبا تضعهم تحت حماية األمم المتحدة ولكن ال يستطيع أي عراقي
 لكتاب ألي من سلطات هذه البلدان وظل آالف منهم في وضع غير قانوني مخالفهذا ا

يعانيها  لقوانين اإلقامة لهذه البلدان ومنذ االحتالل وحتى اآلن ورغم الظروف القاسية التي
لوضع جدول زمني لحل تلك  جهدا جدياالعراقيون في هذه البلدان لم تبذل األمم المتحدة 

الطويل، حيث أن  االعتراف بحجم تلك المشكلة على المدى كمن فيوالحل بداية ي  األزمة
استراتيجيه فمئات اآلالف من  مشكلة الالجئين العراقيين ليست إنسانية فقط، ولكنها ذات أبعاد

كما أن نسبة كبير منهم تُظهر عدم   الالجئين العراقيين غير مستوعبين في مجتمعاتهم الجديدة



 ٣٣

ة والسياسية واالقتصادية؛ وهو ما يدفعهم إلى القيام بأعمال تهدد المعيشي رضائها عن أوضاعها
أنهم في الكثير من األحيان قد يكونوا ، فضال عن. واألمن في مجتمعاتهم الجديدة االستقرار

 إليها رهابية في المجتمعات التي لجئواالجماعات والتنظيمات اإلرهابية لتنفيذ علمياتها اإل وقود
التي تفتقد إلى الموارد  والسيما في الدول ه العديد من التحدياتجئين لواستيعاب هؤالء الال

  .وتلك التي يستشري فيها الفساد والمحسوبية
إستراتيجية لخروج  المناقشات الدائرة حالياً في واشنطن حول بلورةف وفي هذا الصدد

المواطنين األميركية تجاه  القوات األميركية من العراق تستثني اإلشارة إلى المسؤولية
وبيوتهم وأمنهم وممتلكاتهم ومصدر  العراقيين العاديين، وتجاه الماليين الذين فقدوا أسرهم

التحرك بمفردها لحل مشاكل الالجئون  وال يعني ذلك أنه على الواليات المتحدة. رزقهم
بعة لألمم الدولية كمفوضية الالجئين العليا التا العراقيون، بل يتعين عليها التعاون مع المنظمات

ن معاً لمد يد العون إلى الالجئين في دول اللتين تعمال المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة
   .الجوار

 أخرىسنة  ٦٠سننتظر ربما  أو األزمةبداية لحل هذه  ٢٠١٠فهل سنشهد خالل عام 
اقم العراقيين وتف الالجئينالفلسطينية وربما وكالة غوث وتشغيل  كأختهاوقضية عراقية 

  .زمات امة كتب على شعبها الهجرة واللجوءال
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  :المراجع
  

  :المؤلف:                                                                                   الكتب
  

 ويسلي كالرك      "األمريكية االنتصار في الحروب الحديثة العراق واإلرهاب واإلمبراطورية -1

 4٢٠٠األيوبي، بيروت دار الكتاب العربي، ترجمة عمر  

 العفو الدولية العراق مذكرة حول بواعث القلق المتعلقة بالقانون والنظام   منظمة( وثيقة -٢

 مركز دراسات الالجئين جامعة أكسفورد        ٢٠٠٧نشرة الهجرة القسرية عدد خاص بالعراق  -٣

     المفوضية السامية لالجئين           ٢٠١٠خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين العراقيين  -٤

  إليزابيث فيريث        مقالة الالجئين العراقيين مشكلتنا أم مشكلة السويد -٥

 المكتب الدولي للهجرة /تقييم لالحتياجات النفسية للعراقيين النازحين في األردن ولبنان -6

  اندرو هاربر        ٢٠٠٩الالجئون العراقيون بين الرفض والتجاهل  -٧

  :حوثالب

   :اإلعداد:                                                                       اسم البحث
  

 IOMمنظمة الهجرة الدولية                              الهجرة داخل العراق وخارجه -١

 راجيإبراهيم د. د    ٢٠٠٧" إشكالية ضبط الحدود وأثار تدفق الالجئين العراقيين على سورية -٢

 إيمان مرعي                          حالة الالجئين في مصر الواقع واإلشكاليات -٣

    عبد الحميد والي         ٢٠٠٦ تقيم أوضاع الالجئين العراقيين في سوريا -٤

جون ألترمان مركز الدراسات اإلستراتيجية  ٢٠٠٨اآلثار المترتبة على أزمة الالجئين العراقيين  -٥

 والدولية

  :العربية المراجع 

  

  تقرير حقوق اإلنسان الفصلي  الحادي عشر

  مذكرات صادرة عن مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين 

  قرارات الحاكم المدني بول بريمر الصادرة من سلطة االئتالف المؤقتة

  تقارير منظمة العفو الدولية 

  تقارير هيومن رايت ووتش

  

  :االتفاقيات الدولية 

  / . ١٩٥١/ األم المتحدة بشأن الالجئين  اتفاقية -١

 / . ١٩٥١/ الملحق باتفاقية /  ١٩٦٧/ بروتوكول العام  -٢



 ٣٥

  

  
  ) ١الصورة رقم ( 

  خريطة العراق



 ٣٦

  
  ) ٢الصورة رقم ( 

  توزيع الالجئين في سوريا



 ٣٧

  
   ) ٣الصورة رقم  (

)سورية(الجئين فلسطينين في مخيم التنف 



 ٣٨

  
  ) ٤الصورة رقم ( 

)سورية، دوما(عراقيون في مركز تسجيل االمم المتحدة الالجئون ال



 ٣٩

  
  ) ٥الصورة رقم ( 

   الالجئون العراقيون يصطفون في طوابير امام ابواب االمم المتحدة



 ٤٠

  

  
  ) ٦الصورة رقم ( 

  تظاهرات واعتصامات لالجئين العراقيون للمطالبة بحقوقهم



 ٤١

  ٧رقم المرفق 

  
ازمة ال"جئين العراقيين بين :العراق  منظمة العفو الدولية  تقرير المساعدات الخارجية با�رقام  عن

  ٢٠٠٨الك"م المعسول والواقع المر 
  
  

فعلى سبيل المثال، لم تقدم ھولندا  .ظلت المساھمات المقدمة من أوروبا حتى تاريخه غير كافية
واحد إلى مكتب المفوض السامي ل"جئين من أجل ال"جئين العراقيين سوى مليون يورو ٢٠٠٧في 

. وھذا أدنى بكثير مما تستطيع ھولندا تقديمه .٢٠٠٨في سورية وا�ردن، وتعتزم مضاعفته في 
وتلك التي وُعد بتقديمھا لعام ٢٠٠٧وبالمثل، فإن المساھمات التي ُقدمت إلى الوكاJت المختلفة في 

وعلى سبيل المثال، تبرعت ھولندا بمبلغ مليوني  .ر مما يمكن وينبغي تقديمهتظل أدنى بكثي ٢٠٠٨
، وبمبلغ مليون يورو ٢٠٠٧دوJر أمريكي لليونيسف من أجل التعليم في العراق وسورية وا�ردن في 

واحد للجنة الدولية للصليب ا�حمر لتوفير المساعدات الطبية لVشخاص النازحين داخلياً في العراق، 
وتعھدت  .لغ مليوني يورو للمنظمة الدولية للھجرة لتأمين المأوى للمھجرين داخلياً في العراقوبمب

، وبمبلغ مليوني دوJر ٢٠٠٨الوJيات المتحدة ا�مريكية بتوفير مبلغ مليون دوJر واحد لليونيسف في 
لمشاريع (يون دوJر مل٣٢.٥مليون دوJر لبرنامج الغذاء العالمي، و٢.٤لمنظمة الصحة العالمية، ومبلغ 

 .لوكاJت أخرى تابعة لVمم المتحدة ومنظمات غير حكومية )ودفعات عيانية

مليون دوJر ٩٥.٤، أتت أكبر المساھمات من الوJيات المتحدة ا�مريكية بقيمة ٢٠٠٨أيار /وحتى مايو
، )ر أمريكيمليون دو٦.٢٥J(المملكة المتحدة  :وقد أسھمت دول أخرى بمبالغ أدنى بكثير .أمريكي
مليون دوJر ١.٥٨(، فنلندا )مليون دوJر أمريكي٥.٥٢(، أستراليا )مليون دوJر أمريكي٥.٩٧(السويد 

، فرنسا )دوJر أمريكي٩٠٠,٠٠٠(، النرويج )مليون دوJر أمريكي واحد(، الكويت )أمريكي
 ).أمريكي دوJر٦٨٠,٠٠٠(إيطاليا  )دوJر أمريكي٧٠٠,٠٠٠(، سويسرا )دوJر أمريكي٧٤٠,٠٠٠(

مليون دوJر ومانحون من القطاع الخاص ٦.١٧وباkضافة إلى ذلك، أسھمت المفوضية ا�وروبية بمبلغ 
  .دوJر أمريكي١٧٠,٠٠٠بمبلغ 

أيار /مايو ١٦حتى  ٢٠٠٨مكتب المفوض السامي ل"جئين، ملخص لتمويل العملية الخاصة بالعراق 
٢٠٠٨  

  

بالقياس إلى الدول ٢٠٠٨و٢٠٠٧بت بدفع مبلغ كبير في ومع أن الوJيات المتحدة ا�مريكية تجاو
فإن منظمة العفو الدولية تعتبر أن المسؤولية الخاصة التي تتحملھا  المانحة المحتملة ا�خرى،

وتشجع  .سلطات الوJيات المتحدة بالع"قة مع العراق وشعبه تعني وجوب أن تفعل أكثر من ھذا بكثير
Jيات المتحدة على أن J تخضع ل"عتبارات التقليدية في أن تقتصر منظمة العفو الدولية سلطات الو

مساھماتھا على نسبة معينة من إجمالي مناشدت المعونة، وإنما أن تدفع أكثر، وفقاً لمسؤوليتھا 
  .وقدراتھا الخاصة، وبحسب الحاجات الفعلية لتجمعات ال"جئين

إلى اللجنة الدولية للصليب ا�حمر  )كيدوJر أمري٣٣٥,٠٠٠(السويد قدمت مليوني كرونر سويدي 
  ،�٢٠٠٨غراض الحماية والرعاية الطبية والغذاء والمأوى في لبنان في 

 )مليون دوJر أمريكي ١٣.٧(مليون كرون دنمركي  ٦٥: ٢٠٠٧الدنمارك دُفعت المبالغ التالية في 
من خ"ل مكتب (ردن، لحماية ال"جئين العراقيين في البلدان المجاورة، وبخاصة في سورية وا�

للمناشدت  )دوJر أمريكي ٥,٢٢١,٨٢٣(مليون كرون دنمركي  ٢٥؛ و)المفوض السامي ل"جئين
مليون كرون  ٣,٧٩٦,٦١٧اليونيسف؛ و  –التعليمية اkقليمية لمكتب المفوض السامي ل"جئين 

  ل"تحاد )دوJر أمريكي ٨٠١,٠٠٠(
 


