
 بين الرفض والتجاهل ون، العراقيونالالجئ

 "أندرو هاربر"بقلم 

لشؤون السامية ألمم المتحدة امفوضية في  دعم العراق  هو رئيس وحدة،"أندرو هاربر"السيد 
 ∗الالجئين

 ملخص

التي يتميزون بها  خصائصالو يينالالجئين العراق أعدادتعرض هذه المقالة لمحة موجزة عن 
التي يخلفها النسبية اآلثار آما تستعرض . في بلدان اللجوءماية والمساعدات من الح واحتياجاتهم
 .المسجلة مؤخراحرآات العودة ومدى استمرارية  دول الجوار  فينوهؤالء الالجئ

*** 

عودة محدودة، وبداية حرآات  العراق داخلاألمنية وضاع األفي  البارزةاألخيرة  رغم التحسنات
وراء معالجة األسباب فشل بالنظر إلى ستمر ة ست المهماترتغّيذه اله تليس من الواضح إن آان

العوامل  وآان من بين. ن عند رجوعهم إلى البلديواجهها العائدوالتي المؤآدة النزوح والصعوبات 
ين المالئمين األمر الدولي هتمامواال ةغياب المساعدهؤالء النازحين العراقيين إلى العودة دفعت التي 

لعديد من الدى ولم يكن . المتفاقمستضعاف االفقر ولل  العراقيينمنئات اآلالف معرض الذي 
احتمال داخل العراق رغم اإلفادة من تحسن الظروف األمنية  خيار سوى الالجئين الذين عادوا

في  االستقبالتستنفد، في الوقت نفسه، إمكانات و. اشتداد الفقر وتزايد اإلذالل  مواجهةأو، زوالها
 على مواجهة تدفق الالجئين  فيهاالبنى التحتية األساسيةفي حين تعجز ضيفة ات المالمجتمع
ق العراق من ِف لم يوإذا. في المنطقةاألوضاع زعزعة تفاقم بشأن احتمال قلق يبرز و. العراقيين

عدد القوات متعددة في الوقت الذي ينخفض فيه آابوس العنف الطائفي الذي يعيشه، ال سيما 
االحتياجات اإلنسانية المتزايدة أن يستمر في تجاهل المجتمع الدولي فلن يستطيع  ،1الجنسيات

 . للنازحين في العراق

                                                 
 .تقدم هذه المقالة بصفة شخصية وال تعبر بالضرورة عن آراء المنظمة  ∗
من الواليات :  في األرقام التالية2007ديسمبر / الثانيفي آانون) MNF -I(ينعكس وضع القوات متعددة الجنسيات في العراق   1

؛ من جورجيا )2008 في ربيع 2 500 جندي، وسينخفض عدد الجنود إلى 4 500(، والمملكة المتحدة ) جندي154 000(المتحدة األمريكية 
 موظف يشارك في 1000قتال و جنديا من قوات ال550(؛ من أستراليا )2008 في صيف 300 جندي، وسيخفض عدد الجنود إلى 2 000(

 جنديا، وسينخفض عدد 933(؛ من آوريا الجنوبية )2008وسيتم إجالء جنود قوات القتال  آلهم في منتصف عام . عمليات ذات صلة بالعراق
لسلفادور ؛ من ا) جنديا397(؛ من رومانيا )2008 جندي، من المقرر انسحاب جنودها في منتصف عام 900(؛ من بولندا )600الجنود إلى 

، وسينخفض عدد 99(؛ من الجمهورية التشيكية ) جنديا100(؛ من منغوليا ) جنديا120(؛ من ألبانيا ) جنديا155(؛ من بلغاريا ) جنديا280(
؛ من البوسنة ) جنديا40(؛ من مقدونيا ) جنديا46(؛ من أرمينيا )50(؛ من الدانمرك )88(؛ من أذربيجان )2008 في صيف 20الجنود إلى 

 223(، من فيجي ) جنديا7(؛ من التفيا ) جنديا11(؛ من مولدوفا ) جنديا29(؛ من آازاخستان )35جنديا (؛ من إستونيا ) جنديا43(لهرسك وا
: إلى البلدان التالية) مع تاريخ انسحابها(وتنتمي القوات المنسحبة ). جنديا ، آطرف في بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق

أواخر (؛ هندوراس )2004مايو /مستهل أيار(؛ الجمهورية الدومينيكية )2004أبريل /أواخر نيسان(؛ إسبانيا )2004فبراير (اغوا نيكار
؛ تونغا )2004سبتمبر /أواخر أيلول(؛ نيوزيلندا )2005أغسطس /أواخر آب(؛ تايلند )2004يوليو / تموز19(؛ فليبين )2004مايو /أيار

؛ هنغاريا )2005مارس /آذار(؛ هولندا )2005فبراير /منتصف شباط(؛ البرتغال )2004(؛ آيسلندا )2004مبر ديس/منتصف آانون األول(
؛ )2005ديسمبر /آانون األول(؛ أوآرانيا )2005أآتوبر /تشرين األول(؛ النرويج )2005مارس /آذار(؛ سنغافورا )2005مارس /آذار(

). 2007أغسطس /آب(، لتوانيا )2007يناير /آانون الثاني(؛ سلوفاآيا )2006نوفمبر /الثانيتشرين (؛ إيطاليا )2006يوليو / تموز17(اليابان 
   n_IraqMultinaitonal_force_i/wiki/org.wikipedia.en://http: يمكن االطالع على هذه المعلومات على العنوان التالي

 ).2008فبراير / شباط20آخر زيارة للموقعين في ( stm.3873359/middle_east/hi/2/uk.co.bbc.news://http: والعنوان التالي



 الالجئينأرقام عن 

داخل نين من النازحين من الالجئين العراقيين في المنطقة، ومليوعلى األقل  مليونين أن ثمةيقدر 
الالجئين أعداد  آانت ولئن .للتأويل والنقاشة هذه التقديرات قابلبأن التسليم رغم  يةالعراقاألراضي 

بالنازحين في العراق الخاصة األرقام ، فإن التعامل مع لغياب أي تقدمتقدم أو للآمؤشر غالبًا تستعمل 
أآبر أزمة نزوح عرفها الشرق هو  لجلّي في األمر أن النزوح الحاليلكن ا. للجدلأآثر إثارة يصبح 

أآثر من مليون عراقي في سوريا،  بصورة عامةالمقبولة  األرقاموتشمل . 1948األوسط منذ عام 
ألف  50عراقي في دول الخليج، وألف  200عراقي في األردن، وألف  500ألف و 450وبين 

عراقي في جمهورية إيران ألف  60عراقي في مصر، وألف  60ألف و 40عراقي في لبنان، وبين 
المشار إليها بالمفوضية  (المفوضية السامية سجلت قدو. 2في ترآياعراقي آالف  10اإلسالمية، و

 في المائة 10 ما يقاربأو حالة لجوء  2273 500أآثر من من هذا المجموع  ،)السامية في ما يلي
والجدير بالذآر أن مئات اآلالف من العراقيين . العراقيين في المنطقةلسكان المقدرة لعدد ا نسبةالمن 

 وإما بحثًا عن فرص ،، إما هروبًا من االضطهاد أو التمييز2003عام آانوا قد غادروا العراق قبل 
 . 4ميادين االقتصاد والصحة والتعليمأفضل في 

سجلت أآثر من قد المفوضية السامية ، آانت 2007ديسمبر / آانون األول31في (األرقام المسجلة 
 ) الجئ عراقي في المنطقة227 500

 المجموع

المقدر عدد ال 
لسكان ل

 اقيينالعر

المجموع 
 المسجل

الواردة الطلبات  المسجلة الملفات
من النساء 
 أساسًا

 عدد المسجلين
 2007في 

 حجم متوسط
 الملف

 1,5 و1بين  سوريا
 مليون

 3,5 106 528  في المائة21,6 39 096 147 050

 ألف 450بين   األردن
  ألف500و

 2 31 210  في المائة26,7 24 077 51 229

 2 6 432  في المائة6 5 306 9 721  ألف50 لبنان

                                                 
ونظرًا إلى االنتماء . ن الحال باالستناد إلى دراسات مستقلةهذه األرقام مشتقة من تقديرات حكومية ويجري التحقق منها آلما أمك  2

فعلى سبيل المثال، أبلغت وزارة الخارجية السورية الجمعية العامة . الحضري لالجئين العراقيين، فمن الصعب جدا الحصول على أرقام دقيقة
في حين تشير تقديرات أخرى إلى أرقام ".  في سوريا مليون الجئ عراقي1,6"، عن وجود 2007أآتوبر / تشرين األول1لألمم المتحدة في 

 . أقل بكثير
 10 ألف في األردن، و 52 ألف عراقي في سوريا، و150تشمل األرقام التي سجلتها مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،   3

 آالف عراقي 3، فضال عن تسجيل 2003م  ألف عراقي إلى إيران قبل عا54وباإلضافة إلى ذلك، تنقل .  في مصر10 500آالف في لبنان، و
 . قادمين جدد

 ألف 30 تشير إلى وجود أآثر من 2003آانت التقديرات الصادرة عن مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في مستهل عام   4
. الذي قبل استضافة العراقيين، آان األردن البلد الوحيد 1991وإبان حرب الخليج لعام .  ألف في األردن250عراقي في سوريا، وأآثر من 

وبناًء على دراسة أجراها مؤخرًا المجلس .  ألف عراقي130وُيعتقد أن عدد السكان الالجئين الموجودين في األردن لم يقل منذ ذلك الحين عن 
 30 آانت تعادل 2003قبل عام الدانمرآي لالجئين ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، فإن نسبة طالبي اللجوء الذين قدموا إلى لبنان 

بتفويض من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، جرت " بروآينز"وحسب تقرير آخر عن الالجئين في سوريا أعدته مؤسسة . في المائة
اقيين إلى سورية إْذ قدم الفوج األول من العر. حرآة تنقل الالجئين العراقيين إلى سوريا خالل الخمس وعشرين سنة الماضية على مرحلتين

في السبعينيات والثمانينيات وآان الكثير منهم من الّسنة المعارضين لنظام صدام حسين، في حين آان الباقي ينتسب إلى شيعة الجنوب الذين 
السورية وعقب حرب الخليج وأعمال القمع التي ارتكبتها الحكومة العراقية في حق الشيعة في الجنوب، ظلت الحدود . فروا من االضطهاد

وأما الموجة الثانية من النزوح العراقي إلى سورية . 2002 و2001العراقية مغلقة على مدى سنوات التسعينيات ولم ُتفتح إال في الفترة بين 
 :يمكن االطالع على مزيد من المعلومات على العنوان التالي.  نتيجة الغزو األمريكي2003فقد بدأت عام 

aspx.khalidi-humanrights_al0611/2007/papers/edu.brookings.www://http  ) فبراير / شباط20آخر زيارة للموقع في
2008( 



 10 آالف و5بين  ترآيا
 آالف

 2 3 091  في المائة21,3 2 157 4 276

 ألف 20بين  مصر
  ألف40و

 2,5 8 169  في المائة27,2 3 959 10 132

  3 305  في المائة9  3 673  ألف أو أآثر60 إيران
 مجلس ∗

التعاون لدول 
 الخليج العربية

 ألف أو 200
 أآثر

816 1 767   2,5 

 .البحرين، وعمان، وقطر، والكويت، والمملكة العربية السعوديةواإلمارات العربية المتحدة،  ∗

 حسب التوزيع الطائفي المفوضية السامية من المسجلين لدى  المئويةالنسب

 المئويةالنسبة 
من مجموع 

 ينالمسجل

دون ن مسلمي نوالمسيحي الشيعة الّسنة
 تحديد المذهب

 - صابئة
 نومندائي

 يزيديون

  في المائة0,9  في المائة4,6  في المائة2,1  في المائة17  في المائة21,8  في المائة53,3 ةسوري
  في المائة0,1  في المائة1  في المائة1  في المائة15  في المائة26  في المائة56 األردن
  في المائة0,1  في المائة0,1  في المائة0,7  في المائة12  في المائة57  في المائة30 لبنان
 غير متاحة غير متاحة  في المائة31  في المائة18,8  في المائة6,3  في المائة35,9 ترآيا
 غير متاحة غير متاحة  في المائة98  في المائة2 غير متاحة غير متاحة مصر

 الالجئين العراقيينجماعات خصائص 

مدن النحو  نوالالجئ اتجهحضرية وبالتالي مناطق  مننسبة آبيرة من الالجئين العراقيين تأتي 
اللجوء  العراقيون إلى بلدان قدموحين .  والقاهرة وبيروتال سيما دمشق وعمانالكبرى في المنطقة 

 منهم في حاجة إلى عدد آبيرم يكن وليعتاشون منها موارد أغلبيتهم آان لدى ، بداية األمرفي 
 في ايقيمولم ، والمفوضية الساميةأنفسهم لدى  نو الالجئهؤالءذلك، لم يسجل باإلضافة إلى . مساعدة

مرور عدد بعد تغير الوضع إال أن . داخل المدن التي لجأوا إليهاستر يعيشون في مخيمات، بل ظلوا 
العديد منهم فقد رأى  ،أمورهمتدبير على ات اآلالف من الالجئين غير قادرين  مئ وأصبحسنواتمن ال

. ويغرقون في البطالة والفقرورؤوس أموالهم  مومدخراتهدهور بينما تنفد أوضاعه المعيشية تت
 ، القائمةاألخطاروالتعرض لكل العودة إلى ديارهم ؛ شرين بين واحدا عسيراخيارا ويواجه جميعهم 
 رغبة آانت و. وخدمات أساسيةعمل مستقرإمكانية الحصول على رض اللجوء دون أو البقاء في أ

 .حالة استضعافهاتفاقم مع تزداد العراق ة إلى العائالت في العود

 يجنحفي هذه المقالة  المفوضية الساميةأرقام  استعراض البيانات المستقاة من أنهنا التذآير ويجدر 
لديهم ما  العديد من العراقيين الذين فإذا آان.  األآثر استضعافًاالفئات واألقلياتإلى إبراز دون شك 
أمس ، فإن الذين هم في لدى المفوضية الساميةتسجيل الفي يتردد ذويهم إلعالة الموارد  يكفي من

العودة إلى العراق حتى إذا تحسنت األوضاع  يفكرون فيبالخصوص الذين ال وحاجة إلى المساعدة ال
 )والصابئة الماندائيينمثل العديد من المسيحيين (أو الذين يعتمدون على شبكات دعم في الغرب 

تقريبًا العراقيين أغلبية الالجئين ف. المفوضية الساميةالمساعدة والحماية من  سيقدمون على طلب
 تجربة ،وبالتالي االنتظار في طوابير لطلب المساعدة ،المفوضية الساميةالتسجيل لدى عملية تعتبر 

 .مذلة ومهينة للكرامة



لدى المسجلين ة المنطقداخل ن الالجئين العراقييلمجموعات ة وفي ما يلي بعض الخصائص الرئيس
 :5شخصألف  250 موقد بلغ عددهالمفوضية السامية 

 في المائة 5ال تتجاوز  هم نسبة، من من بغداد في المائة من الالجئين المسجلين80يأتي أآثر من  •
نسبة وتأتي .  أو دياال أو آربالء أو البصرة أو األنبارنينوى: التاليةالمحافظات إحدى من فّرت 

، تفوق هذه النسبة بقليل في لبنانو .غدادفي مصر من بالمسجلين الالجئين   في المائة من93
 الذين جاءوا منال سيما  ةحضريإلى بيئة الالجئون ينتمي من غير المدهش أن و.  في المائة60

، السنة والشيعةها يقطنالتي المختلطة في المناطق  نشبالذي العنف الطائفي من هروبًا بغداد 
 بغداد أي ،يةأآبر المدن العراقهذا الوضع شمل يو .في أغلبيتها الساحقةوهي مناطق حضرية 
في اليوسفية (الشمالية بابل محافظة ي مختلطة فالمدن ويشمل أيضا ال. والموصل والبصرة

دياال ومحافظة ، )ء وسمرابلد، ودجيل،(صالح الدين محافظة ، و) والمحموديةفيةيطوالل
 ).  وبعقوبة،المقدادية(

 في المائة من العراقيين في عواصم المنطقة بما يجعلها أآبر 90 و75سبة تتراوح بين تقيم ن •
 .تجمع حضري لالجئين في العالم

نة في حين ال يتجاوز عدد المسجلين الّسإلى  في المائة من المسجلين 60 و50ما بين  ينتسب •
 واحدا هو لبنان حيث ائة من مجموع الالجئين في آل بلد ما عدا بلدا في الم25الشيعة نسبة 

نسب المسجلين من بكثير وتفوق .  في المائة60 عدد المسجلين من الشيعة نسبة يقارب
المقابلة من نسب ال)  في المائة3 (والصابئة الماندائيين)  في المائة18 و15بين (المسيحيين 

لة مؤخرا وتؤآد األرقام المسج.  في المائة5مجموعها في تجاوز وهي ال تفي العراق السكان 
)  والبصرة، والموصل،بغدادمن (مسيحيين تزايد نسبة الالجئين الّسنة وتراجع عدد المسجلين ال

 .6)والناصرية، والبصرة، والعمارة، بغدادمن (والصابئة الماندائيين 

 في المائة 53يبّين تصنيف جميع الالجئين العراقيين في المنطقة على أساس الجنس أن قرابة  •
 حجم متوسطوقد ارتفع . 7 لبنانملحوظ في في المائة من اإلناث مع استثناء 47ر وهم من الذآو

 املة وليس أفراد فقط على التسجيل، نظرا إلى إقدام عائالت آ2007على مدى سنة الملفات 
 .أساسًانساء من الالعائلية التسجيل طلبات  في المائة من 20 نسبة تأتيو

مفوضية ال وتكتشف. ن على التسجيلالذين يقدمواقيين ارتفعت نسبة المستضعفين بين العر •
ناجين من  لخطيرة واألمراض المزمنة وحاالتمن الحاالت الطبية االسامية أعدادا آبيرة 

معرضات نساء وقين معرضين للخطر أطفال أو مراهحاالت التعذيب واإلصابات بالصدمات و
هم من ذوي في دمشق لمسجلين ا في المائة من 36أن نسبة واتضح . وأشخاص مسنين للخطر

 مّر العديد من النازحين العراقيين بتجارب فظيعة من الرعب والعنف إْذ. االحتياجات الخاصة

                                                 
 ألف 165قي تقريبًا من بينهم  ألف عرا250فبراير، / شباط21آانت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين قد سجلت حتى   5

 .موجودين في سورية
قد توحي هذه النسب بأن األقليات التي آان من الممكن أن تغادر البالد قد هربت بالفعل وانخفض عدد السكان الباقين المعرضين   6

 .للنزوح داخل العراق
 في المائة من العراقيين المسجلين في لبنان 72نتمي نسبة بناًء على األرقام التي سجلتها مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، ت  7

وتأتي أغلبية طالبي اللجوء من الذين هم في سن العمل وربما آان السبب الذي جلبهم إلى لبنان هو إمكانية العمل بطريقة . إلى فئة الذآور
 ".غير رسمية"



عن تجارب شخصية أدت المفوضية السامية  في المائة من العراقيين المسجلين لدى 22أبلغ و
 ظهورة اليومية إلى  وقد أدت هذه العوامل باإلضافة إلى صعوبة الحيا.إلى اإلصابة بصدمات

لى لعديد من العراقيين الذين عبروا إاوآان  . بمعدالت مرتفعةنفسي والضيقحاالت الوهن ال
، من بين أمور معاناتهماألردن، يحتاجون إلى عناية خاصة نظرًا إلى بدرجة أقل إلى  وةسوري
 ات،لتعذيب والصدممن اناجين آحالتهم نظرًا ل من أمراض مزمنة أو جروح أو أخرى،

 .أشخاص مسنينمعوقين وو ،معرضات للخطرونساء  ،معرضين للخطرمراهقين  وأأطفال آو

بين الالجئين االآتئاب والقلق حاالت  أن المفوضية الساميةأجرتها  استقصائية دراسةوآشفت 
 نسبتصل إلى ، 2007نوفمبر / تشرين الثاني25أآتوبر و/ تشرين األول31العراقيين المسجلين بين 

وذآر آل شخص ممن ).  شخصًا384من بين (التوالي  في المائة على 82 في المائة و89 أيعالية 
 المسببة الحوادث من على األقللحدث واحد الدراسة أنه تعرض هذه  تم استجوابهم في إطار

نطا بتحليل البيانات المتعلقة مقرها أطالو األمراض مراقبةواضطلعت مجموعة مراآز . للصدمات
 التي أبلغ عنها الالجئون المشمولون في الدراسة الحوادثجاءت تلك و. ية والصدماتبالصحة النفس

 :حسب النسب التالية

القصف عمليات القصف الجوي أو من  تضرروا نهمالمستجوبين أ في المائة من 77 ذآر °
 الصواريخالهجمات بأو  يالمدافع

 لنارطالق اإل تبادالشهدوا أنهم المستجوبين  في المائة من 80ذآر  °
تحرشات من جانب أنهم خضعوا الستجوابات أو المستجوبين  في المائة من 68ذآر  °

 وتلقوا تهديدات بالموتمليشيات أو جماعات أخرى ال
 مليشيات أو جماعات أخرىالللضرب على يد المستجوبين  في المائة من 22تعرض  °
 طفللخمن المستجوبين  في المائة 23تعرض  °
 مفخخةتفجيرات سيارات لجوبين شهود عيان من المست في المائة 72 آان °
 هلا أو اغتيهقتلتم  قريبا ون شخصاعرفالمستجوبين ي في المائة من 75 آان °

خالل السنوات قاسوها  آانت تتعلق بكل الحوادث التي التي وّجهت إلى الالجئينورغم أن األسئلة 
وجرت . اليومإلى  2003عام  من فعليًا التجارب التي نقلوها ترجع جميع أحداثهاالعشر السابقة، فإن 

وتوزعت ،  بالتحديدعن التعذيبأيضا  سئل المستجوبونقد و. في العراقآل الحوادث المنقولة 
 :على النحو التاليمنهم  120 اتإجاب

وتتوافق هذه البيانات مع ( للتعذيب من المستجوبين أنهم تعرضوا في المائة 16ذآر  °
 135تخص التي  المفوضية الساميةي قاعدة بيانات مدرجة فحاالت عن األرقام المنقولة 

 )ألف الجئ
 58تعرض  وباللكم والرآلللضرب تعرضوا  من المستجوبين أنهم في المائة 61 ذآر °

 بأدوات أخرىللضرب في المائة منهم 
 صدمات آهربائيةمن المستجوبين أنهم تعرضوا ل في المائة 18ذآر  °
 األظافر أشياء تحت وضعب بلتعذيمن المستجوبين ل في المائة 5 تعرض °
 وق لحر المستجوبين في المائة من6تعرض  °

 ةسوري في االستقصاء



" إيبسوس"ومجموعة  8ةفي سوري المفوضية الساميةاالستقصائية التي أجرتها الدراسة أظهرت 
النتائج  فردًا 3 553 عائلة تضم 754شملت و 2007نوفمبر /ق في تشرين الثانياسوبحاث األأل

 :التالية

الجامعية  تهمأتموا دراس في المائة 31 من بينهمبمستوى تعليمي جّيد تتمتع أغلبية الالجئين  •
 هم أميون في المائة لم يحصلوا على تعليم أو 3وأقل من 

ثالثة أشهر أو أقل في ل همموارد تكفييملكون  من المشمولين في الدراسةفقط  في المائة 33 •
  للبقاء على قيد الحياةأقرباء في الخارجتحويالت نقدية من على منهم في المائة  24عتمد يحين 

 في المائة 10بينهم الدراسة عن التوقف إلى أوالدهم اضطروا يقولون أن  في المائة 46 •
 يعملون

 في المائة من 17 عانييعالج ألمراضهم في حين ال يستطيعون دفع تكاليف ال في المائة 19 •
 أمراض مزمنة

يتراوح من شهريًا أجرا يدفعون  في المائة منهم 62ويمون في بيوت مؤجرة  في المائة يق96 •
  دوالر أمريكي300 إلى 100

 24السويد، وفي  في المائة 34منهم ي الخارج فلديهم أفراد من العائلة يقيمون  في المائة 63 •
لمائة في ألمانيا،  في ا13أستراليا، والمائة في  في 16، و األمريكيةفي المائة في الواليات المتحدة

  في المائة في المملكة المتحدة13و

 في المائة من المشارآين أنهم 73التي ذآر فيها السابقة  2007مايو /أيارشهر وعلى خالف دراسة 
أن والجدير بالمالحظة .  في المائة36إلى  سبةانخفضت النعائلتهم بهم، من التحاق أفراد في انتظار 

 27تسجيل (آملين في إعادة توطينهم  المفوضية الساميةأنفسهم لدى لون يسجمن العراقيين أقل  اعدد
من أآبر بكثير يفيد عدد ، في حين )نوفمبر/ في المائة في تشرين الثاني15مايو، و/في المائة في أيار

هو الرغبة في الحصول على شهادة الالجئ التي تصدرها هم تسجيللأن السبب األول بالمسجلين 
 في المائة في تشرين 40مايو، و/ في المائة في أيار24استفاد منها (ة المفوضية السامي

  .9)نوفمبر/الثاني

 األردناالستقصاء في 

                                                 
في منظومة األمم   األغذية العالمي، وهي وآاالت شقيقةشارآت آل من اليونيسيف وصندوق األمم المتحدة لإلسكان، وبرنامج  8

استبيان "و" قائمة هوبكنز المرجعية لقياس االآتئاب"المتحدة، في وضع األسئلة المشمولة في الدراسة وأضاف مرآز مراقبة األمراض 
 ".هارفارد في مقياس الصدمات النفسية

 إلى أعلى رقم خالل ثالثة أشهر عقب إعالن 2008يناير /نون الثانيتجدر المالحظة أن األعداد  المسجلة وصلت في شهر آا  9
ومن الواضح أن الالجئين الموجودين في بيئة حضرية سيحددون  مدى . المفوضية السامية عن برنامج موسع لتقديم المساعدة الغذائية والمالية

 . فعالية المساعدات والحماية المقدمة قبل أخذ قرار بشأن التسجيل



معهد البحوث  2007في منتصف عام حددت الدراسة االستقصائية التي أجراها في األردن 
ألف  450والي ردن بحاألالالجئين في عدد العراقيين  ، بالتعاون مع الحكومة األردنية،10النرويجي

 :الدراسة أيضا ما يليأظهرت و. ألف 500لى إ

 في المائة 77وصلت نسبة و أسرية  وحداتعلى أساسالعراقيين إلى األردن  أغلبية قدمت •
وتتكون . أشخاص 4,1  الواحدةاألسرة العراقيةويبلغ متوسط حجم . 2003بعد عام إلى األردن  امنه

  ؛ سن الثامنة عشرةأآثر من ثلثي العائالت من أطفال دون

 ؛فقرااألآثر السكان فئات من في الغالب تكون التي  في المائة من العائالت 20  النساءتعيل •

 ؛المفوضية الساميةمسجلين لدى آانوا من الذين تم استجوابهم فقط  في المائة 35 •

مسلمون يشكل ال في حين من الالجئين في المائة 60على ما يزيد الّسنة ن والمسلمشكل ي •
خرى بما األطوائف الو،  في المائة15لى  إ12من ن، والمسيحيو ، في المائة18 إلى 17 ، منالشيعة

 ؛  في المائة5، اليزيديون ونو الماندائيفيها الصابئة

  في المائة من العراقيين البالغين يعملون؛22 •

 قيين؛عند السكان العرا إلى معدالت أعلى  حجم انتشار األمراض المزمنةيصل •

 تصاريح آانت تملك في الدراسة العراقيين المشمولينبين فقر الفئة األ في المائة فقط من 22 •
 ؛ من مجموع الالجئين تصاريح إقامة صالحة في المائة56 نسبة بينما تملك، امة صالحةإق

را  يعني أن جزءا آبيوهذاتحويالت النقدية المرسلة من العراق، ال يعيشون من في المائة 42 •
راتهم أو توقف التحويالت مدخ هم معرضون لالستضعاف مع استنفادمن العراقيين في األردن 

 ؛النقدية

 في المائة ال ينوون العودة إلى 58الهجرة إلى بلد ثالث من بينهم يعتزمون  في المائة 20 •
 العراق؛

 تحسنت حين إال كلن يفعلوا ذل في المائة من العراقيين الراغبين في العودة إلى العراق 95 •
 .األوضاع األمنية

 لبناناالستقصاء في 

 033 عراقية ضمت عائلة 1 020شملت في لبنان  دراسة مماثلة 11أجرى مجلس الالجئين الدانمرآي
 :ما يليع النتائج وآشفت. ألف 50الالجئين في لبنان يبلغ العراقيين عدد قدر فيها أن  فردًا 2

                                                 
 20آخر زيارة للموقع في  ( k8-htm.Iraqis_in_Jordan/jordan/middeast/ais/no.fafo.www: ر الموقع التاليانظ 10 

 ).2008فبراير /شباط
 ).2008فبراير / شباط20آخر زيارة للموقع في ( k48-1689=php?id.index/dk.drc.www: انظر الموقع التالي 11 



 في المائة 60أعمار ت وآانشرعية بنان بطريقة غير إلى ل في المائة من العراقيين 78دخل  •
 ؛ عامًا29ال تتجاوز منهم 

 58 سنة 17 إلى 6تتراوح أعمارهم من ممن   في المدارسالمسجليناألطفال نسبة لم تتجاوز  •
 ؛في المائة

 من أمراض مزمنة؛يعانون  في المائة من العراقيين المستجوبين 10 •

في مناطق الجبال  في المائة، في 78 بنسبةأي  ،انفي لبنالموجودين  تعيش أغلبية العراقيين •
 ؛ شرقًاالبقاعوادي في  في المائة منهم في الجنوب أو 20حين يعيش 

 .أآثر من نصف المستجوبين أنهم لم يشعروا أبدا باألمان في لبنانفي األخير، ذآر  •

  الحمايةإلىالعراقيين حاجة 

لجميع على أساس الظاهر وضع الالجئ منحت المفوضية السامية ، 2007يناير /منذ آانون الثاني
وأجرت مكاتبها في جميع أنحاء المنطقة . الرعايا العراقيين القادمين من وسط العراق وجنوبه

إجراءات اإلحالة ، وتسهيل خطورة حالتهمومدى مقابالت لتسجيل العراقيين بعد التأآد من أصلهم 
منح وضع الالجئ ويستند .  اللجوءياستبعاد طالبللبّت في حاالت تقييم الوالحماية والمساعدة، لتوفير 

 :االفتراضات التاليةأساس الظاهر إلى على 

هروبًا من انتهاآات حقوق اإلنسان  األشخاص القادمين من وسط العراق وجنوبه ال يكون أمام) أ
 يعود ذلك فقط إلى صعوبة وال.  داخل تلك المناطق مالذ بديل،أو العنف المعّممالتي تستهدفهم 

وصول الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، بل أيضا إلى الوضع األمني الخطير السائد 
شخص لإلقامة في منطقة أخرى غير مكان أي  تنقل فضال عن أن. في وسط العراق وجنوبه

 السلطات افي غياب الحماية التي توفرهصعوبات خطيرة ومتواصلة ل يعرضه من شأنه أن منشئه
ألسباب عرقية أو الجارية ألعمال العدائية في ظل ا، والمحلية والجماعات المحلية أو القبائل

 . على الخدمات األساسيةحتى دينية، وتعذر الحصول 

االنتماءات الموجه والبالغ درجات قصوى والذي تعززه أشكال العنف بوضوح  تفضي) ب
اتفاقية عام فها تعّر آما اضطهاد لةحاإلى ، المتصورةسية السيا نتماءاتاالة أو العرقي وأ ةالديني

وبروتوآولها ") 1951اتفاقية عام "المشار إليها الحقا بعبارة (وضع الالجئين ب الخاصة 1951
ال رة عن جهات حكومية أو غير حكومية،  وسواء آانت أعمال االضطهاد صاد.196712لعام 
اآلمن  الخياريه، يكون الهروب إلى خارج العراق وآما سبقت اإلشارة إل.  أبدا النتيجةتتغير

 . الذين ال يجدون بديال آخر للهروب داخل البالدأغلبية النازحينأمام الوحيد 

                                                 
تنطبق لفظة الجئ : " ...آما يلي" الالجئ" الخاصة بوضع الالجئين وبروتوآولها، 1951من اتفاقية عام ) ألف(1تعرّف المادة   12

رره من التعرض الضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية بسبب خوف ما يب... آل شخص يوجد )  2... (على 
معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو آل شخص ال يملك 

ثل تلك األحداث وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة م
 ...".البلد



لخطر على المستوى الشخصي، فإن ا أوموجه  لالضطهاد الشخصلو لم يتعرض حتى ) جـ
آلها ه جنوبو العراق وسط مناطقأغلب والنظام واألمن في وغياب القوانين النافذة العنف المعّمم 

ز السلطات وتتعزز هذه الخالصة أمام عج. اللتماس الحماية الدوليةتشكل أساسًا صالحا عوامل 
إلى أي مكان آخر وب وغياب بدائل الهر بصفة عامة عن توفير الحماية على نطاق واسع وفعال

 .البالدداخل 

في حالة رورة توفير الحماية الدولية تقر الصكوك اإلقليمية وممارسات المفوضية السامية بض) د
 المعاييرمن أآثر شموال تعريف الالجئ لوتضع الصكوك اإلقليمية معايير . مالعنف المعّم

وقد تم أيضا تمديد والية المفوضية السامية ضمن عدد من . 1951في اتفاقية عام المذآورة 
رون من حاالت النزاع المسلح قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة لتشمل األشخاص الذين يف

تدفقات السكان على نطاق  بأن 2214رقم وأقرت اللجنة التنفيذية في خالصتها . 13والعنف المعّمم
، باإلضافة إلى 1951 الجئين بالمفهوم المعرف في اتفاقية عام تفضي إلى حالةواسع يمكن أن 

الحتالل، والسيطرة األشخاص المضطرين إلى البحث عن ملجأ بسبب العدوان الخارجي، وا
بلد األصل الضي ااألجنبية أو األحداث األخرى التي تزعزع النظام بشكل خطير في جزء من أر

 . لجميع هؤالء األشخاص" الحماية الكاملة"وتدعو الخالصة إلى توفير . أو جميعها

ين إلى ، يمكن التسليم بأن العراقيين المضطر العراق السائد فعليًا فيوضعالبالنظر إلى ) هـ(
الفرار من المناطق الوسطى والجنوبية الذين ال يستطيعون العودة أو ال يرغبون في ذلك، هم في 

وقد .  بهم المفوضية الساميةتعنىالتي األشخاص فئة إلى بالتالي  وينتمونحاجة إلى حماية دولية 
ع الالجئ تحديد وض منجعل تدرجة إلى إلى الخارج حرآات تدفق الالجئين الكلي ل وصل الحجم

وربما آان هناك . مستحيلة في الوقت الراهنعملية من الواضح أنها  فرديالمستوى العلى 
معايير اللجوء أو لما استوفوا ، على المستوى الفرديلو أريد منحهم وضع الالجئ أفراد بالفعل 

لمعايير تنطبق عليها امن الالجئين العراقيين األغلبية الساحقة إال أن  ،منه حكمًاالستبعدوا 
وعلى هذا األساس، ينبغي اعتبار .  آذلكومعايير التعريف الموّسع 1951المحددة في اتفاقية عام 

بلدهم نتيجة من  الذين فروا ،الوسطى والجنوبيةالعراقية، العراقيين القادمين من المناطق 
 .بحكم الواقع ، على أنهم الجئين2003أبريل / منذ نيسانالدائرةاألحداث 

ربما آان رحيلهم  أو 2003 لألشخاص الذين غادروا قبل أحداث عام أيضاأن يكون  يمكن) و(
حق في مطالبة  ال يريدون أو ال يستطيعون العودة، واألول غير متصل بالظروف الراهنة،

في هذه آما تم تلخيصها الظروف الراهنة ، بحكم وجودهمالحماية الدولية في مكان بشرعية 
 . المقالة

بلدان المنطقة التي توجد فيها أعداد آبيرة من مختلف ة الحماية المتاحة في تتباين حال) ي(
 رغم أن المفوضية السامية 1951دول وقعت اتفاقية عام هي فترآيا وإيران ومصر . العراقيين
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بتحديد وضع الالجئ على المستوى الفردي حسب بموجب واليتها تتولى بصورة منتظمة 
 ةأما سوري. ضع الالجئ على المستوى الوطنيد وتحدالتي ات اآلليعمل  غياب بسبباالقتضاء 

وال يوجد لديها نظام حماية منظم لحماية ، 1951ولبنان واألردن فليست طرفًا في اتفاقية عام 
ويسمح للعراقيين بالدخول إلى هذه البلدان الثالثة واإلقامة فيها بموجب . العراقيين ومساعدتهم

مة ونتيجة لذلك، ال يمكن اإلقا. 15لمنطبقة على األجانب بصفة عامةاألحكام القانونية الوطنية ا
العديد من العراقيين في األخير غير إقامة  صيربالتالي ت وبصورة شرعية إال لفترات قصيرة،

من أية خدمات دعم العراقيون يستفيد تصاريح اإلقامة قصيرة المدى، ال وباستثناء منح . قانونية
غير قادرين نفسهم أوبالتالي يجد عدد آبير من العراقيين . حالهم بأنفسهممحددة بل يترآون لتدبير 

وتفيد . مواردهمحين تنفد  تزيد حّدتهالعمل بطريقة قانونية فيقع البعض منهم في حالة فقر على 
 من أجل البقاء على قيد بغاءة الوا إلى ممارسأساء واألطفال قد لجاألخبار بأن العديد من الن

 وفيما قد يتمكن. ث األنباء أيضا عن أعمال االتجار باألشخاص في المنطقةوتتحد. الحياة
التقارير إلى أن البعض منهم تشير ، ةالصحية في سوريمن اإلفادة من الخدمات العراقيون 

غير "وضعهم ُيكتشف ال  حتىفي األردن يخشون اللجوء إلى مراآز الصحة الحكومية 
 أدى إلى 16ء العراقيين وتراآم الغرامات غير المدفوعةوُيذآر أيضا أن وضع هؤال". قانونيال

مما التي ترتكب ضدهم المعتادة جرائم الالقانون بالهيئات المسؤولة عن تنفيذ ن إبالغ امتناعهم ع
 . ألعمال المجرمينتعرضهم زيد ي

 لى دول الجوارإ العراقيين اآلثار المترتبة على لجوء

 األعداد الكبيرة ها واألردن آرمًا استثنائيا في استقبالةما سوريراق وال سيأظهرت البلدان المتاخمة للع
 وقدرت.  عامًا60آثر من ألالالجئين الفلسطينيين من الف اآللعراقيين رغم أنها استضافت مئات من ا

في دوالر أمريكي  واألردن تكاليف استقبال الالجئين العراقيين بمبلغ يصل إلى مليار ةآل من سوري
 . 17السنة

ألف  300 يعادل األعباء المترتبة على عراقي مليون 1,5ل رئيس الوزراء السوري إن تدفق ويقو
 والماء وخدمات الصحة  والكهرباءالديزلمليار دوالر من وقود ما يناهز عائلة سورية تستهلك 

 ين بنسبة أسعار الوقود والكهرباء والماء والكيروسوقد ارتفعت .18لمدة سنةالغاز المنزلي العامة و
 وانخفض 2005 مرات منذ عام  ثالثة المنخفضاتيجار اإلتضاعفت مستويات في المائة، آما 20

وإذا آان الوضع صعبًا بالنسبة إلى السوريين فإنه مأساوي بالنسبة إلى أآثر الالجئين . حجم اإلعانات
ي وف. نينالمرضى والمسآذلك العراقيين استضعافًا ال سيما العائالت التي تعيلها نساء وحيدات و

مياه لسد احتياجات سكانها، ترى السلطات أن العراقيين األردن التي تفتقر أصًال إلى ما يكفي من ال
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 دينارًا أردنيا أي ما يزيد بقليل على 1,5يدفع األشخاص الذين يبقون في األردن بعد انقضاء تأشيرات اإلقامة غرامة قيمتها   16

وفي ظل نظام التأشيرات الجديد، ُيعفى .  دوالرا أمريكيا لكل سنة إقامة إضافية بعد انقضاء التأشيرة761وترتفع الغرامة إلى . دوالرين اثنين
يون الذين يرغبون في مغادرة األردن بصفة دائمة من دفع الغرامات المتراآمة آاملة، في حين تُُمنح للعراقيين الذين يرغبون في البقاء العراق

ويتعين على العراقيين الذين يغادرون األردن ثم يعتزمون العودة إليه أو . مدة شهرين لتصحيح إقامتهم ودفع نصف المبلغ اإلجمالي للغرامات
 . ادمين الجدد الحصول على تأشيرة دخول من المكاتب التي ستفتح أبوابها في العراقالق

، إن الالجئين العراقيين الذين يبلغ عددهم 2007أبريل /قال مخيمر أبو جاموس، األمين العام لوزارة الداخلية األردنية، في نيسان  17
 5,6يشكلون حمًال هائال على موارد البلد التي ال يتجاوز عدد سكانها  ألف عراقي يكلفون حكومته مليار دوالر أمريكي آل سنة، و750

تصريح وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، السيدة سهير العلي، ) AFP (الفرنسيةفبراير، نقلت وآالة األنباء / شباط12وفي . ماليين نسمة
إن استقبال إخواننا العراقيين أدى إلى استنزاف ": "تونيو غوتيراسأن"أثناء زيارتها إلى مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين السيد 

 . خالل السنوات الثالث الماضية)  مليارات دوالر2,2( مليار دينار 1,6البنى التحتية وآلف الحكومة أآثر من 
 .2007أغسطس / آب27بتاريخ " جينهوا"انظر المقالة الصادرة عن وآالة األنباء الصينية   18



 9بنسبة الذي زاد  الطلب على الوقود ، باإلضافة إلىال يطاق على قطاع المياه األردنيحمًال  يشكلون
أسعار فإن  النفطية، ه احتياجات في المائة من97ونظرًا إلى أن األردن يستورد . في المائة تقريبًا

طالب عراقي ألف  24يؤّمن إقامة أآثر من وإذا آان األردن . التي فاقت طاقتها قد ارتفعتاإلمدادات 
عدد الطلبة فإن بفضل المساعدات التي تقدمها المفوضية السامية وغيرها من الجهات المانحة، 

  50 000 منمن المتوقع أن يتراوح  2010عام  بالمدارس األردنية بحلول الذين سيلتحقونالعراقيين 
 إلى توسيع الضرورة الملحةل من األردن وسوريا إلى آما تشير آ.  عراقي طالب100 000إلى 

 .  واألمنالصرف الصحيخدماتهما في مجاالت الصحة والنقل و

تّدعي ين، وإلى جانب اآلثار االقتصادية واالجتماعية المترتبة على استضافة مليونين من العراقي
بما فيها البغاء، األعمال اإلجرامية في  ًا ملحوظاارتفاعأن ثمة أنحاء المنطقة مختلف السلطات في 

الجئين وجود طويل األجل ل المشاآل االجتماعية بسبب استفحالاحتمال  إزاء وتبدي قلقها المستمر
ستقرار السياسي الراهن جعل انعدام االي وفي لبنان، .ةطائفيال همصراعاتربما حملوا معهم الذين 

 األم بعيدة بلدهمتبدو آفاق عودتهم إلى ستقبال فوج آخر من الالجئين ال متحفظينالعديد من اللبنانيين 
 .على المدى القصير

  الدخول إلى األراضي–ن في المنطقة ولعراقياالتي يواجهها  القانونية الصعوبات

 اآتوت من تبعاتفالدول التي . نطقة بالغموضيّتسم الوضع القانوني لالجئين العراقيين في الم
من المجتمع آافيين اعتراف ودعم ب أن تحظىاستقبال الالجئين الفلسطينيين منذ عشرات السنين دون 

الشواغل األمنية، ال تعترف بالعراقيين آالجئين وال تمنحهم أي وضع قانوني الدولي، فضال عن 
لدخول إلى تأشيرة ا، ال تطلب من العراقيين األخيرةة فترال حتىوآانت معظم دول المنطقة، . مماثل

 بسهولة في قابلة للتجديدشهرين أو ثالثة أشهر مدة لتصريحا عند وصولهم بل تمنحهم أراضيها 
ُيرَحب ، بل وصف األشقاء العرب بأنهم الجئون أمرًا غير محبذآان العديد من الحاالت، إْذ 

على استيعاب هذه  البنية االجتماعية التحتية عدم قدرةن والواضح أ". فوضي "معلى أنهالعراقيين ب
قيود وبدأت .  شعور عام باالستياء في سوريا واألردن إلى بروزياأدوغياب التضامن الدولي األعداد 

، تفرض على العراقيين الذين يرغبون في في البداية غير رسميةأصبحت رسمية بعد أن آانت 
 .الدخول إلى أراضي الدول المجاورة

 األردن

سلسلة عقب  العزاب  الرجالفرض األردن شروطا صارمة للدخول إلى أراضيه ال سيما على
 63 وأسفرت عن مقتل 2005نوفمبر /التفجيرات االنتحارية التي استهدفت عمان في تشرين الثاني

لجامعات لعديد من الفنيين العراقيين، مثل األطباء وأساتذة اان من السهل نسبيًا لآفي حين  و.شخصًا
 إلقامة في األردن ال سيما في المراحل األولى من تدفقلحصول على تراخيص اورجال األعمال، ا

على تأشيرات سياحية ال تتجاوز مدتها إال حصل مئات اآلالف من العراقيين اآلخرين ، لم يالالجئين
ع غرامة قيمتها إلى البلد أو دفمن جديد  تجديدها بالخروج ثم الدخول يجبشهرين أو ثالثة أشهر 

، 2008فبراير /وفي منتصف شباط. 19شيرةيوم إقامة إضافي بعد انقضاء التأدوالرين اثنين لكل 
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وآان بإمكانهم عند انقضائها إيداع طلب لدى وزارة الداخلية األردنية يحصلون على إثره على تصريح مؤقت . تأشيرة إقامة مدتها أسبوعين
 20ويمكن تمديد اإلقامة المؤقتة إلى مدة أقصاها شهرين مقابل دفع رسم بقيمة .  يسمح لهم باإلقامة لمدة شهر آخروالحدودمن إدارة اإلقامة 



 دليل وإذا آان فرض نظام التأشيرات . تأشيرة دخولالحصول على فرض األردن على العراقيين 
 إجراءات آبيرتنظم إلى حد  المبادرةاللجوء، فإن هذه  تضييق متزايد لمساحات ؤسف له علىمآخر 

األمر الذي جعل الشبان العراقيين،  ال سيما بالنسبة إلى 2006الدخول التقييدية السارية منذ أواخر 
 . 20العراقيينلهؤالء  المالذ الوحيد المتبقي سورية

 ةسوري

 يةفرضت سورفي اليوم،  وافد 2 000إلى   بما يصل عددهميقدر نسعيًا إلى آبح تدفق العراقيين الذي
 تفرضالمرة األولى التي تلك وآانت . 21 تأشيرة الدخوللحصول علىاعلى العراقيين  2007عام 

وحتى . مؤآدة بذلك موقفها اليائس، بية شقيقة من دولة عرينمواطنتأشيرة دخول على  ةفيها سوري
ُيسمح لهم بالبقاء و صالحجواز سفر ب ةإلى سوري أن يدخلوا نآان من الممكن للعراقييذلك الحين، 

يرغبون الذين إزاء العراقيين موقفها في الوقت ذاته  ةوشددت سوري.  قابلة للتجديدة ثالثة أشهرلمد
ما يزيد على مليون عراقي لمشكلة اإلقامة الشرعية بذلك  فطرحتالثالثة شهر األإقامة  تجديد في

ورية أنها وقد أوضحت الحكومة الس. إلى العودة عنصرا لدفع الالجئين التي ولدت بين ليلة وضحاها
 يقولو. إلى اتخاذ تلك التدابير أمام الضغط الهائل الذي تواجهه باستقبالها لالجئين العراقيين اضطرت
بينما ال يرغب الكثير ما يحاولون تجديد التأشيرة، لخروج عندلعلى ختم اآلن نهم يحصلون إالالجئون 

أن الحكوميين مع المسؤولين ش النقامن يتضح  و.لسجن بسبب إقامة غير قانونيةمنهم في التعرض ل
اآلن القضية األآثر  توأصبح.  إلى العراقيعادوا قسرًا لن ةالعراقيين الذين يعيشون حاليا في سوري

في وآان عليهم . التأشيرةالعراقيين هي معرفة ماذا سيفعلون عند انتهاء الجئين  الإلحاحًا بالنسبة إلى
 المفوضية وتأمل.  لمدة ثالثة أشهر إضافيةاتهمديد تأشيرأن يتوجهوا إلى الحدود السورية لتجالسابق 

لالجئين تجديد تأشيراتهم ال سيما فيها  من فتح مراآز داخل أراضيها يتسنى ةالسامية أن تتمكن سوري
 . المدارسفيالذين لديهم أطفال واستضعافا األآثر األشخاص 

 مصر

 الحصولال يستطيعون  لكنر على تصريح مؤقت لإلقامة في مص يستطيع العراقيون الحصول
وهم يعيشون على هامش . المدارسالدخول إلى الرعاية الصحية أو خدمات  على عمل أو بسهولة

ويقيم العديد منهم في القاهرة أو المناطق المحيطة بها .  المنطقةآلالمجتمع على غرار العراقيين في 
 على بعد )مكتبهامؤخرًا ضية السامية حيث نقلت المفو(أآتوبر من مع وجود مكّثف في مدينة السادس 

إلقامة باالجئين العراقيين تصريحًا لوتمنح الحكومة المصرية .  من العاصمة دقيقة بالسيارة30
على منها  تسجيلهم لدى المفوضية السامية وحصولهم بناء على للتجديد ةقابللمدة ستة أشهر الشرعية 

أن المؤسف لكن ). القسريةالعودة  (اإلبعاد القسريمن الحماية الفعلية ب ويتمتعونالوثائق الالزمة، 
عمل أو الحصول ، ال يمنحهم حق الفي أغلبية بلدان المنطقة األخرىآما هو الحال  ،ذلك التصريح

 .على الخدمات األساسية

                                                                                                                                                 
وسيكون من النادر جدًا الحصول على تمديد إضافي إال إذا آان الشخص مستثمرًا أو رجل أعمال ويملك . دينارا وإجراء فحص طبي إلزامي

 . مودعًا في مصرف أردني)  ألف دوالر أمريكي70(ينار  ألف د50مبلغا ماليا ال يقل عن 
 20آخر زيارة للموقع في ( htm.17265syria/16/10/2007/docs/english/org.hrw://http: انظر الموقع التالي 20 
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سبتمبر الذي تزامن مع بداية شهر رمضان، أعلنت الحكومة السورية عن رفع نظام القيود على الدخول على العراقيين طيلة شهر /أيلول
 .  آالف شخص اغتنموا هذه السانحة لعبور الحدود إلى داخل سورية5ن نحو والحظت المفوضية السامية أ. رمضان 



 السامية لألمم المتحدة العليا لشؤون الالجئينالمفوضية استجابة 

، المورد  في هذين البلدينلهالل األحمرا م من جمعيتيتظل الحكومتان السورية واألردنية، بدع
قد آثفت المفوضية السامية وشرآائها مع أن و. إلى الالجئين العراقيينالمقدمة األساسي للمساعدات 

  بالمقارنة مع االحتياجات الهائلةجدابشكل آبير من برامجها فإن هذه البرامج ال تزال متواضعة 
ما  2007ها بنهاية عام  المفوضية السامية وشرآاؤفقد أنجزتدة، حدوورغم القدرات الم. الموجودة

 :2008البرامج المقررة لعام يلي ويشمل ذلك 

ألف  60 المنطقة من في مختلف بلدان عدد العراقيين المسجلين لدى المفوضية السامية ارتفع •
 وثيقة وصحيح أن. 2007عراقي تقريبًا في أواخر عام ألف  230 إلى 2006عراقي عام 

وضعًا رسميا تعترف به تمنح  ال ، أو أية شهادة أخرى تصدرها المفوضية السامية،التسجيل
 الدولية، مع إمكانية ةالحصول على المساعدحق الجئين المستضعفين إال أنها تمنح ال، اتالحكوم

 ؛ منهمعدد بسيط إعادة توطينبقبول ال

  أقل منمية إلعادة توطين العراقيين من المفوضية الساتقدرها عدد اإلحاالت التي ارتفع •
 برامج إعادة ومع أن. 2007 في أواخر عام ملفًا 21 500 إلى نحو 2006 عام ملف 1 000

 الالجئين،  عبءتحمل المجتمع الدولي في مساهمة وبالغ األهمية علىالتوطين تشكل دليًال قّيما 
 500 من أصل ملف 5 000م يتجاوز ل قبل نهاية العامفإن عدد الذين غادروا إلى أماآن أخرى 

 في المائة على األقل من الحاالت التي تمت 15وآانت نسبة . المفوضية الساميةقدمتها  إحالة 21
ين شكل الناجون من التعذيب في حنساء معرضات للخطر تتشكل من إحالتها إلعادة التوطين 

 .  في المائة من اإلحاالت10 نسبة ومن أحداث أخرى مسببة للصدمات

ات الجئ من المساعدألف  155بفضل التعاون مع برنامج األغذية العالمي، سيستفيد نحو  •
أفادوا من الجئ ألف  51 وهذا ما يشكل زيادة هائلة مقارنة بعدد 2008فبراير /الغذائية في شباط
فرت تووفي حال . ديسمبر/وفمبر وآانون األولن/انيخالل شهري تشرين الثهذه المساعدات 

، أي ما 2008ديسمبر / بنهاية شهر آانون األول362 800د الكافية، سيقفز هذا العدد إلى الموار
ويشابه إلى .  المفوضية الساميةي تتوقعه عدد الحاالت المسجلة الذ في المائة تقريبًا من91يعادل 

تي  من األغذية األساسية والتكميلية نوع المساعدات ال الغذائية المكونةحد آبير محتوى الحصص
 على همفي حصول الجامحةلعراقيين ا لرغبة ذلك استجابة جاءو. العراقيون داخل العراقيتلقاها 

 .الحصص نفسها الموزعة في العراق

 االنتظار في طوابير خارج مكاتب المفوضية المعوزينآان على الالجئين  هذا اليوم، حتى •
مؤخرا برنامج لتوفير  مشقدفي وأنشئ  .ماليةالعانات اإلللحصول على السامية في دمشق 

 عائلة من أشد العائالت 7 000 ستهدفمن خالل آالت صرف األموال ي ةالنقديالمساعدات 
 100أسبوعيًا  تحدد المفوضية السامية علمًا أنومن المتوقع أن يزيد هذا العدد بسرعة . استضعافًا

 واألشخاص ، واألرامل،ساء نتعيلها، ال سيما العائالت التي المعوزينحالة جديدة من األشخاص 
 دوالر 100وستتسلم آل عائلة تفي بالشروط . الذين يعانون من إعاقات أو أمراض مزمنة

وسيكلف هذا .  دوالرات أمريكية لكل شخص معال10مالية، فضال عن آمساعدة أمريكي شهريًا 
 دمشق من  بيت متواضع فيويتراوح إيجار.  مليون دوالر أمريكي في الشهر1,5البرنامج نحو 



هذه المساعدات غير آافية إلخراج أشد حتى  مما يجعل،  دوالر أمريكي شهريا300 إلى 200
 .لعودةلالعراقيين قليال من الضغط على إال  خففوال ين حالة الفقر، المستضعفين م

 واألردن ةبالتعاون مع الجمعيتين الوطنيتين للهالل األحمر ووزارتي الصحة في سوري •
 إلى ما يزيد على مساعداتيط والتعاون الدولي األردنية، قدمت المفوضية السامية ووزارة التخط

وقد ساعد هذا الدعم على .  مراآز للخدمات الصحية األولية وعيادات تابعة للهالل األحمر10
خلص أآثر ، ةوفي سوري. 2007استشارة طبية في النصف الثاني من عام ألف  250 نحو إتاحة
 15استدعت نسبة و المستشفى، إلى المريض إدخالن االستشارات الطبية إلى  في المائة م20من 

 وُعقدت. في المائة من هذه الحاالت إجراء عمليات جراحية أو تلقي عالج طويل المدى أو آليهما
 لتمكين ومعهد الملك حسين للسرطان في األردن ةا اتفاقات مع المستشفيات في سوريأيض
عادة تكاليف جد وهو عالج يستلزم في الالسرطان ضد العالج الحصول على من لعراقيين ا

 .باهظة

دعمت المفوضية السامية، اشتراآًا مع وزارات التعليم المعنية واليونيسف، الجهود المبذولة  •
.  واألردنة في سوريالحكوميةالمدارس ب يلتحقونمن أجل مضاعفة عدد األطفال العراقيين الذين 

  ألف طفل43الملتحقين بالمدارس أآثر من غ عدد األطفال العراقيين ، بل2007وفي أواخر عام 
 . ةي مدرسبذالتألف منهم على  28 حصل نحو  ألف طفل في األردن25في سوريا و

وقدمت أقيمت عدة بيوت أو مالجئ آمنة للنساء الالئي نجون من االغتصاب والعنف العائلي  •
لصالح الالجئين وطالبي  في بيروت مرآزًا جديدا لها المساعدات، وفتح مكتب المفوضية السامية

 . إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب والعنفاللجوء 

لمفوضية السامية عدة زيارات متواصلة إلى المنازل التوعية التابعة لأجرت أفرقة  •
ومشاورات على مستوى المجتمعات المحلية من أجل تحديد أبعاد مشكلة العنف الجنسي والعنف 

الدعم النفسي حايا الناجيات بعد التعرف عليهن إلى الجهات المعنية بتوفير إحالة الضو ضد النساء
 . االجتماعي والمساعدات المادية

على وجه في لبنان و ،تدخلت المفوضية السامية لمصلحة مئات العراقيين المحتجزين •
 ).200722 الجئًا على األقل عام 70 اإلفراج عنما في ذلك آفالة ب(الخصوص 

يناير / في آانون الثاني، مثل المدفئات واألغطية،غذائيةالمواد غير البدأت عمليات توزيع  •
 . آما نفذت برامج مماثلة في األردن ولبنان. ة ألف الجئ في سوري100لى أآثر من  ع2008

تم تعزيز المكاتب المنتشرة في المنطقة من أجل تسهيل التعرف على العراقيين األآثر  •
وقد ارتفع . وإحالتهم إلى الجهات المعنية للحصول على ما يلزم من المساعدة والحمايةاستضعافا 

 .  موظفًا350أآثر من  ليبلغ 2008عام عدد الموظفين المحليين والدوليين في المنطقة 

  توفير المساعدة والحمايةفي مجالالتحديات 

                                                 
 وضعهم وتسوية عراقي محتجز 600 اتفاق مع السلطات اللبنانية من أجل إطالق سراح نحو 2008فبراير /ُأبرم في شباط  22

 .انونيةوسيستفيد من هذا القرار آالف العراقيين الذين تعتبر إقامتهم في لبنان غير ق. القانوني



 إلى العراقيين في الغالب تقدم  تعني أن المساعداتفي المدنوضع الالجئ نفسها لطبيعة الآانت 
لمساعدة على أنها  اطلبوينظر العديد منهم إلى فكرة . طلبهاعلى أنفسهم هم قدمون المعوزين الذين ي
من نطاق المساعدات، تتضح   وفيما توسع المفوضية السامية وشرآاؤها.  العائلةعار وإهانة السم

 يكون من الصعب لعدد آبير من المنظمات وإضافة إلى ذلك،. صعوبة تحديد من هم األآثر عوزًا
وهذا يعني أن نطاق . غير الحكومية الحصول على تصريح بالعمل مباشرة مع الالجئين العراقيين

 المنظمات غير معالوصول إلى جماعات الالجئين الذي يّتسع عادة عبر الشراآة المساعدة والدعم و
الصارم ألنظمة التأشيرات واحتمال زيادة فيذ تنالوسوف يؤدي . آبيرعلى نحو د مقّيهو الحكومية 

ظهور مشاآل إلى الذين يختارون البقاء في البلدان المجاورة بطريقة غير قانونية العراقيين أعداد 
 إمكانات فيما تعرقلدائمة أآثر هشاشة تجعل امتداد اإلقامة بطريقة خاصة في مجال الحماية 

 . رسميةالوصول إلى الخدمات العامة والسوق غير ال

 اإلعادة القسريةواالحتجاز 

مقدار  االتفاق األخير مع السلطات اللبنانية يتمتعون إال بحتىلم يكن الالجئون العراقيون في لبنان 
. القسريةالتعرض للحبس أو اإلعادة من في خوف  إْذ آان العديد منهم يعيشمن الحماية جدًا محدود 

أهم التحديات التي واجهتها المفوضية السامية في من ة وآانت التحديات المطروحة في مجال الحماي
في محتجز  100 في لبنان يتجاوز المحتجزين عدد الالجئين العراقيين وفيما لم يكن. المنطقة
 محتجز بحلول شهر آانون 600فإن هذا العدد قفز بشكل رهيب إلى أآثر من ، 2007مارس /آذار
وظل .  نقاط التفتيش بسبب تدهور األوضاع األمنية آنتيجة مباشرة النتشار2007ديسمبر /األول

يعرف و. نصف هؤالء الالجئين محتجزين لفترة فاقت مدة العقوبة األصلية في ظروف احتجاز سيئة
تناقل أخبار عن حاالت فيما ت السجون شديدة االآتظاظ والحالة الصحية دون المستوى المطلوب أن

 مراجعةويبدو أن القانون ال يتضمن حكما ينص على . عنف غالبا ما تستهدف العراقيين في السجن
يطلق في آان و. ة قانونيحماية بما أدى إلى ترك المحتجزين دون أي الحتجاز اإلداريلقضائية 

عراقيين بعد تدخل المفوضية السامية لكن ليس بصورة منتظمة وال موثوقة وال بعض األحيان سراح 
يوتهم إال إذا قيف، آان العديد من العراقيين يرفضون مغادرة بوأمام احتمال تزايد حاالت التو. سريعة

. السلطاتإلى ال المفوضية السامية وإلى ال  أغلب األحيانيتوجهون في ال اقتضت الضرورة ذلك، و
، أما في  عراقيًا50 أقل من 2007عًا عام  واألردن تحتجزان مة آانت سوريومقارنة بهذا الوضع،

 القليلة تشمل طالبي اللجوء الذين يأتون من العراق أو يحاولون مغادرته فإن حاالت االحتجازمصر، 
 ).بما في ذلك التأشيرات(دون وثائق صالحة 

هؤالء الذين يملكون في األماآن ونظرًا إلى أخطار االحتجاز المحتملة، فإن أغلبية العراقيين في لبنان 
هم لتجنب استرعاء االنتباه مدرآين  تراخيص انقضت مدة صالحيتها يبذلون آل ما في وسعاألخرى

ويكون العراقيون الذين ال يتمتعون . غير شرعيةبصورة  نومقيمأن الحكومات تنظر إليهم على أنهم 
الستغالل وسوء المعاملة من جانب أرباب العمل ل المنطقة معرضين مختلف بلدانبوضع قانوني في 

في حال انتهاك السلطات ب يستنجدونالعراقيين ال  بأن وهم يعلمونالذين يتصرفون مالك البيوت و
اعتماد بل إن الشعور بالخوف الدائم من التعرض للتوقيف والحجز يحتم على العراقيين . حقوقهم

وبما أن األطفال مثال أقل تعرضًا لالحتجاز من . وخيمةعواقب إجراءات لمواجهة الوضع تكون لها 
 العراقيين تفضل إرسال أبنائها للعمل وإعالة العائلة بدال من والديهم، فإن بعض العائالت من الالجئين

العودة أصبحت  أغلب العراقيين الذين ُأطلق سراحهم إلى العراق ألن ويعود. إرسالهم إلى المدرسة



 في حين يختار البعض اآلخر العودة إلى العراق خوفا من الوقوع في يد .إلفراج عنهمالسبيل الوحيد ل
 .بتحسن األوضاع األمنية اسا منهمإحسالسلطات وليس 

 موقف الدول األوروبية تجاه الالجئين العراقيين

في ظل الجهود المتواصلة التي يبذلها االتحاد األوروبي لضمان أمن حدوده الخارجية، أضحى من 
 مباشرة إجراءات ومن ثمةالصعب جدا الوصول إلى أراضي الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 

عبور ويبقى . يتأثر العراقيون من هذا الوضع مثلما يتأثر أي شخص آخر يلتمس الحماية و.اللجوء
أراضي االتحاد ن للدخول إلى يسلكه العراقيوالمسار الرئيسي الذي ترآيا في اتجاه اليونان هو 

وفي األشهر األخيرة، نقلت تقارير متكررة ومريبة . األوروبي، وهو طريق غير آمن على اإلطالق
 . ترآيا ومن ترآيا إلى العراقالعراقيين من اليونان إلى  عن إعادة إلى بيانات موّثقة تستند

أي طالبي اللجوء في االتحاد األوروبي  مجموعة من أآبر 2006الالجئون العراقيون في  وقد شكل 
على  نفسه القول وينطبق.  في المائة تقريبًا من مجموع طالبي اللجوء في االتحاد األوروبي9,5 نسبة
 في المائة 20إلى وصلت  التي  طفيف في النسبةتزايدمع ، 2007األولى من عام شهور التسعة فترة 

عدد المحتمل أن يصل ن ، ماالتجاه الراهنوإذا استمر ). البيانات غير آاملة بعد(نفسها خالل الفترة 
 ألف طلب 36نة إلى في االتحاد األوروبي هذه السن ييقن العراالمقدمة من الالجئيطلبات اللجوء 

تقريبًا، وهو ضعف عدد الطلبات المقدمة السنة الماضية رغم الجهود التي يبذلها االتحاد األوروبي 
 الزيادات 2007وقد سجلت السويد في عام . من أجل منع العبور غير القانوني لحدوده الخارجية

بالمقارنة مع ، 2007 عام  ألف طلب لجوء خالل الشهور التسعة األولى من14الرئيسية حيث تلقت 
 الطلبات التي مجموعوشكل هذا العدد أآثر من نصف .  آامله2006 طلبًا مقدمًا في عام 9 065

 طلبًا خالل 4 483وتلقت اليونان . االتحاد األوروبيبلدان   آل اللجوء العراقيون فيملتمسوقدمها 
لم يتجاوز التي  2006عة عام نة مع الطلبات المود بالمقار2007التسعة شهور األولى من عام 

في حين لم يتجاوز عراقي  الجئبوضع الحماية لصالح أي ولم يعترف اليونان .  طلبًا1 415عددها 
توصية  رغم 2006 في المائة عام 12 المتحدةلعراقيين في المملكة ل اإلقرار بالحمايةمعدل 

 جنوبه، م العراق أ من وسطآانواأ آل طالبي اللجوء العراقيين، اعتبارالمفوضية السامية بضرورة 
 .1951 في اتفاقية عام المبّينةن بناًء على المعايير على أنهم الجئو

 الالجئين  اإلنسانيوضعال، اعتمد البرلمان األوروبي قرارًا ثانيا بشأن 2007يوليو / تموز12وفي 
ار عددًا من األحكام  وتضمن القر).2007فبراير / شباط15بعد القرار األول المعتمد في (العراقيين 

 دعوة ،من جملة أمور أخرىوالتي تشمل، المتصلة بحماية العراقيين على أراضي االتحاد األوروبي 
بشأن وضع الالجئين العراقيين والوفاء تجاوز موقفها الممتنع عن اتخاذ التدابير "الدول األعضاء إلى 

لكن من المؤسف أن اعتمد مجلس االتحاد و...". الدولي وقانون االتحاد القانون بموجببالتزاماتها 
، 2007أآتوبر / تشرين األول16 و15األوروبي في اجتماع وزرائه للشؤون الخارجية في 

ونظرًا . 23استنتاجات بشأن العراق لم تتضمن أية إشارة إلى توفير الحماية داخل االتحاد األوروبي
 أغلبية الدول األعضاء لدى الناحية اإلنسانية بمحنة الالجئين العراقيين من االهتمام الحقيقي غيابإلى 

 بإغالق الالجئين عبء بلدان المنطقة التي تتحمل أن تبدأ أيضا ال غرو فيفي االتحاد األوروبي، 
 . أبوابها

                                                 
آخر ( 2d4697795=rwmain?docid/refworld/vtx/texis/bin-cgi/org.unhcr.www://http: انظر العنوان التالي 23 

 ).2008فبراير / شباط20زيارة للموقع في 



 اللجوء وإعادة التوطين

أآثر ، وأحالت  ألف الجئ20أي  2007عام لإلحالة  ا حددتهاألرقام التيالمفوضية السامية تجاوزت 
 بلدا 16شملت اإلحاالت و. 2007 توطينهم بنهاية عام أعيد) ملفًا 6 854أي ( عراقي 21 500 من

 في 72,5 إحالة إلى الواليات المتحدة التي استقبلت 15 400منها ، 2007معنيا بإعادة التوطين عام 
 )%17,5(لمائة  في ا20 حواليوشكلت النساء المعرضات للخطر . 24المائة من مجموع اإلحاالت

 في 10نسبة  التعذيب والصدماتفيما شكل الناجون من إلعادة التوطين، الملفات المحالة من جملة 
تعذيب، وحاالت طبية عاجلة، وعائالت تعيلها ت إعادة التوطين األخرى ضحايا وتشمل حاال. المائة

هداف األآل حتى لو تحققت و. منظمات دوليةمرتبطين ب ًا من األقليات، وأشخاصًاالنساء، وأفراد
 الالجئين مجموع في المائة من 1ألقل من إال يوفر تسوية دائمة لن عادة التوطين، فإن ذلك المحددة إل

، أتاحت إعادة التوطين تسوية 2007وفي عام . العراقيين في المنطقة الذين يقدر عددهم بمليونين
 . 25 في المائة1 ربع نسبة ألقل مندائمة 

 استجابة لم تكن، نة اإلغاثة الدولية بشأن الجئي العراق مؤخراجاء في تقرير لج وعلى غرار ما
وبالفعل، انخفض عدد العراقيين الذين تم . على اإلطالق سخية يةمعظم الدول أمام األزمة العراق

 تسارعورغم . 200626 و2003  عاميبين ادة توطين الالجئين في العالمقبولهم في برامج إع
، فإن عدد الذين رحلوا الذين يستكملون العملية آلهازايد عدد العراقيين تمع االستجابة إلعادة التوطين 

رحيل ال عمليات تقابلهاوقد أثارت عمليات اإلحالة التي ال . على نحو غير مقبولبالفعل يبقى ضئيال 
 معه الشواغل المتعلقة بأمن وتتزايد الشعور بالحرمان يتزايدوهكذا . توقعات عالية بين الالجئين

 .ينالموظف

ثر أآ(رفض اإلحاالت العالية لمعدالت ال فحسب بل من تأخر مواعيد الرحيلمن المشكلة وال تأتي 
 المفوضية زالتوما . 27)ة المشمولة في إعادة التوطين في المائة في بعض البلدان الرئيس30من 

تبقى طين إلى إعادة التواألوسط السامية ترى أن احتياجات الالجئين العراقيين في منطقة الشرق 
 .  ألف شخص100 ألف إلى 80هائلة، إذ يتراوح عددهم من 

  العودة ومدى استمراريتهاعمليات

                                                 
 1 512 الجئا، وآندا، 1 871 التي قبلت استقبال أعداد آبيرة من اإلحاالت إلعادة التوطين، أستراليا بنحو من بين سائر البلدان  24

 الجئا، والبرازيل، 236 الجئا، وهولندا، 225 الجئا، وفنلندا، 266 الجئا، ونيوزيلندا، 295 الجئا، والمملكة المتحدة، 983الجئا، والسويد، 
 . الجئا69، والدانمرك، )خيم الرويشد في األردنجاء معظمهم من م( الجئين 108

 3 280 حالة، وأنقرة 7 702 آالف عراقي، وأحالت مكاتبها في دمشق 8اضطلع مكتب المفوضية السامية في عمان بإحالة نحو   25
. ارات العربية المتحدة حالة بما فيها في اإلم500 حالة، في حين قامت مكاتب أخرى بإحالة 319 حالة، والقاهرة 1 464حالة، وبيروت 

وعلى إثر تعزيز مكاتب المفوضية السامية والجهود الهائلة التي بذلتها فرقها في أرجاء المنطقة، تخّطت آل مكاتب المفوضية السامية 
 أن العراقيين الذين ويعد هذا اإلنجاز مهمًا إلى حد بعيد بالنظر إلى.  في ما يتعلق بعمليات اإلحالة2007األهداف الطموحة التي حددتها لعام 

وتشير القائمة الشهرية المستلمة من . 2005 عراقيا عام 672 و2006 عراقي عام 1 000تمت إحالتهم إلعادة توطينهم لم يزد عددهم على 
يل وشملت بلدان الرح). نوفمبر/أرقام مسجلة في أواخر شهر تشرين الثاني (2007 الجئا عام 4 575منظمة الهجرة الدولية إلى رحيل 

 122 الجئا، وهولندا، 456 الجئا، وأستراليا، 745 الجئا، والسويد، 747 الجئا، وآندا، 2 378الرئيسية الواليات المتحدة التي استقبلت 
 . الجئا

 .2003 الجئا عام 1 425 مقابل 2006 الجئا فقط في بلدان ثالثة عام 404حسب مصادر المفوضية السامية، أعيد توطين   26
 حاالت الرحيل مع الطلبات المودعة لدى المفوضية السامية في اتجاه هذه البلدان، نجد أن السويد تسجل نسبة عالية، إْذ إذا قارنا  27

: وتأتي النسب المسجلة في البلدان الخمسة األولى الباقية آما يلي.  في المائة من األشخاص الذين قدموا طلباتهم إلى السويد80رحل بالفعل 
 ). في المائة16(، والواليات المتحدة األمريكية ) في المائة25(، وأستراليا ) في المائة49(، وآندا )مائة في ال51(هولندا 



 بسبب إنهاك ازدادت العودة عمليات، يبدو أن  مستويات العنفورود تقارير عن انخفاضرغم 
لدان اإلقامة في بالقيود على تأشيرة ولحصول على امن جهة، وفرض ) واستنفاد مدخراتهم(الالجئين 
الندماج المحلي، المحدودة لفرص والونظرا إلى غياب فرص إعادة التوطين .  من جهة أخرىالجوار

نهاية إعادتهم الوحيد بالنسبة إلى أغلبية الالجئين العراقيين سيكون في الالفعلي فإن الحل الدائم 
أي تقدم سياسي  في ظل غياب المنالبعيد سيبقى هذا الهدف لكن . من ومستقرالطوعية إلى عراق آ

حسن ليس الخيار األبالتأآيد إال أنه ، أآثر أمناوربما آان اللجوء إلى بلدان الجوار . مهم في البالد
 الظروف حين تسمحلعراقيين ال تزال ترغب في العودة إلى العراق من اعلمًا أن األغلبية الكبيرة 

 . 28بذلك

آل فئات العراقيين وليس من ود شهريا  الحدونعبرالذين يعشرات اآلالف  عن  حرس الحدودويفيد
، فإن طبيعة الحياة المحفوفة بالمخاطر في العراق لم المنفىورغم قسوة . الالجئين العائدينمن فقط 

 عدد العراقيين الذين دخلوا إلى األراضي فاقفقد تسنح تدفق أعداد العائدين الذي توقعه البعض؛ 
من العراقيين  إلى أن عددا آبيرا اإلشارة معالعائدين،  عدد العراقيين 2007السورية في أواخر عام 

 ، وتجار،سائقو سيارات( أو متجهين إليها ألسباب تجارية ةصلون عبور الحدود قادمين من سورييوا
 إلى اتجاهات للسفر ة سوريعبرأيضا بعض العراقيين  ويمر .بالضرورة من العنف وليس) وغيرهم

، أو النخفاض تكاليف ءعاشوراذآرى أو في مثال لعمرة أخرى من أجل أداء مناسك الحج أو ا
 من أجل االلتحاق  للعراقيينتنقلديسمبر حرآة /شهر آانون األولوشهد . الرحالت الجوية من هناك

 .واالحتفال بعيد األضحى وعيد الميالد) ذهابًا إلى بلد اللجوء أو إيابًا إلى العراق(بأفراد العائلة 

 ألنإال أن العديد من العراقيين ال يزالون قلقين منًا اآلن مما آانت عليه سابقًا وربما آانت بغداد أآثر أ
ويشيرون إلى . آثيفحضور أمريكي هي مؤقتة ومبنية على التي حققتها القوات األمريكية المكاسب 

الشيعية ة بين األغلبية ي تسوية حقيقلبناءأن القيادة السياسية العراقية فشلت في استغالل الهدوء النسبي 
 البرلمان العراقي لم يحقق القوات األمريكية القاعدة في بغداد واألنبار ودياال، وفيما قاتلت. والسّنة

 الخدمات فيتحسينات لم تتبع الو. المهمةفي ما يتعلق بالتشريعات   سنةأآثر منخالل تقدما يذآر 
 إلى الرشوة ك في جزء منهذل، ويرجع المكاسب األمنيةاألساسية مثل الكهرباء والماء والوقود 

،  من الالجئين العائدين إلى البلد وبالتالي، إذا آان هناك سيل هزيل.المنتشرة على مستوى الحكومة
 .فإن الكثير من العراقيين ال يزالون يغادرون بغداد

 28 ألف و25 بأن ما بين 2007ديسمبر / آانون األول3وأفادت جمعية الهالل األحمر العراقي في 
عادت نوفمبر، /نهاية تشرين الثانيسبتمبر و/جئ عراقي عادوا إلى البلد بين منتصف أيلولألف ال

المهجرين وفضال عن ذلك، صرحت وزارة .  ألف تقريبًا، إلى بغداد20األغلبية منهم، وعددهم 
 وإلى ، آالف عائلة عراقية من النازحين في الداخل عادت إلى بيوتها10أن نحو  العراقية والمهاجرين

التي آانوا ومع األسف لم يتمكن العديد منهم من العودة إلى المناطق المجاورة . بغداد بدرجة خاصة
وال تزال .  ألنها أصبحت خاضعة للملشيات الطائفية أو تعرضت للسلب والنهب والتدميريقيمون فيها

حين حسين صدام أيام  منذ المرفوعة على الملكية النزاعات ترزح تحت عبء قضاياهذه الوزارة 
 القضايارغم إرادتهم، وهي تفتقد إلى اآلليات الضرورية للبّت في  األشخاص  آالفأعيد إسكان

 ةوستولى األولوية إلى األشخاص الذين يرغبون في العودة من بلدان الجوار مثل سوري. الجديدة
 . الجئون العراقيون في ظروف عصيبةواألردن حيث يعيش ال

                                                 
 . االستثناء الواضح هو األقليات الدينية وخاصة المسيحيون والصابئة الماندئيون الذين يبدون أآثر ترددا في العودة  28



ولية ومكالمات تلقتها المفوضية السامية عبر الخط الهاتفي المجاني في وتشير دراسات استقصائية أ
مجموعة وتحدث موظفو المفوضية السامية إلى . مختلطةدمشق إلى أن أسباب حرآات التنقل تلك 

 لسبب أو أآثر منقدمون على العودة ، فقال بعضهم إنهم يةادرتهم سوري من الالجئين قبل مغواسعة
 :األسباب التالية

 األصدقاءمالقاة شمل العائلة وجمع في تحسن األوضاع األمنية ورغبتهم  •

عجزهم عن العمل وانعدام المساعدة المناسبة فضال عن استنفاد مدخراتهم وخشيتهم من  •
  تكاليف العيش بشدة ترتفعموسم الشتاء حين 

 كومةالحصول على الحصص الغذائية وغيرها من الخدمات التي توفرها الحتمكنهم من  •

 انقضاء صالحية تراخيص اإلقامة وتعذر بسبب اإلقامة بالنسبة إلىضغوط تعرضهم ل •
 29تجديدها

) أو بيعها(، وتفحص الممتلكات معاشات واستحقاقات اإليجاراليرادات واإل في جمع رغبتهم •
ة ، مع األمل في العودبعد توارد أخبار عن قيام الحكومة بمصادرة الممتلكات غير المطالب بها

  بعد ذلكةإلى سوري

 انعدام المساعدات أو الفرصة السانحة إلعادة التوطين، أو آال السببين •

 )التي تأخر موعدها (ة الدراسيفي بداية السنةالعودة إلى العراق  •

يساور العائدين بشأن الحالة األمنية على المدى الطويل إْذ يفيد العديد منهم بأنهم إال أن ثمة قلقًا حقيقيا 
وبناء على . يةالمحل فقط إلى المناطق التي يشعرون فيها باألمان بسبب الترتيبات األمنية هبونيذ

 المفوضية استجواب أجرتهنتائج أظهرت ، 200730نوفمبر / تشرين الثاني22تقرير صدر في 
 العراق ألنهم يعتقدونإلى  ةي سوريغادرونمن المستجوبين يقولون إنهم فقط  في مائة 14أن السامية 

.  التأشيرةوشروط أسبابا مالية نذآروي في المائة منهم 70 مقابل ،أن األوضاع األمنية قد تحسنت
 الالجئين إلغاء تسجيلهم لدى يتعين علىوأوضحت نتائج مسح مماثل أجري في مصر حيث 

المفوضية السامية قبل العودة إلى العراق، أن العديد منهم يصرحون بأن ال مستقبل لديهم في مصر 
 41آشفت دراسة شملت  لبنان حيثوالوضع مشابه في . بنائهمالتعليم أل إمكانية العمل أو سبب انعدامب

حد بعيد بتكاليف العودة مرتبط إلى ب هم العودة، أن قراريتمكنوا منالجئا طلبوا غلق ملفاتهم حتى 
 في 56 (هم غير القانونيلتوقيف بسبب وضعلوخشية التعرض )  في المائة61(العيش في لبنان 

 في المائة منهم قرار عودتهم األساسي إلى تحسن الوضع األمني في 30أقل من عزا وقد . 31)المائة

                                                 
ورية اختارت العودة إلى العراق بدًال من البقاء في سورية بطريقة غير قانونية، أو عائالت لم تكن قادرة على تجديد التأشيرة في س  29

 .حين حاولت تجديد التأشيرة" ختم الخروج"حصلت على 
 : انظر العنوان التالي  30
2f96f4795=SUBSITES&id=pdf?tbl.opendoc/home/vtx/texis/bin-cgi/org.unhcr.www://http )  آخر زيارة للموقع

 ).2008فبراير / شباط20في 
 .آانت أجوبة عديدة ممكنة  31



وهو المكان إلى حد اآلن من العائدين من األردن بسيط  لعل هناك داللة في تسجيل عددو. العراق
 .المقصود المفضل لدى العراقيين المتعلمين ومن ذوي الطبقة المتوسطة

. 32على اإلطالقعيشهم غير مؤمن غلبية الكبيرة من العائدين إلى العاصمة بغداد حيث ورجعت األ
قد و من حيث المكون العرقي بالغة التجانسسكنية  وأحياًء ًا مشوهمشهدًا ونيكتشفسرعان ما و

 بيوتهم ، ويجد الكثير منهماتخذت مظهرًا جديدا تصبغه مخلفات النزاعات الطائفية والجدران المدمرة
 وقد تسبب ذلك في نزوح ثاٍن. من دون وجه حقاحتلها أشخاص روقة أو مسروقة أو مخربة أو مح

الضطرار العديد من العائدين إلى البحث عن مأوى في أماآن أخرى بما أدى إلى زيادة عدد النازحين 
.  العراق أزمة اإلسكان الناشئة ماليين العراقيين الذين هجروا بيوتهم لكنهم مكثوا فيوتمس. 33داخليا

 ألف شخص ممن غادروا أحياًء سكنية 300وتظهر التقديرات أن ثمة في بغداد وحدها أآثر من 
ينزلون في الغالب في والشيعة إلى المناطق الشرقية و غرب البلد يفرون إلى، فالسنة حياء أخرىأل

ينيين الذين وتلقت المفوضية السامية أيضا تقارير تفيد بأن الفلسط. سكانها مؤخراهجرها مساآن 
 . ف قد تم ترحيلهم على يد العائدينتعرضوا في السابق للتمييز العنصري والعن

والمفوضية السامية إلعانة  34ورغم المساعدات المالية والمادية القليلة التي تتيحها الحكومة العراقية
من وال يزال . 35 ما تم التخطيط له أو توفيرهبدرجة عاليةالعائالت العائدة، فإن االحتياجات تفوق 

من دمشق أو أية دولة الالجئين طوعًا  إن آانت الحكومة ستنظم قوافل إضافية إلعادة واضحالغير 
القافلة األولى التي تم إثر تائج متفاوتة  ما ترتب من ن نظرًا إلىمجاورة أخرى في المستقبل القريب

الذين عادوا وهم ينتظرون عن حالة األشخاص " متضاربة"تلقى الالجئون معلومات قد و. تنظيمها
 .  الظروف السائدة في المناطق السكنية التي آانوا يقطنون فيهاعنالحصول على أنباء 

 من عمليات العودةموقف المفوضية السامية لشؤون الالجئين 

                                                 
. ة شخص من العائدين أشرفت عليها وزارة النقل العراقي800نوفمبر، غادرت دمشق قافلة محملة بنحو / تشرين الثاني27في   32

 عائلة من العائدين في القافلة آما آّلفت بإجراء تقييم سريع شمل 30ونظمت المفوضية السامية والوآاالت الشريكة في ما بعد مقابالت مع 
وأظهرت . في آافة أرجاء العراق) إحدى عشرة محافظة( مقاطعة 27 آالف شخص من بين نازحين داخليا وعائالت من الالجئين في 6نحو 

 30الذين رجعوا إلى محافظة بغداد آانوا يقطنون فيها سابقا؛ وعادت نسبة)  في المائة84(رئيسة جملة أمور منها أن أغلبية العائدين النتائج ال
  في المائة من62 في المائة إلى أماآن بديلة إثر النزوح الثاني الذي وقع؛ آما عاد 70في المائة منهم إلى أماآن إقامتهم المعتادة وتنقلت نسبة 

في حين عاد . واستكشاف أوضاع األمن والعمل" الزيارة والمعاينة"وأجرى بعضهم سفريات من أجل . المستجوبين إلى العراق بصورة نهائية
ورجع آخرون إلى العراق لتسلم . ووثائق مدرسية خاصة بأبنائهم ثم العودة من جديد إلى سوريا/البعض اآلخر لتسلم حواالت نقدية أو

 .ص غذائيةمعاشاتهم أو حص
وقيل خالل المحادثات التي جرت على مستوى المجتمعات . تبقى بغداد االتجاه الرئيسي للعائدين وإن قصدوا أيضا أماآن أخرى  33

وتشير المعلومات إلى أن المناطق السنية تضم . المحلية إن عودة األشخاص مرتبطة بانتماءاتهم وسيطرة السّنة أو الشيعة على المناطق
ويعتبر . الح الدين، والرمادي، وسامراء في حين تشمل المناطق الشيعية البصرة، والناصرية، وميسان، والحلة، والنجفمحافظات ص

. الالجئون الذين يفيدون بأنهم أصبحوا اآلن قادرين على التنقل بأمان من محافظة األنبار إلى بغداد، أن المناطق الغربية والجنوبية آمنة
كبير للعائدين يوجد في بغداد رغم أن األنباء الواردة من فوج العائدين األول توضح أن األغلبية لم تستطع العودة إلى والحقيقة أن التجمع ال

آان هذا الحي منطقة مسيحية (وال يزال حي الدرة في بغداد الوجهة الرئيسية للعائدين . أماآن إقامتها األصلية وتقاسي من حالة نزوح ثاٍن
ومع آل هذا يسود شعور عام أن العديد من المناطق في بغداد محفوفة ). يحيين في سورية اختاروا عدم العودة إلى هناكولكن الكثير من المس

 .وأما منطقتي زيونة والمنصور فيستقبالن، حسب ما أفادت به األنباء، فئات مختلطة من العائدين. بالمخاطر وعرضة لتقلبات أمنية جذرية
 دوالرا، وهو مبلغ يكفي لدفع إيجار 821إلى آل عائلة تعود من الخارج مليون دينار عراقي، أو ما يقارب تدفع الحكومة العراقية   34

وتفيد األنباء أيضا بأن العائدين سيتسلمون شهريا دفعات مالية . لمدة أربعة أشهر تقريبا لبيت في منطقة سكنية متوسطة المستوى في بغداد
 دوالرا، شهريا من 23 ألف دينار، أو 150وسيتلقى النازحون داخل األراضي العراقية . أشهر بعد عودتهم دوالرا تقريبا لمدة ستة 120بمبلغ 

فتقديم طلب إلى البرنامج . وأعدت الحكومة برامج إعانة لمساعدة هؤالء العائدين إال أن غالبا ما ينظر إلى هذه البرامج بريبة آبيرة. الحكومة
 مكان منشئه إللغاء التسجيل العائلي لدى المجلس المحلي، ولكن العديد من النازحين يخشون الدخول إلى الغذائي مرهون برجوع النازح إلى

 .المناطق التي طردوا منها
الميزانية بهدف تقديم المساعدة من مخصصات  مليون دوالر 11إلى ماليين دوالر 9,5لغ يتراوح من بتساهم المفوضية السامية بم  35

 .وتشمل المساعدات توفير المستلزمات المنزلية والمواقد والبطانيات والفرش.  ألف شخص30الف عائلة أو ما يقارب  آ5العاجلة إلى نحو 



 
 دليًالاعتبارها ال ينبغي ،  وإن آانت محدودة العودة إلى العراقعن عملياتألخبار االرتياح لرغم 
في الوقت الراهن إذ ال يزال الوضع األمني يين الالجئين العراقحشود آبيرة من عودة انية إمكعلى 

منة وآريمة في ظروف آ ضمان العودة هوويبقى التحدي القائم . بؤ بهنال يمكن التوفي العراق متقلبا 
الترويج ى  أو حت،قبل تشجيع عودة العراقيين إلى الوسط أو الجنوبف. مستدامةأن تكون هذه العودة و
بشكل معقول  توقعال أو تحقيقها جدوى حرآات العودة ينبغي بناء عليها تقاس شروط أساسيةها، ثمة ل

ووجود ومن منظور المفوضية السامية، تشكل العودة اآلمنة . في المستقبل القريب أنها ستتحقق
 . لب اإلعادة الطوعية،ة والمادية والقانونيةالجسديالنواحي من آمنة لظروف 

 
وتقارير معلومات وما يرد من رصد شامل، وعدم وجود دقيقة الساسية األبيانات ال غياب يأتيو

جرت مدى للغاية إمكانية تحديد إلى أي من الصعب ليجعل  هامناطقداخل والعودة طرق جمعت على 
ة عن وبالتالي من المهم استقاء معلومات دقيق. طوعيةوآريمة وآمنة بطريقة الحالية عمليات العودة 

ويخطط إلى العائدين المستضعفين  المساعدات العاجلة التي توفر فيهالعودة في الوقت  نحوتجاهات اال
إلى مصالحة الهادفة الجهود أن تكثف من الضروري أيضا و. أوسعلعمليات عودة محتملة على نطاق 

. في المستقبلتملة العودة الحالية والمح حرآات استدامةمن أجل آفالة   العراقيةالفصائلبين جميع 
ج األسباب  ما لم تعاَلهاعودة الالجئين من الخارج أو تشجيعل الترويجليس بمقدور المفوضية السامية و

وإلى أن .  تغيير حقيقي وجوهري ودائمويبرز الندالع العنف الذي أسفر عن حرآة النزوح الكامنة
 ). القسريةحظر العودة(يحدث ذلك، يجب احترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية 

 
 الالجئون من غير العراقيين

 
العنف ظل منسيين وغير محبوبين في لألسف في العراق من غير العراقيين يظل الالجئون 

اإليرانيون والسوريون والسودانيون ويبقى .  العراقالقائمة علىوالمناورات االستراتيجية 
 ألف الجئ غير 41لسامية أآثر من سجلت المفوضية افقد . دوامةعالقين وسط هذه الوالفلسطينيون 

ن ين الفلسطينيي الالجئتعتبر أوضاعو. عراقي في حاجة بالفعل إلى مساعدة وحماية على نحو مستمر
من   ألف شخص34يعادل ومن المعتقد أن عددًا آبيرا . غاية البؤسداخل العراق وبلدان الجوار في 

إقامة أي مكان تعرف لم التي  و1948ق منذ عام أفراد الجالية الفلسطينية الموجودة بكثافة في العرا
واستعمالهم  والتهديد بالطرد للمضايقاتويتعرض العديد منهم اليوم . أخرىآخر، قد فرت إلى بلدان 

ورغم الصعوبات التي . وسائل اإلعالم واالحتجاز التعسفي والتعذيب واالغتيالمن جانب  آبش فداء
  ما بين أن عددهم انخفض إلىتعتقداق فإن المفوضية السامية يواجهها الفلسطينيون عند مغادرة العر

 في عالقة شخصا 340مجموعة من الفلسطينيين مكونة من ثمة و. شخص ألف 15و آالف 10
في داخل خيم في موقع غير آمن تعيش ، ةالفاصلة بين حدود العراق وسوريالحدودية  المنطقة

قاموا بإيذاء أنفسهم ولم يباِل بعضهم و. دتقاسي من يأس متزايوهي عقارب اليعج ب صحراءال
 إثر تفاقم أعمالنوفمبر من السنة الماضية، /وفي منتصف شهر تشرين الثاني. اإلضراب عن الطعامب
 بقصدبغداد متجهة إلى الحدود السورية من عنف فرت مجموعات أخرى من الالجئين الفلسطينيين ال

بعبور حدودها إدراآًا ا  السلطات العراقية السماح لهضتورف. االلتحاق بالمجموعة األولى على األقل
ن الولوج إلى عة أخرى من الالجئين الفلسطينيين أن السلطات السورية ستمنع أية مجموعمنها 

الشرقية المنطقة الفاصلة، فجمعتهم في موقع في الهواء الطلق على بعد آيلومترين تقريبا من المنطقة 
 شخصا أي 1 649د أفراد هذه المجموعة في الوقت الحالي إلى صل عديو. لمرآز الوليد الحدودي

إعادة التوطين حال إنسانيا بلدان أن تجد بلدان الجوار وجدا ومن الضروري .  عائلة490 مجموع من



 على حدودها قبل أن عالقينعاجال لصالح الفلسطينيين الذين بقوا في العراق أو وجدوا أنفسهم 
 100أآثر من  أن تستقبل البرازيل قبلتو.  االغتصاب أو القتليتعرض المزيد منهم للخطف أو

آما ، أربع سنوات منذ آانوا محصورين في مخيم مهجور على الحدود األردنية العراقيةفلسطيني 
 ن ملموسا، وهذان مثالن آخر حدوديمخيمالعدد نفسه من الالجئين القادمين من استقبال  شيلي قبلت

ومما . المساعدةب والتقدمنطاق الكارثة اإلنسانية في العراق بديين غير تقلياعتراف شرآاء على 
 الميلشيات  منريخطتحت تهديد  بغداد داخل أن يبقى آالف الفلسطينيين محاصرين يؤسف له
 . رغم النداءات المستمرة التي توجهها المفوضية السامية وغيرها من الوآاالت المناهضة

 
 الخاتمة

 االعتراف بشواغل البلدان المستضيفة لالجئين في ما في هذه األثناءي يتعين على المجتمع الدول
جة هاته الشواغل من خالل توفير يتعلق بطبيعة أزمة الالجئين العراقيين الطويلة المدى ومعال

جهود تعزيز  و،مساعدة فعالة للحكومات والمنظمات غير الحكومية على الصعيدين المحلي والدولي
أن البلدان خارج المنطقة يتوجب أيضا على و.  األمم المتحدةعن طريق في ذلك بمااإلغاثة الدولية 

البلدان ن لتخفيف الحمل عاألآثر استضعافًا إمكانية إعادة توطين أعداد آبيرة من العراقيين تعرض 
المستضيفة لالجئين في الشرق األوسط والمساعدة على إقناعها على مواصلة توفير الحماية للعراقيين 

التي يعاني  ة والمالية واالجتماعية والسياسيةاألمنياألوضاع آثار وإن . حدودهاعند  وأراضيهال داخ
تحديا  النزوح العراقييشكل و. طويلةوات لسنستستمر  العراق والمنطقة وسائر بلدان العالم منها

د أآبر حرآة نشهإننا و. من الالزم التصدي لهوستقرار الشرق األوسط بكامله  الهائال وطويل األجل
 منذ تشريد الفلسطينيين في أعقاب تأسيس دولة نزوح سكاني في الشرق األوسط وأطولها أجًال

 المجتمع الدولي مليارات الدوالرات في سبيل تمويل برامج االنتعاش لقد ضّخ. 1948إسرائيل عام 
ذلك ما زالت والتنمية لصالح العراق التي لم ينفذ الكثير منها بسبب الشواغل األمنية، ومع 

آما تظل المفوضية . على نحو فادحدول الجوار مهملة في االحتياجات اإلنسانية داخل العراق و
 األموال الالزمة لتلبية االحتياجات المتزايدة تعاني من نقص فيالسامية ووآاالت إنسانية أخرى 

 شك فيه أن يؤدي مما الو. ر العراقيين على األراضي العراقية وخارجهايلالجئين العراقيين وغ
ثر تعرضا للخطر غياب إمكانية القيام برحالت جوية داخلية وخارجية إلى تفاقم يأس األشخاص األآ

 طالبي اللجوء  عدم إجبار أو إآراهضمانتحمل بلدان المنطقة وحدها مسؤولية توال . واستغاللهم
إمكانية ضمان حماية، وعلى العودة إلى دائرة الخطر بسبب تعذر توفير المساعدة وال العراقيين

وستكون سنة .  بل هذه مسؤولية يتحملها أيضا المجتمع الدوليعيشهم في ظروف آمنة وإنسانية
.  عودة آمنة وآريمة للعراقيينلكفالة في تحديد مدى االستيفاء بالشروط الضرورية حاسمة 2008

 وآأنهمفيهم ومعاملتهم وإذا استمر المجتمع الدولي في تجاهل الالجئين العراقيين غير المرغوب 
أن االعتبارات ب التصور سيؤآدمؤشر مزعج يدل على أداء دون المستوى في العراق، فإنه 

ة عندما يتعلق لويو الحماية في البلدان المستضيفة، ال تحظى باألفضاءاإلنسانية، بما في ذلك توفير 
النازحين طوعًا في ظروف آمنة وأيًا آان النقاش بشأن العراق، يجب أن تكون عودة . األمر بالعراق

األخرى فهي  اتمؤشرالآل أما . ا أساسيا لتقييم التقدم المحرز مؤشر،وآريمة وإعادة إدماجهم بنجاح
 .ةثانوي


