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توصيات



العراق
 معاناة في غياهب الصمت: اللجئون العراقيون في سوريا

1  .
 إن عدد اللجئيين العراقييين الذيين تسيتضيفهم سيوريا يفوق عدد اللجئيين العراقييين فيي أيية

  وقد وصل العديد1.دولة أخرى في العالم، حيث يعيش اليوم مئات اللف منهم في هذا البلد
ّييَمر مقام المامييين العسييكريين2006منهييم بعييد فييبراير/شباط   ، عندمييا أدى التفجييير الذي د

 للطائفية الشيعيية فيي مدينية سيامراء العراقيية إلى تصيعيد حاد فيي وتيرة النييزاع الطائفيي فيي
 العراق. ويشكيل المسيلمون السينة أغلبيية اللجئيين الذيين وصيلوا إلى سيوريا منيذ ذلك الوقيت.
 غيير أن ثمية أعداداً كيبيرة مين اللجئيين مين العراق ينتمون إلى أقليات دينيية وعرقيية أخرى،
 ومنهيم المسييحيون والصيابئة – المندائيون، بالضافية إلى اللجئيين الفلسيطينيين الذيين كانوا

2.يقيمون في العراق منذ فترة طويلة

 ، قام مندوبيو منظمية العفيو الدوليية2008 مارس/آذار 6 فيبراير/شباط و 26وفيي الفترة بيين 
 . وكان معظيم الذيين قابلَتهيم المنظمية،3بزيارة إلى سيوريا لتقيييم أوضاع اللجئيين مين العراق

 وهم بالعشرات، قد فروا بعد أن كابدوا معاناة قاسية أصابتهم بالصدمة في العراق: فقد أُرغم
 على مغادرة منازلهم وأحيائهم قسراً من قبل جماعات مسلحة في سياق عمليات بعض هؤلء

 العنييف الطائفييي؛ وتعرض بعضهييم الخيير للتهديييد الجسييدي والختطاف؛ كمييا تعرض بعضهييم
 للتعذيب؛ وفَّر آخرون من وجه الصدامات المسلحة بين الجماعات المسلحة والقوات العراقية
 والمريكية؛ كما أن أقرباء وأصدقاء بعضهم لقوا حتفهم في التفجيرات أو الهجمات النتحارية.

وذكر عدد قليل من النساء أنهن تعرضن للغتصاب أو التهديد بالغتصاب.

 إن العدييد مين اللجئيين العراقييين الذيين قابلتهيم منظمية العفيو الدوليية بحاجية إلى تأهييل
 واسيتشارات، بييد أن هناك نقصياً فيي توفيير مثيل هذه الخدمات فيي سيوريا. كميا أن معظيم
 اللجئيين فقراء، ولكنهيم ممنوعون مين العميل. ويمكين أن يتلقيى المسيَّجلون لدى المفوضيية

  مسياعدات غذائيية مين(السيامية للميم المتحدة لشؤون اللجئيين )المفوضيية السيامية للجئيين
 وكالت المم المتحدة، ولكن العديد منهم بحاجة إلى مساعدات مالية، ولسيما لدفع تكاليف
 السكن، التي ل يتلقاها معظمهم. ويتعين على آخرين تجديد تصاريح إقامتهم بصورة شهرية.

إن لحالة عدم الستقرار هذه تأثيراً حاداً على الحالة العقلية للعديد من اللجئين.

 ويتضمن هذا التقرير الموجز ملخصاً للنتائج الرئيسية للتقييم الذي أجرته منظمة العفو الدولية
 لوضاع اللجئيين مين العراق فيي سيوريا. وقيد أجرت المنظمية بشكيل خاص مراجعية لتأثيير
 التطورات الخيرة، بميا فيهيا اشتراط سيوريا حصيول العراقييين على تأشيرات دخول، والنباء
 الواردة بشأن تحسين الوضاع المنيية فييي بعيض أنحاء العراق، والنباء المتعلقية بعودة أعداد
 كيبيرة مين اللجئيين إلى العراق. كميا درسيت المنظمية الوضاع القتصيادية للعراقييين الذيين
 يعيشون فييي سييوريا، ومدى حصييولهم على الخدمات ميين قبيييل التعليييم والصييحة، فضلً عيين

بواعث القلق بشأن توفير الحماية، ول سيما فيما يتعلق بالنساء والفتيات.

إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات السورية إلى:



      

ضمان عدم حرمان العراقيين المحتاجين إلى الحماية من دخول سوريا؛-
 المتناع عيين العادة القسييرية للعراقيييين الذييين يمكيين أن يتعرضوا لخطيير العدام-

خارج نطاق القضاء والتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق النسان في العراق؛
 تخفييف القيود المفروضية على المنظمات غيير الحكوميية الدوليية التيي تود العميل-

في سوريا لمساعدة اللجئين من العراق.

2  . 
 ، فإن2007على الرغيم مين بعيض التحسين الذي طرأ على الوضاع المنيية منيذ أواسيط عام 

 زال مسيتمراً، وإن العراق ل يزال أحيد أكثير الماكين خطورة فيي العالم. فالعنيف الطائفيي ميا
 بوتيرة أقييل ممييا كانييت عليييه ميين قبييل، ول يزال المدنيون يدفعون ثمناً باهظاً. وقُييتل آلف

 "الفورةالشخاص على أيدي الجماعات المسييلحة بشكييل رئيسييي، وذلك منييذ بدء عملييية "
 ، كمييا تعرض العديييد ميين الشخاص للختطاف2007العسييكرية المريكييية فييي مطلع عام 

 والتعذييب. وكان الضحاييا مين الرجال والنسياء، ومين الشباب والشيوخ، ومين السينة والشيعية،
 بالضافة إلى أفراد القليات الدينية والعرقية، من قبيل الفلسطينيين والمسيحيين والصابئة –

المندائيين. ونتيجة لعمال العنف، فَّرت عائلت عديدة من منازلها. 

  عاماً، يملك محلً لبييع المجوهرات47، وهيو رجيل مين الصيابئة – المندائييين عمره 4كان سيمير
 2007في بغداد. وقد قال لمنظمية العفيو الدوليية إن شقيقه إدوارد اختُيطف فيي أبرييل/نيسيان 

 من قبل ثلثة رجال مقنَّعين بينما كان في طريقه إلى الدكان الذي كانا يملكانه. وقد اختُطف
 بأنيه يجيب أن يغادر العراق لنيه لييس مسيلماً. وأُبلغ  سياعة، تعرض خللهيا للضرب،24لمدة 

 وبعد إطلق سراحه في اليوم التالي، توجه إلى منيزله في حي السيدية ببغداد، وأخبر عائلته
 بما حدث له. وبعد مرور عشرة أيام اقتحم رجال مسلحون المحل وهددوا سمير بقوة السلح

 وبعيد بضعية أيام، وجيد سيمير جثية رجيل مقطوعية. وأخذوا كيل الذهيب والمال الموجود فييه
  وقال للمنظمة إن أفراد المليشيات الطائفية يرهبون.الرأس خارج منيزل عائلته في السيدية

الناس بهذه الطريقة.

 وقال سييمير إن عائلتييه تلقييت تهديدات كُتبييت على جدار البيييت تقول: "إذا لم تغادروا، فإنييه
نه قيل نة أخيه البالغة من العمر  سيتم نسيف المنيزل". ويبدو أ   عاماً في المدرسة في13لب

  بأنهيا يجب أن تهتدي إلى السلم، وإل فإنها ستواجه خطر اليذاء. ونتيجة2007 يونيو/حزيران
 لذلك، طلبت العائلة من ابنتها ارتداء ملبس إسلمية من أجل المحافظة على سلمتها. وفي

 ، فَّر إدوارد وزوجتيه وأطفاله إلى سيوريا، وبعيد شهريين لحيق بهيم سيمير2007سيبتمبر/أيلول 
ووالدته.

  عاماً، ولها أربعة أطفال. وكان زوجها السني قد اختُطف وقُتل44زهراء أرملة شيعية عمرها 
  فيي بغداد على أيدي أفراد جماعية مسيلحة بحسيب ميا ورد. وقالت زهراء2007فيي ماييو/أيار 

 لمنظمية العفيو الدوليية إن العائلة عاشييت فيي منطقية الرشيييد ببغداد، حييث تلقيى أفرادهييا
َييسلة ميين قبييل 2007وأصييدقاؤهم العديدون فييي مطلع عام   تعليقات تهديدييية يُعتقييد أنهييا مر

 جماعات مسييييلحة. وقالت زهراء إن إحدى تلك التعليقات تضمنييييت تهديدات بالقتييييل إذا لم
يغادروا.
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 زهراء مكالمة هاتفية من الخاطفين، طالبوا في اليوم نفسه الذي اختُطف فيه زوجها، تلقت
  دولر أمريكي في حقيبة، وجاءت مجموعة من الرجال50,000 فيها بفدية. وقد وضعت حوالي

 غيير الملثميين بالسييارات وعلى دراجات ناريية واخذت الحقيبية. وميع أن زهراء دفعيت الفديية،
 فقد قُتل زوجها. ووفقاً لشهادة الوفاة، فإنه أُردي برصاصة في رأسه.

 ثيم انتقلت زهراء للعييش بشكيل دائم فيي حيي شيعيي فيي منطقية الكرخ ببغداد، ولكنهيا تلقيت
 ، فَّرت زهراء2007نصائح بالنتقال لنها كانت معروفة باسم أرملة السني. وفي سبتمبر/أيلول 

 مييع أطفالهييا ووالدتهييا وشقيقتهييا إلى دمشييق، حيييث تلقوا مسيياعدات طارئة ميين المفوضييية
 السيامية للجئيين. وقيد قالت لمنظمية العفيو الدوليية: "إننيي لن أعود إلى العراق، حييث قتلوا

."بيتي. ماذا أقول إلى أطفالي؟ إن والدهم قُتل لنه سني زوجي وأنتزعوا

  عاماً، مع زوجها السني المهندس سعيد في حي36عاشت أم شيعية لسبعة أطفال، وعمرها 
 ، وبعيد2006تقطنيه أغلبيية سينية فيي منطقية الرشييد ببغداد. وذات مسياء فيي فيبراير/شباط 

 تفجير المقام الشيعي في سامراء، استُدعي سعيد إلى بوابة الحديقة من قبل مجموعة من
 الرجال المسيلحين المقنَّعيين، الذيين هددوه بقوة السيلح، وطلبوا منيه تطلييق زوجتيه الشيعيية.

 ، قبييض أفراد قوة2006وقييد انتقلت العائلة بسييرعة إلى حييي مجاور. وفييي أبريييل/نيسييان 
 الشرطة الخاصة على سعيد في مكتبه بمنطقة الرشيد. وقد احتُجز لمدة أسبوعين في مركز
 للعتقال، حييث تعرض للضرب والشتائم. ثيم أُطلق سيراحه بعيد إجراء عمليية تفتييش لمركيز

.2006العائلة إلى سوريا في مايو/أيار  العتقال قادتها قوات الوليات المتحدة. وقد فرت

.3   
 ، لم يكيين العراقيون المسييافرون إلى سييوريا بحاجيية إلى2007قبييل أكتوبر/تشرييين الول 

 وبسيييب الزيادة الهائلة فيييي أعداد اللجئيييين  بييييد أن الحكومييية السيييورية،5تأشيرات دخول.
 العراقييين وانعدام الدعيم مين جانيب المجتميع الدولي وبناء على طلب رئييس الوزراء العراقيي

  أنيه سيتم العميل بنظام الحصيول على تأشيرات2007نوري المالكيي، أعلنيت فيي أواسيط عام 
 .2007 أكتوبر/تشرين الول 1 سبتمبر/أيلول، ثم تم تأجيل العمل بذلك القرار إلى 1اعتباراً من 

 وقالت الحكوميية إن القرار جاء نتيجًة للضغوط الهائلة الناجميية عيين العدد الكييبير والمتنامييي
للعراقيين الذين تستضيفهم سوريا.

 فيي البدايية كانيت السيفارة السيورية فيي منطقية المنصيور ببغداد تصيدر تأشيرات لمدة ثلثية
 أشهر، وكانت عملية دراسة الطلبات تستغرق أسبوعين. وفي الشهر اللحقة، أصبح بإمكان
 العراقييين الحصيول على تأشيرات دخول على الحدود السيورية. وقيد أوضيح مرسيوم حكوميي
 نظام التأشيرات الجديد، ولكن التفاصيل لم تتوفر إل للمسؤولين الرسميين المعنيين بالسفر
 إلى سيوريا. وعندميا يصيل العراقيون إلى سيوريا، فإن بإمكانهيم التقدم بطلب الحصيول على

تصريح إقامة مؤقت.

  الكاديميون وأفراد عائلتهيييم:ومييين بيييين الذيييين يمكنهيييم الحصيييول على تأشيرات دخول
 المباشرون؛ والطلبية العراقيون الذيين يدرسيون فيي الجامعات السيورية وغيرهيا مين المعاهيد
 التعليمييية العليييا؛ والطفال الملتحقون بالمدارس، وسييائقو الشاحنات وحافلت الركاب التييي
 تسييير على طريييق بغداد – دمشيييق؛ والعراقيون الذيييين يحتاجون إلى معالجييية طبييية فيييي



      

 المسييتشفيات السييورية شريطيية أن يكون لديهييم وثائق رسييمية صييحيحة؛ وأعضاء الوفود
 الثقافية والرياضية التي تزور سوريا أو تمر عبرها؛ والتجار ورجال العمال الذين لهم مصالح

تجارية وبحاجة إلى السفر إلى سوريا.

 ويمكن لعائلت الطفال الملتحقين بالمدارس في سوريا أو عائلت الشخاص الذين يحتاجون
 إلى معالجية طبيية تقدييم طلبات للحصيول على تصياريح إقامية مؤقتية، وينبغيي تجديدهيا شهرياً
 ولمدة أقصيياها سيينة واحدة. إن مثييل هذه التصيياريح تتيييح للعراقيييين الحصييول على إذن ميين
السلطات السورية بالسفر إلى العراق، مع إمكانية العودة إلى سوريا في غضون ثلثة أشهر.

 ومييع أن التعليمات الجديدة غييير مذكورة رسييمياً، فإن الشخاص المرتبطييين بحزب البعييث
 العراقيي السيابق، والشخاص المعارضيين للحكومية العراقيية الحاليية بوجيه عام يحصيلون على

تصاريح إقامة في سوريا.

 وقال مسييؤولون سييوريون لمنظميية العفييو الدولييية إن السييلطات السييورية المتواجدة على
 الحدود تمارس قدراً كيبيراً مين الجتهاد والتقديير فيي منيح التأشيرات. فقيد ذُيكر أنيه يسيمح
 بدخول العراقيين الذين ل يفون بالمعايير، ولكنهم بحاجة ماسة إلى الحماية، بيد أن المنظمة

لم تلتق بأي أشخاص ممن ُسمح لهم بالدخول على هذا الساس.

 قبل بدء العمل بنظام التأشيرة، كان العراقيون في سوريا يذهبون إلى الحدود للحصول على
 تأشيرة جديدة لمدة ثلثية أشهير. أميا الن، فإن الشخاص الذيين يُيسمح لهيم بالدخول يجيب أن

 ونتيجًة يقدموا طلبات للحصيول على تصيريح إقامية فيي دائرة الهجرة والجوازات فيي دمشيق.
 لذلك، فإن العديييد ميين الشخاص الذييين انتهييت مدة صييلحية تأشيراتهييم يقيمون فييي سييوريا
 بشكل غير نظامي بسبب خشيتهم من التسجيل لدى السلطات السورية. كما أنهم ل يريدون
 العبور إلى العراق لنهييم سيييضطرون إلى تقديييم طلبات عودة إلى سييوريا بموجييب الشروط
 الجديدة. وثمية عائق آخير أمام العراقييين وهيو أن منطقية المنصيور التيي تقيع فيهيا السيفارة

السورية تعتبر إحدى أكثر المناطق خطورة في بغداد.
 وبعد العمل بنظام التأشيرة الجديد، انخفض عدد العراقيين الذين يذهبون إلى سوريا. بيد أن

.2008العدد أخذ في الزدياد التدريجي منذ مطلع عام 
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.4         

 إن معظم العراقيين في سوريا ليسوا في وضع آمن؛ فالسلطات السورية ل تعتبرهم لجئين
  ويسيجل بعيض العراقييين أنفسيهم لدى المفوضيية السيامية للجئيين، ولكين ذلك ل6رسيمياً.

 . وقد ُمنح بعضهم تصاريح إقامة مؤقتة، ولكن ما يشكل لهم حماية من 
.أمر غير الواضح قد يحدث لهم بعد انتهاء مدة صلحية تصاريحهم

  عراقييي مسييجلين لدى المفوضييية السييامية170,000، كان هناك 2008فييي مطلع مارس/آذار 
  منهم. وقد تضاعف عدد45%للمم المتحدة لشؤون اللجئين، وتشكل نسبة النساء والفتيات 

 وفي  آخرون لدى المفوضية.90,000، عندما ُسجل 2008المسجلين منذ أواسط يونيو/حزيران 
 ، ذكرت المفوضية السامية للجئين أن الوكالة سجلت حتى الن ما يربو2008بداية مايو/أيار 

  وقال مسييييؤولون فيييي7 ميييين الناث(.48% ميييين الذكور و 52% لجئاً عراقياً )194,273على 
  عراقيي300,000المفوضيية السيامية للجئيين لمنظمية العفيو الدوليية إنهيم يتوقعون تسيجيل 

.2008بحلول نهاية عام 

 ، تلقى العراقيون الذين سجلوا أنفسهم لدى المفوضية السامية2007وحتى نهاية مارس/آذار 
 للجئيين كتيب حمايية مؤقتية مين لدن الوكالة صيالحة لمدة سيتة أشهير وقابلة للتجدييد. بييد أن

 ، تعترف بجمييع العراقييين القادميين مين المناطيق2008المفوضيية بدأت، منيذ أبرييل/نيسيان 
 الوسيطى والجنوبيية مين العراق كلجئيين على أسياس الظاهير، ميع أن مسيؤولي الحمايية فيي
 المفوضية مازالوا يجرون مقابلت معهم للتأكد من أنهم من تلك المناطق فعلً. وعلى الرغم
 مين أن المفوضيية تبذل قصيارى جهدهيا، فإن تلك الكتيب ليسيت كافيية لحمايية الشخاص مين

. خطر 

 وتسيتغرق عمليية التسيجيل بضعية أشهير فيي العادة، ميع وجود إجراءات سيريعة فيي حالت
الشخاص الذين يُعتبرون من الفئات المستضعفة بشكل خاص.

 إن عدد العراقييين الذيين يراجعون المفوضيية السيامية للجئيين فيي ازدياد بسيبب ازدياد عدد
 الشخاص الذيين يدركون فوائد التسيجيل على ميا يبدو. فقيد بدأ العدييد مين العراقييين الذيين
 يعيشون في سوريا منذ سنوات من دون تسجيل بالذهاب إلى المفوضية إما لن مالهم نفد،

أو لنهم بحاجة إلى معالجة طبية، أو لنهم يرغبون في إعادة توطينهم في بلد آخر.

 كما قابلت منظمة العفو الدولية أشخاصاً لم يلمسوا فوائد التسجيل بسبب محدودية الحماية
 الممكنيية أحياناً، أو انعدام الثقيية نتيجًة لعمليات العادة القسييرية التييي لم تتمكيين المفوضييية
 السامية للجئين من وقفها، أو لمحدودية موارد المفوضية التي تمنعها من تقديم مساعدات

مالية إلى العديد من العائلت.

 ويتم التسجيل لدى المفوضية السامية للجئين في منطقة دوما بدمشق في المرة الولى ثم
 سييوسة للتجديييد والتحديييث. وهناك وحدة متنقلة تقدم خدمات التسييجيل فييي منطقيية كفيير

للشخاص غير القادرين على الذهاب إلى هاتين المنطقتين.



      

.5   
َيمن يُخاطير بالقيام  يعيش العدييد مين العراقييين فيي سيوريا فيي حالة فقير مدقيع. بيل إن بينهيم 
 بزيارات قصييرة وخطيرة إلى العراق بقصيد اسيتلم رواتبيه التقاعديية وحصيصه الغذائيية، كيي

يستطيع العيش في سوريا.

 ول يُسمح للعراقيين بالعمل في سوريا، مع أن بعضهم يعمل بصورة غير قانونية مقابل أجور
 زهيدة. ونتيجًة لذلك، فإنهيم يكابدون مين أجيل دفيع تكالييف القامية لن أجور السيكن مرتفعية،
 وغالباً ما يضطرون لتقاسم الشقق أو حتى الغرف. وقد فعل ذلك العديد من العراقيين الذين

 لنهم استنفدوا مدخراتهم على ما يبدو.2007عادوا إلى العراق من سوريا في أواخر عام 

 ( على العميل بصيورة غيير قانونيية فيي سيوريا كيي7أُرغيم كيل مين عباس وآلء )أنظير الفصيل 
 يتمكنييا ميين العيييش. ويعمييل عباس، الذي كان سييائق سيييارة أجرة فييي السييابق، بائعاً فييي

  دولر100الشوارع. أميا آلء فقيد وجدت عملً فيي معميل للحلويات، حييث تحصيل على نحيو 
أمريكي شهرياً لتغطية أجرة سكنها.

  لجئ17,900وتقدم المفوضية السامية للجئين في الوقت الراهن مساعدات مالية إلى نحو 
 ، ميييع أن ذلك2008 بحلول نهايييية عام 50,000عراقيييي. وتهدف الوكالة إلى زيادة العدد إلى 

يقتضي توفير تمويل دولي إضافي.

  عاماً، وهيي متزوجية ولهيا ولد عمره سينتان.40فاطمية مين حيي الدورة فيي بغداد وعمرهيا 
 ويقضي زوجها معظم وقته في بغداد مع زوجة أخرى، مع أنه يرسل إليها بعض المال. وكانت

 . وفي يوليو/تموز من2007 مايو/أيار 25فاطمة قد وصلت إلى سوريا مع زوجها وطفلها في 
 العام نفسيه، ذهبيت إلى المفوضيية السيامية للجئيين وسيجلت نفسيها. وقيد أُجرييت معهيا أول

 ، وتلقت فيما بعد كتاب حماية لمدة عام. ولكنها لم تتلق بعد2008 فبراير/شباط 10مقابلة في 
  دولرا150ًأي أغذيية أو مسياعدة ماليية. وهيي تعييش ميع طفلهيا فيي شقية صيغيرة أجرتهيا نحيو 

أمريكياً شهرياً. وفاطمة شيعية، بينما زوجها سني.

 وبدأت المفوضيية السيامية للجئيين وبرناميج الغذاء العالميي بتوزييع الغذاء على العراقييين مين
 ، بلغ عدد العراقيييين الذييين2008خلل الهلل الحميير العربييي السييوري. وفييي مارس/آذار 

  شخيص. وتتلقيى كيل عائلة حصيص56,000يحصيلون على أغذيية مين برناميج الغذاء العالميي 
 غذائية مرة كل شهرين. وقد قيل لمنظمة العفو الدولية إن الهدف من ذلك هو توفير الغذاء

  عراقيي بحلول نهايية العام. وأبلغ مسيؤول فيي برناميج الغذاء العالميي منظمية300,000لنحيو 
  بالمئة مين العراقييين المسيجلين حالياً لدى المفوضيية السيامية للجئيين90العفيو الدوليية أن 

 يتلقون مساعدات غذائية. وتشمل الغذية الرز وزيت الطهي والعدس والسكر والشاي ورب
 البندورة. كمييا يتلقييى المسييجلون لدى المفوضييية أشياء غييير غذائييية ميين قبيييل الفرشات

والبطانيات.

 إن التصور السائد عند بعض السوريين هو أن العراقيين أغنياء. ولكن الحقيقة هي أن الغنياء
 أقلية. ومن المؤسف أن المشاعر المناوئة للعراقيين أخذت تتنامى على ما يبدو، حيث يوضع
 اللوم عليهيم، على نطاق واسيع، فيميا يتعلق بالرتفاع الحاد فيي تكالييف المعيشية فيي سيوريا
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في السنوات الخيرة.

.6   
 هناك العديد من النساء ربات السر بين هذا العدد الضخم من اللجئين العراقيين في سوريا

ّيَن مطلقات أو  والنسياء العازبات. فقيد غادرن العراق بمفردهين أو ميع أطفالهين فقيط لنهين ك
 أرامييل. وفَّر بعضهيين مييع أزواجهيين، إل أن الزواج عادوا فيمييا بعييد إلى العراق أو ذهبوا إلى
 أماكين أخرى بحثاً عين عميل. ودفيع اليأس والفقير بعيض العائلت إلى إرسيال بناتهيا للعميل فيي

النوادي الليلية أو حتى بيعهن في سوق الدعارة.

  عاماً، ميع ابنهيا61وهيي مين سيامراء وعمرهيا  ، فَّرت سيوار،2008 ينايير/كانون الثانيي 27فيي 
  عاما24ًويعانيي إبنهيا البالغ مين العمير . 1991إلى سيوريا. وكانيت قيد طُلقيت فيي عام  وابنتهيا

  عاماً من عجز جسدي ل يستطيعان بسببه السير على قدميهما.21وابنتها البالغة من العمر 
ُيسجلت ميع ابنهيا وابنتهيا لدى2008وقيد أحضرتهميا إلى دمشيق للعلج. وفيي فيبراير/شباط   ، 

 المفوضية السامية للجئين وُمنحوا كتب حماية، وأُبلغوا بأنهم سيحصلون على حصص غذائية
 . وقالت سوار لمنظمة العفو الدولية إن نقودها2008ومعونات مالية اعتباراً من أبريل/نيسان 

 قيد نفدت تقريباً، وإنهيا تشعير بالقلق بشأن تدبر أمور معيشية السرة خلل الفترة التيي تسيبق
 حصيولها على مسياعدات المفوضيية السيامية. إن ابنهيا وابنتهيا ل يسيتطيعان مغادرة المنييزل
 بسيبب إعاقتهميا، وهيي تعانيي مين مشكلة فيي السيير بسيبب إصيابة إحدى ركبتيهيا منيذ زمين

 طويل.

 وحددت المفوضيية السيامية للجئيين، مين خلل عملهيا المتعلق بالتصيال بمختلف القطاعات،
 العدييد مين النسياء والفتيات المعرضات للخطير، ومين بينهين نسياء تعرضين للخداع أو أُرغمين
 على ممارسيية الدعارة. بيييد أن هذا العمييل المهييم والضروري معرض للخطيير بسييبب نقييص

التمويل.

  امرأة. كميا100وأنشأت المفوضيية السيامية للجئيين ملجأً خارج دمشيق يمكين أن يؤوي نحيو 
 يوجيد بييت آمين وملجيأ فيي حيي السييدة زينيب بدمشيق للنسياء مين ضحاييا العنيف المنييزلي

 السيامية زيادة عدد وغيرهين مين النسياء المعرضات للخطير بشكيل خاص. وتحاول المفوضيية
 البيوت المنية. وقيد قال مسيؤول فيي المفوضيية لمنظمية العفيو الدوليية إن عدداً كيبيراً مين
 النسياء يتعرضين للعنيف على أيدي أزواجهين. وأبلغ عدد متنام مين النسياء والفتيات المفوضيية
 السيامية للجئيين وغيرهيا مين المنظنات بأنهين تعرضين للغتصياب فيي العراق أو سيوريا. وفيي

  حالة تعرضيت فيهيا لجئات عراقيات للعنيف الجنسيي أو400، حددت المفوضيية نحيو 2007عام 
 العنيف بسيبب النوع الجتماعيي، بميا فيي ذلك الغتصياب، فيي العراق. ومنيذ ينايير/كانون الثانيي

  امرأة ممين تعرضين للعنيف200، تمكنيت المفوضيية السيامية مين تحدييد ميا ل يقيل عين 2008
8الجنسي أو العنف بسبب نوع الجنس.

 6وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى العديد من النساء اللتي تعرضن لمثل تلك الجرائم. ففي 

 ، اختُطفييت مريييم، وهييي امرأة ميين البصييرة تنتمييي إلى طائفيية الصييابئة –2005يوليييو/تموز 
  عاماً. وخلل اليام الثلثيية التيي اختُطفييت فيهيا، تعرضيت للضرب على48المندائيية وعمرهييا 

 أيدي ثلثيية رجال. فييي اليوم الول ُحرمييت ميين الطعام والماء والذهاب إلى المرحاض. وفييي



      

 اليوميين الثانيي والثالث اغتصيبها الرجال الثلثية جميعيا. وفيي اليوم الثالث أيضاً قام مختطفوهيا
 بعصيب عينيهيا ووضعوهيا فيي سييارة وتركوهيا على قارعية أحيد الشوارع بعيد أن هددوهيا بقتلهيا
 ميع عائلتهيا إذا أبلغيت عين حادثية الختطاف. فاسيتقلت سييارة أجرة وعادت إلى بيتهيا. وفور

دخولها المنيزل، انهال زوجها عليها بالضرب.

 بعد إطلق سراحها بثلثة أيام، ذهبت مريم إلى الشرطة للبلغ عن الحادثة، وذلك في محاولة
 منهيا لقناع زوجهيا بماحدث لهيا. وبعيد أسيبوع مين تعرضهيا للعتداء، جاءت امرأة إلى منييزلها
 وأخبرتهيا بأنهيا عرفيت بأنهيا ذهبيت إلى الشرطية، وأن جمييع أفراد عائلتهيا سييُقتلون. فميا كان

منها إل أن فرت مع عائلتها إلى سوريا.

 ومنذ وصولها إلى سوريا، قطع زوجها صلته بها. وقد شاهدت أحد مغتصبيها في دمشق، وهي
 وتعيش على مساعدة شقيقتها لها الن في حالة صدمة شديدة. إنها تخشى مغادرة منيزلها،

ليس إل.

 وتعميل المفوضيية السيامية للجئيين ميع عدد مين وكالت الميم المتحدة، ومنهيا صيندوق الميم
 المتحدة النمائي للمرأة "يونيفم"، ومنظمة الهجرة الدولية، وصندوق المم المتحدة للسكان،
 بالضافيية إلى بعييض منظمات المرأة السييورية والعراقييية المعنييية بالعنييف المنيييزلي والعنييف

  ويتيم التركييز على النسياء اللتيي يعشين بمفردهين،.الجنسيي والعنيف بسيبب النوع الجتماعيي
 بمتطوعييين ميين مراكييز المجتمييع المحلي عادةً، مييع أن هذا العمييل يواجييه وتجري السييتعانة

 العراقييل ومهدد بالنقيص الحاد فيي التموييل. وفيي حالت قليلة، قدميت المفوضيية السيامية
للجئين مساعدات للنساء بإرسالهن إلى ملجأ تديره منظمة غير حكومية محلية.

 واسيتمر ورود أنباء عين حالت البغاء القسيري بيين الفتيات دون سين الزواج. كميا وردت أنباء
 ، كانت تسع فتيات عراقيات دون2008عن وجود حالت اتجار بالنساء. ففي مطلع مارس/آذار 

 سن السادسة عشرة محتجزات في مركز للحداث في دمشق. وقد اتُهم معظمهن بممارسة
 البغاء. وقيييل إن فتاة فييي التاسييعة ميين العميير أُرغمييت على الزواج ميين قبييل والديهييا. ثييم
 اصطحبها زوجها إلى سوريا وأرغمها على ممارسة البغاء. وقد قُبض عليها في شقة تُستخدم

.كبيت دعارة على ما يبدو

 وتقوم نسياء عراقيات بجلب بعيض الفتيات إلى سيوريا تحيت سيتار الوعيد بالزواج مين أثرياء
 خليجييين، ولكين المير ينتهيي بهين إلى البغاء القسيري. وبعيض هؤلء الفتيات ليس لهين عائلت
 في سوريا ويحملن جوازات سفر مزورة، أو ل يحملن جوازات سفر بالمرة. وقد قيل لمنظمة
 العفو الدولية إن عدداً من الفتيات اللتي يُقبَض عليهن بتهمة البغاء، ثم يُطلق سراحهن، يعدن

إلى العمل في الدعارة وإلى القواد نفسه، لعدم وجود مكان آخر يلجأن إليه.

 وميا فتئت منظمية الهجرة الدوليية تسياعد الحكومية السيورية على صيياغة قانون يجّرِم التجار
 بالبشير. ويبدو أن القانون الجدييد، الذي لم تطَّلع علييه منظمية العفيو الدوليية، ل يزال ينتظير

التصديق عليه من قبل مجلس الشعب السوري.

 وتقوم المفوضيية السيامية للجئيين بالتصيال بالنسياء العراقيات المحتجزات فيي سيجن للنسياء
 ، بسييبب2008 امرأة محتجزة هناك فييي مطلع مارس/آذار 50فييي دومييا – حيييث كانييت نحييو 
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 ارتكابهيين أفعالً تعتييبر جنائييية، ميين قبيييل البغاء واسييتخدام وثائق مزورة، أو عدم امتلك أييية
وثائق على الطلق. وكانت بينهن امرأة محتجزة للشتباه في ارتكابها جريمة قتل.

 ومين بيين المحتجزات نسياء كين قيد انفصيلن عين أزواجهين الذيين ُزعيم أن جوازات سيفرهن
 بحوزتهيم. ول تسيتطيع النسياء الحصيول على جوازات سيفر جديدة إذا لم يكين لديهين وثائق
 تثبيت أنهين مواطنات عراقيات. وقييل إن بعيض النسياء تعرضين للتعذييب أو غيره مين ضروب
 إسياءة المعاملة فيي مراكيز الشرطية السيورية بعيد القبيض عليهين مباشرة. ووفقاً لميا قاله

 ، فإن أغلبيية2008مسيؤول فيي السيفارة العراقيية، كان قيد زار السيجن مرتيين فيي مطلع عام 
 النسياء لم يُقدّيَمن إلى المحكمية ولم يوكِّلن محامييين لنهين ل يسيتطعن دفيع أجورهيم. كميا

احتُجزت بعض النساء مع أطفالهن، بينهم ُرَّضع ولدوا في السجن. 

 كميا أن بعيض النسياء العراقيات اللواتيي تميت إدانتهين بارتكاب جرائم جنائيية، وخاصية جريمية
الدعارة، قضين مدد أحكامهن في السجن، ثم تمت إعادتهن قسراً إلى العراق.

.7    
 ، وإثر وقوع عمليات قتل عديدة في الحي، فَّر2006في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الول 

  عاماً، وهميا زوجان شيعيان ولهميا ثلثية أطفال، مين34 عاماً، وآلء وعمرهيا 33عباس وعمره 
 منييزلهما فيي محافظية بابيل إلى الجنوب مين بغداد. وعاشيت السيرة لمدة عام فيي مخييم
 للشخاص المهجريين داخلياً فيي محافظية صيلح الديين، ميع نحيو خمسيين عائلة أخرى، جميعهيا

من الشيعة.

 ، وبعيد مرور بضعية أشهير على مقتيل والد عباس على أيدي جماعية2007 وفيي سيبتمبر/أيلول 
 مسيلحة فيي العراق، فّر عباس وآلء وأطفالهميا إلى سيوريا. ولم تسيتطع ابنتهميا البالغية مين

  عاماً التسيجيل فيي المدارس السيورية بسيبب عدم13 عاماً وابنهميا البالغ مين العمير 15العمير 
 تمكنهما من تقديم الوثائق الكافية المتعلقة بتعليمهما المدرسي في العراق. وقد عمل الولد

  دولراً أمريكياً في الشهر مقابل50لفترة قصيرة في معمل للحلويات، حيث كان يحصل على 
  سياعات يومياً على مدار سيتة أيام فيي السيبوع. وعندميا أصيَّر على أخيذ إجازة10عمله مدة 

في أحد العياد الدينية للشيعة في فبراير/شباط، طُرد من العمل.

 ومع أنه ل توجد قيود رسمية تمنع الطفال العراقيين من اللتحاق بالمدارس في سوريا، فإن
 ، بلغ عدد الملتحقييين بالمدارس2008نسييبة الملتحقييين منهييم قليلة نسييبياً. ففييي مارس/آذار 

  وفي أحد أحياء دمشق لم ترسل نصف العائلت9 طالباً.46,642الساسية والثانوية في سوريا 
العراقية التي اتصلت بها المفوضية العليا للجئين أطفالها إلى المدارس.

 الطاقات المحدودة للمدارس وثمية عواميل عدة تفسير تدنيي نسيبة اللتحاق بالمدارس. إذ أن
 تعنيي عدم قبول الطفال لن غرف الصيف تكون مكتظية للغايية. كميا أن العدييد مين العائلت
 العراقية تعاني من الفقر المدقع إلى حد أن أطفالها بحاجة إلى كسب بعض المال. وتخشى
 بعيض العائلت مين الرحلت الطويلة التيي يتعيين على أطفالهيا القيام بهيا بالحافلت للوصيول
 إلى المدارس الواقعية فيي الحياء البعيدة. كميا يتسيرب بعيض الطفال مين المدارس لنهيم

.يجدون صعوبة في مواكبة المناهج المختلفة عن مناهج بلدهم



      

 ولدى المفوضييية السييامية للجئييين برنامييج مشترك مييع الحكوميية السييورية يهدف إلى بناء
 المدارس والمسياعدة فيي تأهييل الطلبية. ولدى المفوضيية العلييا والسيلطات السيورية خطية

  بحلول السينة الدراسيية التاليية.100,000طموحية لزيادة عدد الملتحقيين بالمدارس ليصيل إلى 
بيد أن هذا الرقم يبدو طموحاً للغاية.

 وخارج إطار نظام التعليم الرسمي، هناك ستة مراكز مجتمعية في دمشق تديرها المفوضية
 السيامية للجئيين والصيليب الحمير العربيي السيوري، تدّرِس صيفوف اللغية العربيية للعراقييين،

 بالضافة إلى الستشارات الجتماعية والقانونية.

.8     
 تذهب أعداد كبيرة من العراقيين إلى سوريا بقصد المعالجة الطبية، لن النظام الصحي في
 العراق يشارف على النهيار، وبسييبب تحسيين إمكانييية حصييول العراقيييين فييي سييوريا على

 . إن حاجية العراقييين إلى الرعايية الطبيية أكيبر مين2007الخدمات الصيحية العامية منيذ عام 
  المعتاد بسبب الصدمة النفسية التي عانى منها العديد منهم نتيجًة لسنوات النيزاع والحرب.

 إن التفاقييية بييين المفوضييية السييامية للجئييين ووزارة الصييحة السييورية تعنييي أن العراقيييين
 المسيجلين لدى المفوضيية ممين يعانون مين أمراض خطيرة، يمكين أن يحصيلوا على معالجية،
 بمييا فييي ذلك إجراء عمليات جراحييية، فييي العيادات التييي يديرهييا الصييليب الحميير العربييي

  بالمئة مين التكالييف،80السيوري. وفيي مثيل هذه الحالت تغطيي المفوضيية السيامية للجئيين 
 80ويتحميل المرييض مسيؤولية الباقيي. وينطبيق المير نفسيه على الدواء: إذ تدفيع المفوضيية 

  بالمئة. وفييي بعييض الظروف السييتثنائية، تدفييع20بالمئة ميين ثمنييه، بينمييا يدفييع المريييض 
 المفوضييية تكاليييف المعالجيية بأكملهييا. ولدى المفوضييية فريييق ميين المختصييين فييي الرعاييية
 الجتماعييية الذييين يزورون المرضييى للطلع على مييا إذا كان بمقدور العائلت دفييع تكاليييف

المعالجة أم ل.

 وكميا أشرنيا آنفاً، فإن معظيم اللجئيين العراقييين فيي سيوريا ليسيوا مسيجلين لدى المفوضيية
 السيامية للجئيين، ولذا فإن هذا الترتييب ل يوفير لهيم التغطيية العلجيية. وعلى أيية حال، وحتيى

ّيُمل    بالمئة مين تكالييف المعالجية أو الدواء أمير صيعب، إن لم20بالنسيبة للمسيجلين، فإن تح
يكن مستحيلً بالنسبة للعديد منهم.

 ووفقاً لقوال مسييؤولين فييي المفوضييية السييامية للجئييين، فإن المفوضييية توفيير المعالجيية
 للعراقييين غيير المسيجلين إذا كانوا مرضيى، ومين ثيم تقوم بتسيجيلهم. وقييل لمنظمية العفيو
 الدولية إنه في حالت الطوارئ، يمكن لكل عراقي أن يذهب إلى المستشفى لجراء عملية،
 وتتكفيل المفوضيية بدفيع قيمية الفاتورة. لكين المشكلة تتمثيل فيي أن العدييد مين اللجئيين
 العراقيين غير المسجلين ل يعرفون أن المفوضية قد تكون مستعدة لمساعدتهم، ولذا فإنهم

 ل يطلبون الرعاية الطبية إذا كانوا مرضى أو فقراء.

  حالة اسيتشارة ورعايية طبيية مدعومية مين قبيل300,000، كانيت هناك حوالي 2007ومنيذ عام 
 ؛10شركاء المفوضيية السيامية للجئيين فيي المجال الصيحي، يتيم توفيرهيا للجئيين مين العراق

 وكان العديد من هؤلء يعانون من أمراض خطيرة، منها السرطان والتلسيميا وأمراض القلب.
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 كما يعاني العديد من الطفال العراقيين من مرض السرطان أو التشوهات الخلقية. وأبلغت
 المفوضيية السيامية للجئيين منظمية العفيو الدوليية بأنهيا ترسيل أطباء سيوريين إلى السيجون

 ومراكز العتقال لمعالجة اللجئين العراقيين المسجونين.

 وقد وقَّع الصليب الحمر العربي السوري عقوداً مع عدد من المشافي الخاصة. وهو عادةً ما
 يحييل العراقييين الذيين يعانون مين أمراض السيرطان أو القلب مين المسيجلين لدى المفوضية
 السيامية للجئيين إلى أحيد تلك المشافيي لمعالجتهيم. وإذا لم يكين العلج متوفراً فيي سيوريا،
 فإن المفوضييية تنقييل الملف الطييبي للمريييض إلى قسييم إعادة التوطييين فييي الوكالة بهدف

.إعادة توطينه تسريع عملية

 كما وقَّعت المفوضية السامية للجئين عقداً مع المركز الطبي السوري المتخصص في تأهيل
 الشخاص المصييابين بالعجييز. وتدعييم الوكالة، بالتعاون مييع منظميية المييم المتحدة للطفولة
 )يونيسيف(، الحصيول مين المراكيز المتخصيصة على اسيتشارة بشأن بعيض العراقييين الذيين
 يعانون من الصدمة، بمن فيهم ضحايا العنف الجنسي والعنف بسبب النوع الجتماعي وضحايا

التعذيب.

 بييد أن طاقية سيوريا على معالجية هذا العدد الكيبير مين الشخاص المصيابين بالصيدمة غيير
  عراقياً في أواخر عام754كافية. فقد أجرت المفوضية السامية للجئين دراسة مسحية على 

 ، فقالوا جميعاً إنهم عانوا من حادثة واحدة على القل من الحوادث التي تسبب الصدمة2007
  بالمئة منهم إنهم تأثروا بعمليات القصف الجوي والمدفعي؛ وقال77في العراق. وقال حوالي 

 بالمئة للسيييتجواب أو المضايقييية أو 68 بالمئة إنهيييم شاهدوا عمليات إطلق نار؛ وخضيييع 80
 75  بالمئة عمليات سييارات مفخخية؛ وعرف72التهدييد مين قبيل الجماعات المسيلحة؛ وشهيد 

 . ومين بيين أسياليب التعذييب:11 بالمئة إنهيم تعرضوا للتعذييب16بالمئة شخصياً قُيتل؛ بينميا قال 
12 .الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية ووضع أشياء تحت الظافر والحرق والغتصاب

 وتقير المفوضيية السيامية للجئيين بأن تقدييم الدعيم لهذا العدد الكيبير مين اللجئيين المصيابين
 بالصيدمة يعتيبر تحدياً كيبيراً، وذلك لن سيوريا، شأنهيا شأن معظيم البلدان فيي المنطقية، لييس

13لديها العديد من علماء النفس وأطباء النفس وآليات المساعدة في مجال الصحة العقلية.

.9     
 ميا فتئت المفوضيية السييامية للجئيين على مدار العام الماضيي تدرس حالت عدد كيبير مين
 الشخاص وتحيلهيييا إلى بلدان أخرى لعادة توطينهيييم، ولسييييما إلى الوليات المتحدة التيييي

 . وتتوقع المفوضية أن تقدم2008 لجئ عراقي بحلول سبتمبر/أيلول 12,000تعهدت باستيعاب 
 لجيئ عراقيي فيي سيوريا إلى جمييع بلدان إعادة التوطيين فيي 10,000 و 8,000أسيماء ميا بيين 

 بغية إعادة توطينهم فيها.2008،14 عام

 إن الشخاص الذيين يُعتيبرون الكثير ضعفاً بموجيب معاييير المفوضيية السيامية للجئيين، هيم
 الذيين يُنظير فيي إعادة توطينهيم. ومين بينهيم الشخاص المصيابون بالصيدمة، وأفراد أقليات
 دينيية وعرقيية معينية، والناجون مين التعذييب، والنسياء ربات السير. وتُعطيى الولويية القصيوى



      

 للشخاص الذييين يمكيين أن يتعرضوا لخطيير جسيييم فييي حالة ترحيلهييم إلى العراق. وتندرج
العديد من النساء اللتي قابلتهن منظمة العفو الدولية ضمن هذه الفئات.

 بمنظمة الهجرة الدولية للمساعدة في عملية إعادة وتستعين بعض البلدان المستقبِلة للجئين
 التوطيين. أميا الشخاص الذيين قبِلتهيم المفوضيية السيامية للجئيين واختيروا كمرشحيين لعادة
 توطينهيم فيي الوليات المتحدة، فإن منظمية الهجرة الدوليية تجري مقابلت معهيم، ثيم يتولى
ّيَت فيهيا موظفون أمريكيون مين وزارة المين الداخلي، الذيين يقومون بالتحقيق المنيي فيي  الب

 ، نظرت منظمية الهجرة2008 مارس/آذار 2 ينايير/كانون الثانيي و 16العادة. وفيي الفترة بيين 
 شخص.1,800 حالة تخص 700الدولية في 

 وتشمييل إحدى الفئات المقبولة لعادة التوطييين فييي الوليات المتحدة الشخاص الذييين كانوا
 قييد عملوا مييع الجيييش المريكييي فييي العراق، ميين قبيييل المترجمييين والسييائقين والحرس
 المنيين. وقد قابلت منظمة العفو الدولية عدداً قليلً من اللجئين العراقيين الذين عملوا مع
 الجيش المريكي، وعلمت أنه تم قبول إعادة توطين بعضهم، بينما لم يتم قبول إعادة توطين

بعضهم الخر.

 كميا قابلت منظمية العفيو الدوليية عراقييين كانوا قيد عملوا ميع الجييش البريطانيي فيي جنوب
 العراق، بينهيييم مترجمون فروا إلى سيييوريا مييين البصيييرة بعيييد تلقيهيييم تهديدات مييين قبيييل

  مارس/آذار716 عاماً إلى دمشييق فييي 25جعفيير وعمره  المليشيات. فعلى سييبيل المثال، فَّر
  كمترجيم فوري وسيائق2005. وكان قيد عميل لمدة سينة حتيى نوفميبر/تشريين الثانيي 2007

 لصيالح عدد مين الشركات العسيكرية والمدنيية المتعاقدة ميع الجييش البريطانيي فيي البصيرة.
 وقال لمنظمة العفو الدولية إنه توقف عن العمل بسبب التهديدات التي تلقاها من مليشيات

 ، بدأ العمل مع شركة مدنية أمريكية كدليل، ثم كمترجم2006عراقية. وفي يناير/كانون الثاني 
  سياعة. وقال36 اختُيطف واحتُيجز لمدة 2007 فيبراير/شباط 27. وفيي 2006حتيى يولييو/تموز 

متذكراً:

         " 
        .   

          . 
    .   15.      

          
       ...     

    .       50,000 

"...      

 كان شقيييق جعفيير قييد أبلغ الشرطيية، ولذا عندمييا اقتاده الخاطفون إلى المكان الذي كان
يُفترض أن يتم تسليمه إلى عائلته مقابل الفدية، تدخلت الشرطة واشتبكت مع الخاطفين.

 جعفير إلى منييزل أحيد القارب خوفاً مين عودة الخاطفيين، ومكيث فييه فيي اليوم التالي انتقيل
 ، ثيم سيافر إلى عمان، وبعدهيا إلى دمشيق. وفيي نوفميبر/تشريين2007 مارس/آذار 15حتيى 

  ذهيب إلى السيفارة البريطانيية فيي دمشيق، وروى قصيته للمسيؤولين فيهيا وقدم2007الثانيي 
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طلباً للحصول على تأشيرة.

نه بعيد مرور نحيو    يوماً تلقيى رسيالة قصييرة بالهاتيف الخليوي تحيطيه علماً بأن طلبه20وقال إ
 قيد ُرفيض. وبعيد ذلك بفترة وجيزة، تلقيى رسيالة قصييرة أخرى بالهاتيف الخليوي تطلب منيه

 ، لم يكيين قييد تلقييى أي رد ميين2008 مارس/آذار 2تقديييم طلب آخيير، وهذا مييا فعله. وحتييى 
السفارة البريطانية. وفي تلك الثناء قام بتسجيل نفسه لدى المفوضية السامية للجئين.

.10  " " 
  بدأت الحكومية العراقيية تحيث العراقييين المقيميين فيي البلدان المجاورة2007فيي نهايية عام 

 على العودة إلى العراق. وقيد أكدت لهيم بأن الوضاع المنيية قيد تحسينت بدرجية كيبيرة نتيجًة
  المريكيية، وبثيت إعلنات دعائيية على شاشية التلفزيون الحكوميي، حثيت فييه"الفورة"لعمليية 

الناس على التوجه إلى أقربائهم وأصدقائهم بضرورة العودة.

  حافلة17 نظَّمت السفارة العراقية في دمشق موكباً يضم 2007 نوفمبر/تشرين الثاني 27في 
  دولر أمريكييي لكييل1000 عراقييي للعودة إلى العراق. وذُييكر أنييه دُييفع مبلغ 800أقلَّت حوالي 

 عائلة كحافييز للعودة. بيييد أن هذا النوع ميين العودة المنظميية لم يُجَّرب مرة أخرى منييذ ذلك
 الوقيت. وقيد وجيد العدييد ممين عادوا أنفسيهم بل مأوى لن منازلهيم كانيت محتلة، بينميا وجيد
 آخرون أن منازلهيم قيد نُهبيت وُخربيت. وفيي بغداد واجيه العائدون متاهية مين نقاط التفتييش
 المنييية والجدران الخرسييانية التييي تفصييل بييين الحياء، أنشأتهييا القوات المريكيية والعراقييية

كجزء من جهودها الرامية إلى احتواء العنف الطائفي وتقليصه.

  عاماً، وزوجتييه سييارة، وهييي مسيييحية46جريييس، وهييو مسيييحي آشوري عراقييي عمره  فَّر
 ، بعد2006 عاماً، مع ابنتيهما إلى سوريا في ديسمبر/كانون الول 40أرثوذكسية سورية عمرها 

 تلقيي تهديدات لن سيارة عملت كمديرة مطبيخ فيي شركية أمنيية بريطانيية. وفيي ينايير/كانون
 ، وبعيد أن اسيتنفذت العائلة مدخراتهيا وسيمعت أن الوضاع المنيية فيي العراق قيد2008الثانيي 

 تحسينت، عاد جرييس إلى بغداد. وبعيد أسيبوع مين عمله كسيائق سييارة أجرة، اختطفيه رجلن
 مسلحان وهددوه بمسدس وانهالوا عليه ضرباً. وعندما تحدثت منظمة العفو الدولية مع سارة
 في مارس/آذار، كان جريس ل يزال في بغداد بانتظار الحصول على معالجة طبية وغير قادر

على العمل.

  عاماً، وهو مسلم شيعي وقاض67، فَّر أمير البالغ من العمر 2006في نوفمبر/تشرين الثاني 
 سابق إبان حكم صدام حسين البعثي، مع عائلته إلى سوريا، بعد تعرضهم لعتداءات وتلقيهم
 تهديدات متكررة. وبعد مرور عام وإنفاق ما كان لديهم من مال، عادوا إلى بغداد. بيد أنه بعد
 أسيبوع مين عودتهيم، تلقيى أميير تهديداً مين رجيل تعَّرف علييه كقاض سيابق فيي ظيل الحكيم

  وحصيلت2008البعثيي السيابق. ففَّرت العائلة مرة أخرى إلى سيوريا فيي ينايير/كانون الثانيي 
 على تأشيرة دخول لسباب تتعلق بحاجة أمير إلى معالجة طبية في سوريا.

 ، فإن عدد2007ووفقاً لتقديرات المفوضييية السييامية للجئييين فييي نوفمييبر/تشرييين الثانييي 
  شخيييص يومياً، بينميييا بلغ عدد1500العراقييييين الذيييين كانوا يغادرون سيييوريا إلى العراق بلغ 

  وفيييي15 شخيييص فقيييط.500العراقييييين الذيييين يصيييلون إلى سيييوريا قادميييين مييين العراق 



      

  لجيئ عراقيي20,000 ذكرت جمعيية الصيليب الحمير العراقيي أن 2007ديسيمبر/كانون الول 
  عراقياً عادوا إلى العراق،45,913، وأن 2007عادوا إلى العراق فيييييي ديسيييييمبر/كانون الول 

  ديسييمبر/كانون الول،27 فييي الفترة بييين أواسييط سييبتمبر/أيلول و 17ومعظمهييم إلى بغداد،
2007.

  عراقيي دخلوا سيوريا فيي الفترة200,000وأبلغ مسيؤولون سيوريون منظمية العفيو الدوليية أن 
  عراقييي غادروا300,000، وأن نحييو 2008 ومارس/آذار 2007ميين مطلع أكتوبر/تشرييين الول 

 سيوريا إلى العراق وبلدان أخرى فيي الفترة نفسيها. ووفقاً لمسيؤولين كبار فيي دائرة الهجرة
  عراقييي قدموا طلبات للحصييول على تصيياريح700,000 و 600,000والجوازات، فإن مييا بييين 

 . ولكن المنظمة لم تحصل على أية2008إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد في مطلع مارس/آذار 
أدلة موثَّقة على عدد العراقيين الذين يقدمون طلبات إقامة.

 وحذرت المفوضيية السيامية للجئيين مين أن عودة العراقييين إلى العراق أمير سيابق لوانيه،
 وذلك بسبب استمرار حدة وتيرة النيزاع وانعدام المن، ولذلك فإنها لم تشجع على مثل تلك

العودة.

.11   
 ، قام المفوض السييامي للمييم المتحدة لشؤون اللجئييين بزيارة إلى2008فييي فييبراير/شباط 

 سيوريا، والتقيى الرئييس السيوري بشار السيد. وقيد تلقيى تأكيدات مين الرئييس بأنيه لن يتيم
إعادة أي عراقي إلى العراق رغماً عن إرادته.

 كميا أبلغ مسيؤولون حكوميون سيوريون منظمية العفيو الدوليية بأنيه لن تتيم إعادة أي عراقيي
 بحاجة إلى الحماية بصورة قسرية، ما لم يكن قد ارتكب جريمة. لكن أي فعل إجرامي خطير
 – ميين قبيييل تشكيييل عصييابة وحيازة أسييلحة وارتكاب أفعال السييطو المسييلح والختطاف

والتزوير والسرقة المتعمدة وتزوير الوثائق – سيترتب عليه ترحيل المسؤولين عنه فوراً.

  وعلى الرغييم ميين مثييل هذه التأكيدات، فإن حالت العادة القسييرية للنسيياء والرجال، بميين
 فيهييم اللجئون المسييجلون لدى المفوضييية السييامية للجئييين، ل تزال تحدث، وهييو مييا يعتييبر
 انتهاكاً للقانون الدولي. فقييد تييم ترحيييل عدة نسيياء بعييد قضاء مدد فييي السييجن بتهييم تتعلق
 بالدعارة. وعندما تعلم المفوضية السامية بمثل هذه الحالت، فإنها تحاول وقف الترحيل عبر

القنوات القانونية. وهي تنجح في بعض الحالت وتفشل في بعضها الخر.
  

 وهيو إمام سيني مين ، تيم ترحييل أيوب مين سيوريا إلى العراق،2008 فيبراير/شباط 28ففيي 
  عاماً، متزوج وله أربعة أطفال. وكان قد نشأ شيعياً، ولكنه تحوَّل إلى المذهب40بغداد عمره 

 السني عندما كان مراهقاً. كما كانت زوجته شيعية النشأة، ولكنها تحولت إلى المذهب السني
 كذلك. وقد شعرا أن ذلك المر وضعهما في حالة خطر إبان النيزاع في العراق، مما دفعهما

 ، حييث2007إلى النتقال إلى حيي آخير فيي بغداد، ثيم الفرار إلى سيوريا فيي سيبتمبر/أيلول 
سجل نفسيهما لدى المفوضية السامية للجئين.

 ، اسييتعدَّ أيوب للذهاب فييي رحلة قصيييرة إلى بغداد لحضار بعييض2008فييي فييبراير/شباط 
ُييقل عندمييا ذهييب إلى دائرة الهجرة  السييجلت المدرسييية والطبييية لبنييه الكييبر. بيييد أنييه اعت
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 والجوازات فيي سيوريا لطلب إذن مسيبق بدخول سيوريا مرة أخرى. لم يوجهوا إلييه أيية تهمية،
 إل أنهم هددوه بالترحيل. وعلى الرغم من أن المفوضية السامية للجئين أُحيطت علماً بالمر

في يوم اعتقاله، فقد تم ترحيله بعد ذلك بيومين.

 وقيد التقيى مندوبيو منظمية العفيو الدوليية بزوجية أيوب بعيد يوم واحيد مين ترحيله إلى العراق.
 وأخرجيت شهادة اللجيئ الخاصية بزوجهيا والصيادرة عين المفوضيية السيامية للجئيين وقالت:
 "يُشار إلى هذه الوثيقة على أنها وثيقة حماية، ولكنها لم توفر له أية حماية". وبحلول أواسط

، لم يكن أيوب قد تمكَّن من دخول سوريا مرة أخرى.2008أبريل/نيسان 

 وقال مسيؤولون سيوريون فيي دائرة الهجرة والجوازات لمنظمية العفيو الدوليية إن الجانيب،
 بمن فيهم العراقيون، الذين تورطوا في أفعال جنائية في سوريا ل يمكن ترحيلهم إل استناداً
 إلى قرار قضائي. بييد أن المنظمية تعلم أن هناك عراقييين تيم ترحيلهيم مين دون توجييه تهيم
 إليهيم. وفيي بعيض تلك الحالت، كان مجرد الزعيم بأنهيم بدأوا شجاراً ميا أو بأن لديهيم وثائق

إقامة مزورة سبباً لترحيلهم.

 كما قال مسؤولون سوريون لمنظمة العفو الدولية إن أي شخص يتجاوز المدة المحددة في
 تصريح القامة وتحتجزه الشرطة، يصبح عرضة لخطر إحالته إلى السلطات القضائية. وعادة

  دولرات أمريكية وإصدار أمر بترحيله من البلد.10ما يكون الحكم دفع غرامة قيمتها حوالي 
 يجيب على الشخيص مغادرة وفيي معظيم الحالت، ل يُنفيذ المير فوراً، وإنميا يُحدد تارييخ معيين

البلد قبل حلوله.

 وقالت المفوضية السامية للجئين إن العراقيين الكثر عرضة لخطر الترحيل هم الذين قُبض
عليهم، أو أتلفوا وثائقهم، أو دخلوا سوريا بصورة غير شرعية، أو ارتكبوا أي نوع من الجرائم.

  ومع أن سوريا لم تقم بترحيل الشخاص الذين تجاوزوا الفترة المحددة للتأشيرة أو تصريح17
 القامية، فإن العدييد مين العراقييين الذيين ل يتمتعون بوضيع قانونيي يعيشون فيي ظيل الخوف

من الترحيل.

 أمييا الفلسييطينيون العراقيون الذييين دخلوا سييوريا بوثائق سييفر مزورة، فإنهييم كثيراً مييا يتييم
 ، فيالتنفترحيلهم إلى الحدود السورية- العراقية، حيث يعيش مئات الشخاص في مخيم 

18تتسم بالقسوة البالغة. ظروف معيشية

.12     
 أبلغ مسيؤولون سيوريون منظمية العفيو الدوليية بأن اسيتضافة هذا العدد الضخيم مين اللجئيين
 مين العراق تكلف سيوريا مليارات الدولرات، وبأن تكالييف هذه العمليية فيي ارتفاع مسيتمر.
 فبالضافية إلى الضغيط الواقيع على البنيية التحتيية للتعلييم والصيحة، فإن عدد اللجئيين كان له
 تأثير كبير على موارد المياه والتخلص من النفايات وغير ذلك من العباء. فالحكومة السورية
 تدعيم المواد السياسية، مين قبييل مشتقات البترول والطحيين والغاز والكهرباء، التيي يشتريهيا

السوريون واللجئون على السواء بأسعار مخفَّضة.

 وعلى الرغيم مين العدد الكيبير للجئيين العراقييين فيي سيوريا، ومين التعهدات التيي قطعهيا
  لمساعدة اللجئين العراقيين، فإن2007المجتمع الدولي في مؤتمر جنيف في أبريل/نيسان 



      

ّيِضل الحكومات  سيوريا لم تتلق سيوى القلييل مين المسياعدات الماليية بصيفة ثنائيية، حييث تف
 الخرى تقديييم المسيياعدات المالييية المخصييصة لمسيياعدة اللجئييين العراقيييين عيين طريييق
 المفوضيية السيامية للجئيين وغيرهيا مين الوكالت الدوليية. وحتيى الن، لم تقدم سيوى دولتيين

 28مسييياهمات مباشرة إلى الحكومييية السيييورية لمسييياعدة اللجئيييين العراقييييين. ففيييي 

  مليون دولر أمريكي للحكومة السورية15 تبرعت الحكومة العراقية بمبلغ 2008فبراير/شباط 
 كميا تيبرعت حكومية المارات 18كمسياهمة منهيا فيي تكالييف اسيتضافة اللجئيين العراقييين.

 مليون دولر أمريكي.10العربية المتحدة بمبلغ 

 وأكدت السيلطات السيورية لمنظمية العفيو الدوليية أن بعيض البلدان قدميت مسياعدات مين
 خلل وكالت المييم المتحدة. وقال مسييؤولون فييي وزارة الصييحة للمنظميية. إن المفوضييية

  مشفى50السامية للجئين قدمت مليون دولر أمريكي لوزارة الصحة لغايات تجديد وتطوير 
  مليون دولر أمريكيي2ومركزاً طيبياً، بينميا قدميت منظمية الميم المتحدة للطفولة )يونيسيف( 

  مشفيى فيي17 مركزاً طيبياً ولتدرييب الموظفيين الطيبيين. وذُيكر أنيه سييتم بناء 20لتطويير 
 مليون يورو(.100المناطق الريفية بتمويل موعود من مصرف الستثمار الوروبي )بقيمة 

 وفيي العدييد مين الماكين التيي مَّرت بأزمات كيبرى للجئيين، لعبيت المنظمات غيير الحكوميية
 الدولية دوراً مكِّملً للعمل الذي تقوم به وكالت المم المتحدة والمساعدات التي تقدمها. بيد
 أن عدداً قليلً مييين المنظمات غيييير الحكوميييية الدوليييية يعميييل فيييي سيييوريا، وذلك بسيييبب
 البيروقراطييية الرسييمية وعدم اسييتعداد الحكوميية للسييماح لمثييل هذه المنظمات بالعمييل
 باستقللية كافية. فالمنظمة غير الحكومية الدولية التي ترغب في العمل في سوريا يجب أن
 توقيع ميع الحكومية مذكرة اتفاق قانونيية تحدد بالتفصييل السياس الذي تسيتطيع أن تعميل هذه

 بريمييييير "و" الفيلق الطيييبي الدولي"المنظمات بموجبيييه. وقيييد فعلت ذلك منظمتان، هميييا 
 إيرجنس". وتفرض المذكرة شروطاً صارمة، منها التوقيع المشترك على جميع الحسابات )مع

 السيوري(، وموافقية الحكومية السيورية على الموظفيين الذيين تعينهيم الهلل الحمير العربيي
 المنظمية غيير الحكوميية، والحصيول على موافقية مسيبقة مين قبيل الحكومية على زيارة أي

مسؤول كبير من المقر الرئيسي للمنظمة غير الحكومية إلى سوريا.

توصيـات
تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى ما يلي:

ضمان عدم منع العراقيين المحتاجين إلى الحماية من دخول سوريا؛-
 وقيف العادة القسيرية للعراقييين المعرضيين لخطير انتهاكات حقوق النسيان فيي-

العراق؛
 رفع القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية الدولية التي تود أن تعمل في-

سوريا بهدف مساعدة اللجئين من العراق؛
 وقيف إعادة الشخاص المتهميين بارتكاب جرائم صيغرى، بميا فيهيا تلك التيي تنشيأ-

 مباشرة ميين وضعهييم كلجئييين )ميين قبيييل عدم حيازة وثائق صييحيحة، أو البغاء أو
غيرها من الجرائم الناشئة عن القيام بعمل مدفوع الجر بصورة غير قانونية(؛

 اتخاذ خطوات تشترط على الموظفييين المكلفييين بتنفيييذ القوانييين احترام واجبهييم-
 نحو ضمان حقوق النساء اللئي يتم التجار بهن، ومنها حقوقهن في عدم التعرض
 للتمييز وفي المعاملة المتساوية أمام القانون، وضمان تحديد ضحايا التجار بالبشر

17



من النساء والطفال، وضمان احترام حقوقهم وحمايتهم.

 وتدعييو منظميية العفييو الدولييية المجتمييع الدولي، ولسيييما حكومات الوليات المتحدة وبلدان
التحاد الوروبي وغيرها من الدول التي تملك الموارد والقدرات، إلى القيام بما يلي:

 تقدييم الدعيم المالي والتقنيي والعينيي العاجيل إلى الحكومية السيورية وإلى وكالت-
 للجئيين الميم المتحدة والمنظمات غيير الحكوميية الدوليية التيي تقدم المسياعدات

العراقيين؛
 المشاركييية فيييي تحميييل المسيييؤولية، وذلك بإعادة توطيييين اللجئيييين العراقييييين-

 الموجودييين فييي سييوريا فييي بلدان أخرى، وإعطاء الولوييية إلى حالت الشخاص
 الكثيير ضعفاً، والقرار بأن العديييد ميين اللجئييين فروا ميين العراق نتيجيية للضطهاد
 الذي واجهوه بسبب دينهم أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية معينة، وأن الضطهاد على

أساس النوع الجتماعي ل يجري البلغ عنه أو العتراف به على نحو كاٍف.
--------------------------------

هوامش
 1.6 لم يُجَر أي إحصياء رسيمي لعدد اللجئيين العراقييين؛ فقيد قالت الحكومية السيورية إن 1.

 مليون عراقيي يعيشون فيي سيوريا، بينميا قالت المفوضيية السيامية للجئيين إن عددهيم يتراوح
  مليون شخص. أما السفارة العراقية في دمشق فتقدر عددهم بأنه يتراوح بين1.4 و 1.2بين 

 ومليون شخص.800,000
  تقطعيت السيبل بالعدييد مين الفلسيطينيين الذيين فروا مين العراق، فوُضعوا فيي مخيمات2.

 مؤقتة على الحدود العراقية-السورية. للطلع على مزيد من المعلومات بشأن محنتهم، أنظر
 :     الوثيقية بعنوان: 

 ؛ والوثيقية بعنوان:2007، أكتوبر/تشريين الول MDE 14/030/2007، رقيم الوثيقية:  
      :  ، رقيم الوثيقية: 

MDE 14/012/2008 2008، أبريل/نيسان.
  –2007 أصييدرت منظميية العفييو الدولييية وثائق للتداول العام حول هذا الموضوع فييي عام 3.

 ، رقم الوثيقة::     أنظر الوثيقة بعنوان: 
MDE : ؛ والوثيقيية: 2007، يوليييو/تموز 14/036/2007    : 

.2007، سبتمبر/أيلول MDE 14/04/2007، رقم الوثيقة:  
.تم حجب السم الحقيقي لهذا الشخص وغيره في كل التقرير. 4
 ، كان يتيم ختيم جوازات سيفر العراقييين الذيين يدخلون سيوريا على2006 حتيى نهايية عام .5

 الحدود، ومنحهيم تأشيرات لمدة ثلثية أشهير. ومين ثيم كان يمكين تجديدهيا لمدة ثلثية أشهير
 أخرى فيي أي مكتيب مين مكاتيب دائرة الهجرة والجوازات فيي دمشيق أو أي مركيز آخير. وقيد

 ، عندميا قاميت السيلطات السيورية بتخفييض مدة التأشيرة2007تغيّيَر هذا المير فيي بدايية عام 
 الولى من ثلثة أشهر إلى شهر واحد. وهذه التأشيرة قابلة للتجديد لمدة شهرين آخرين في
 المكتيب نفسيه فيي دمشيق أو فيي أي مركيز آخير. وبعيد تمدييد التأشيرة لمدة شهريين آخريين
 وعندما تشارف صلحيتها على النتهاء، فإنه يُطلب من العراقيين مغادرة البلد والحصول على
 تأشيرة جديدة إذا أرادوا الدخول مرة أخرى. وفي الممارسة العملية، كان ذلك يعني اضطرار
 العدييد مين العراقييين إلى السيفر إلى نقطية الحدود للخروج مين سيوريا، وبذلك يحصيلون على
 خاتيم خروج، ومين ثيم الدخول مرة أخرى مباشرة، للحصيول على تأشيرة جديدة لمدة شهير



      

واحد )قابل للتجديد لمدة شهرين آخرين(.
 . ووفقاً لقوال1951لم تصيادق سيوريا على اتفاقيية الميم المتحدة الخاصية باللجئيين لعام  .7

مسؤولين سوريين، فإن العراقيين في سوريا يعتبرون "أشقاء" وليسوا لجئين.
 وتقول المفوضية إن. 2008 تحديث بشأن سوريا من المفوضية السامية للجئين، مايو/أيار  .8

 ( مين المسيلمين السينة، و56% )113,238 عراقياً المسيجلين لديهيا، هناك 194,273مين أصيل 
 ( مين4.4% )8,562( مين المسييحين، و 20% )28,997 مين المسيلمين الشيعية، و %20 )34,506

الصائبة المندائيين.
  تحدييث بشأن سيوريا مين المفوضيية السيامية للميم المتحدة لشؤون اللجئيين، ماييو/أيار .9

2008.
  طالبا4,786ً طالباً فيي المؤسيسات التعليميية "السياسية"، و 41,440 مين بيين هؤلء هناك  .10

  طالباً في التعليم الثانوي المهني. أما الغلبية العظمى من416في المرحلة الثانوية العامة، و 
  طالباً(. والجدير بالذكر22,956 طالباً( ودمشق الكبرى )11,111هؤلء الطلبة فهم في دمشق )

 مليون طالب.5.1أن مجموع الطلبة في المدارس السورية بلغ 
.2008تحديث بشأن سوريا من المفوضية السامية للجئين، مايو/أيار  . 11
 ملحظات موجزة للمفوضية السامية للجئين – دراسة مسحية حول حالت الصدمة في . 12

.2008 يناير/كانون الثاني 22سوريا، 
 المصدر نفسه .13
 المصدر نفسه .14
.2008 تحديث بشأن سوريا من المفوضية السامية للجئين، مايو/أيار  .14
.2007 نوفمبر/تشرين الثاني 23ملحظات موجزة للمفوضية السامية للجئين،  . 15
.2008 يناير/كانون الثاني 4 وكالة الصحافة الفرنسية،  .16
 باللجئيين العراقييين، تحدييث بشأن سيوريا مين المفوضيية السيامية للجئيين فيميا يتعلق . 17

.2008فبراير/شباط 
:   أنظيير: منظميية العفييو الدولييية،  . 18   

(.2008، أبريل/نيسان MDE 14/012/2008. رقم الوثيقة: )   
  فيي المؤتمير الدولي حول اللجئيين العراقييين الذي نظمتيه المفوضيية السيامية للجئيين . 19

  مليون25، وعدت الحكومية العراقيية بأنهيا سيتتبرع بمبلغ 2007فيي جنييف فيي أبرييل/نيسيان 
دولر أمريكي إلى كل من سوريا والردن ولبنان لستضافتها اللجئين العراقيين.
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