
Middle East Research Institute

1

Middle East Research Institute

1

حلول دائمة لالجئين السوريين في إقليم 
كوردستان العراق

عبداللە یاسین



جميع الحقوق محفوظة ملؤسسة الرشق األوسط للبحوث © ٢٠١٩
١١86 دريم ستي

أربيل - إقليم کوردستان - العراق
www.meri-k.org | info@meri-k.org | +964(0)662649690

مسجلة يف الدائرة العامة للمنظامت غري الحكومية يف حكومة إقليم كوردستان
بتأريخ ٢ متوز ٢٠١3 – رقم ك843 

تتولی مٶسسة الرشق األوسط للبحوث (مريي) الخوض يف القضايا املتعلقة ببناء الوطن والدمقرطة يف الرشق األوسط، 

وتنفذ مهامه يف هذا امليدان من خالل التحليالت املستقلة واملناقشات الدائرة بشأن السياسات، وتهدف تحليالتها إلت 

تشجيع الحکم الرشيد، وحقوق اإلنسان وحکم القانون واإلزدهار اإلجتامعي واإلقتصادي يف اإلقليم. 

إنشئت املٶسسة يف عام ٢٠١4 کمٶسسة مستقلة غري ربحية، ومقرها يف أربيل بإقليم كوردستان العراق. ملزيد من 

www.meri-k.org املعلومات يرجی زيارة موقعنا يف

عن مؤسسة الشرق األوسط للبحوث )ميري(



1

Middle East Research Institute

حلــول دائمــة لالجئيــن الســوريين في 
إقليــم كوردســتان العراق

 تقرير  سيايس

عبدالله ياسين

اوغسطس 2019



ــازو  ــزا جيل-ب ــا تيري ــورة ماري ــي: الدكت ل ــا ي خــاص وتقــر بمســاهمة م ــاغ أن تتقــدم بالشــكر ال ب ــة ال ــود صاحب ت
ــس مؤسســة  ي ــن، رئ ــى مشــروع هــذا العمــل؛ البروفيســور دالور عــاء الدي ــاءة عل ــة والبن ــا املفصل ه لتعليقات
ــي،  ــر؛ كامــران باالن ــة عنــد مراجعــة التقری ــم مقترحات الشــرق األوســط للبحــوث )MERI( لنظــرە الدقیــق وتقدی
ــم  ــي MERI، لتصمي ــر IT ف ــر؛ محمــد عثمــان، مدي ــة عــن التقری ــه الثاقب ــى ماحظات ــي MERI عل ــل أبحــاث ف زمي
ي تقديم تعليقات واقتراحات  ي، وقد كان مفيًدا للغاية ف ئ ســوري ومســاعد إنســان حاج، الج التقرير; عماد ال
ــر  خيمــات؛ شــارون بوینت ــي امل ــات ف ــي جمــع البيان ــن ملســاعدتهما ف ــم وياســين صــاح الدي ــر عبــد الكري دقيقــة؛ راب
ــة املركــزة داخــل  جماعي ــي املقابــات واملناقشــات ال ــع املشــاركين ف ــا؛ وجمي ــة له ــح التجــارب املطبعي حي ــى تص عل

ــاء. ــؤولية أي أخط ــل مس ــذي يتحم ــف ال ــي آراء املؤل ــال ه ــي املق ــا ف ه ــر عن ــع اآلراء املعب ــا. جمي ــات وخارجه خيم امل

شكر وتقدير

ــى  ــل عل ــة. حص ــون التطبيقي ــل للفن ــة أربي ــي جامع ــام ف ــي الع ــون الدول ــي القان ــر ف ــين محاض ــد هللا ياس عب
ي القانون  ى ماجســتير ف ي لاجئين من جامعة نيوكاســل وحصل عل ي القانون الدول الدكتوراه )2016( ف
ــي  ــا ف ي ــوم دراســات عل ل ــا ودب ی ــي بریطان ــي العــام مــن جامعــة ليســتر ف ــون الدول ــي القان ــر ف )2010( مــع تقدي
ــون )2008( مــع  ــي القان ــة )2009(، ودرجــة املاجســتير ف ی ــام البریطان ــي مــن جامعــة نوتنغه ــون الدول القان
حماية  ي مجال ال ي ف ي خارج ي البریطانیة. الســيد ياســين هو خبير قانون مرتبة الشــرف من جامعة درب
ــن  ي ــي لاجئ ــون الدول ــي القان ــة ه جــوء. اهتمامــات ياســين البحثي ــي لدعــم الل ــب األوروب ــة للمكت ي الدول

ــي. ــي الدول جنائ ــون ال والقان

سرية شخصية
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ــخاص كمعــدل مشــردين اآلن  ــه واحــد مــن كل 110 أش ــن أن ي ي لشــؤون الاجئ ياحــظ مفــوض األمــم املتحــدة الســام
ــى  ــك إل ــزى ذل ــوم”، ويع ــرار كل ي ــى الف ــرون عل ــط   ُيجب ــي املتوس ــخص ف ــادل 44400 ش ــا يع ــم، “أي م ــاء العال ــع أنح ــي جمي ف
ــي عــام 2018  ــن ف ــي عــدد النازحي ــغ إجمال ل ــاكات حقــوق اإلنســان. ب ه ت ــى االضطهــاد، والصــراع، والعنــف، أو ان ــر إل حــد كبي
ــوب  ــن هــم مــن ســوريا وأفغانســتان وجن ي ــع الاجئ ــر مــن 68٪ مــن جمي ــخص، ومــا زال يرتفــع. أكث ــون ش ي ــی 68.5 مل إل
ــر  ــاع الكبي ــذا االرتف ــي ه ــاهم ف ــذي س ــي ال ــل الرئي�س ــو العام ــوريا ه ــي س ــراع ف ــال، وكان الص ــار والصوم ــودان وميانم الس
ــخص، لقــد أصبحــت أزمــة  ــي 12.6 مليــون ش ــة بحوال حــدود الوطني ــر ال ــا أو عب ي ــن داخل ــي عــام 2017. يقــدر عــدد النازحي ف

ــط. ــرق األوس ــي الش ــول ف ــي األط ــوريين ه ــن الس الاجئي

1،1. بيانات إقليم كوردستان
ــم كوردســتان العــراق 249293  ي ــر 2019، یســتضیف إقل ــاًرا مــن يناي ــة، اعتب ي جــاورة واألوروب ــدول امل ــد مــن ال كالعدي
ــون مــن:  ــي العــراق. يتكــون هــؤالء الاجئ ــا ف ًي ــن حال ــي الســوريين املقيمي ــون 97٪ مــن إجمال ا، وهــم يمثل ــا ســورًي الجًئ
ــات  ــعة مخيم ــي تس ــوريين ف ــن الس ــن الاجئي ــي 38٪ م ــش حوال ــال. يعي ــاث، و 34٪ أطف ــور، 47٪ إن ــرة، 53٪ ذك 81000 أس
ــن  ــر ع ــرف النظ ــات. بص خيم ــي امل ــة ف ــش البقی ــن ال يعي ــي حي ــليمانية، ف ــوك والس ــل وده ــي أربي ــاث ف ــات الث حافظ ــي امل ف
ــران  ــا )9،080( وإي  مــن تركي

ً
ا ــجلين رســمي ــن املس ــن اآلخري ــم كوردســتان الاجئي ــن الســوريين، تســتضيف إقلي الاجئي

ــا  عراقًي ــا  نازًح  1،123،177 كوردســتان  ــم  ي إقل حكومــة  تســتضيف  ــك،  ذل ــى  إل باإلضافــة   .)752( وفلســطين   )13،710(
ــي  ــادة بنســبة 28٪ ف ــن، يشــكلون زي ــى جانــب الاجئي ــة اإلســامية. إل ــا الدول ه ت ــي إحتل ــن فــروا مــن املناطــق الت  الذي

ً
داخــا

جــدول 1(. عــدد ســكان املنطقــة )ال

ــي  ، وه
ً
ــا ي ــن أو مشــردين داخل ي ــم كوردســتان إمــا الجئ ي ــي إقل ــخاص ف ــب، كان واحــد مــن كل أربعــة أش ــى وقــت قري حت

ــي التركيبــة  ــر ف ــر كبي ــي تغيي ــي 28(. وقــد تســبب هــذا ف ــا )1 ف ــي 11( وتركي ــي 6( واألردن )1 ف ــان )1 ف ــي لبن ــا ف ه ــى من نســبة أعل
ــل. ــى املــدى الطوي ــن عل ــي لاجئي حل ــة لاندمــاج امل ل ــات هائ ــق تحدي ــم كوردســتان العــراق، حيــث خل ــي إقلي الســكانية ف

ــى  ــدان املانحــة عل ل ــز الب ــل تركي ــى تحوي ــي العــراق إل  ف
ً
ــا ي ــن داخل ــرة مــن النازحي ي ــئ ألعــداد كب ــور املفاج لقــد أدى الظه

ــن املنظمــات  ي ــدول واالســتجابة ب ــر ممارســة ال ظه
ُ
ــي الواقــع، ت ــن الســوريين. ف ي  عــن الاجئ

ً
ــدا ، بعي

ً
ــا ي املشــردين داخل

ــة  ــه حال ــى أن ــه عل ي ــم يعــد ينظــر إل ــم كوردســتان العــراق ل ي ــي إقل ــن الســوريين ف ي ــة أن وضــع الاجئ ي اإلنســانية الدول
ــة. طارئ

1. املقدمة

ــزوح األطــول  ن ــم، وال ــع أنحــاء العال ــي جمي ــن ف ــر تجمعــات الاجئي ــى واحــدة مــن أكب ا إل ــزوح القســري مــن ســوري ن أدى ال
ــب  ــة وتتطل ــول الدائمــة صعب حل ــي املنطقــة، فــإن ال ــة معقــدة ف ــات أمني ــي ظــل وجــود دينامي ــي الشــرق األوســط. ف ف

ــي: ــث ف ــذا البح ــث ه ــع، يبح ــددة املواق ــاركية متع ــة وتش ــرق نوعي ــتخدام ط ــة. باس ــارات دقيق اعتب

ي بلد ثالث لاجئين السوريين؛ ي وإعادة التوطين ف حل  )أ( إمكانية العودة الطوعية واالندماج امل

ــم  ــي التعلي ــم ف حقه ــتجابتها ل ــن واس ــة الاجئي ــث حماي ــن حي ــراق م ــتان الع ــم كوردس ــي إقلي ــة” ف ــة “الدول  )ب( ممارس
ــة.  ــف واإلقام ــة والتوظي حي ــة الص والرعاي

ي تحتاج حكومة إقليم كوردســتان  ي مأزق الاجئين الســوريين والت ى بعض الثغرات ف يســلط التقرير الضوء عل
ــج أيًضــا  ــر النتائ ظه

ُ
ــذ حــل فعــال لألزمــة. ت ــا لتنفي ه جت ــى معال ــي بشــكل عاجــل إل جتمــع الدول ــة وامل واملنظمــات الدولي

ــة. كان ينظــر  ث ــدان ثال ل ــي ب ــن ف جــرة وإعــادة التوطي ــن الســوريين هــو اله ــة الاجئي ــم املفضــل عنــد غالبي حــل الدائ أن ال
ــتان،  ــم كوردس ــر، ألن إقلي ــد كبي ــى ح ــن إل ــر عمليي ــا غي ــى أنهم ــن عل ــى الوط ــة إل ــودة الطوعي ــي والع حل ــاج امل ــى االندم إل
ــم  ــة لتنظي ــر كافي ــة غي ي حال ــة ال ي حل ــن، والتشــريعات امل ي ــة الاجئ ــى اتفاقي كجــزء مــن العــراق، ليســت موقعــة عل
ــي  ــة ف ــة ونقــص التنمي خــاوف األمني ــا امل ه ــزال تعرقل ــى ســوريا ال ت ــة إل ــك، أن العــودة الطوعي جــوء. األهــم مــن ذل الل

ــة. ي ــا األصل مناطقه
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ــى  ــن، عل ي خيمــات الاجئ خاصــة مل ــة ال ــا اإلقليمي ه ــم كوردســتان، مــن خــال إدارت ي ــى حــد مــا، حافظــت ســلطات إقل إل
ــم  ي إقل ســلطات  أن  مــن  الرغــم  ــى  عل الســوريين.  ــن  ي بالاجئ خاصــة  ال الطــوارئ  حــاالت  ل ــا  ًي محل مطــورة  اســتجابة 
أعــرب  ــر.  ي كب بشــكل  انخفضــت  األمــوال  هــذه  أن  إال  ــن،  ي الدولي واإلشــراف  ــل  التموي ــة  البداي ــي  ف تلقــت  كوردســتان 
ــد  تعه ــي  ت ال ــل  التموي التزامــات  نســيان  مــن  ــق  العمي “قلقــه  عــن  ــدي  غران ــو  فيليب ــة  للمفوضي ي  الســام املفــوض 
ــر عــن االحتياجــات  ي ــن الســوريين يقــل بكث ي ــي املقــدم لاجئ ــي الدول ــى أن الدعــم املال ــي”. وأشــار إل جتمــع الدول ــا امل ه ب
ــة،  ــدول املضيفــة ســوى 39٪ مــن األمــوال املطلوب ــم تســتلم ال ــي عــام 2017، ل ــال، ف ــى ســبيل املث اإلنســانية الفعليــة؛ عل
ــات  ي ــن الســوريين. ركــزت األدب ي ــى عــدم تجاهــل أزمــة الاجئ ــي عل جتمــع الدول ــى حــث امل ي إل ممــا دفــع املفــوض الســام
حــد  جــاورة، مــع ال ــا امل ــا وأوروب ــان وتركي ــي األردن ولبن ــن الســوريين ف ــة الاجئي ــى محن ــر عل ــى حــد كبي حاليــة، باملثــل، إل ال

ــم كوردســتان. ي ــي إقل ــم ف ه ــى محنت ــى مــن اإلشــارة إل األدن

2،1. تأثري الالجئني السوريني عىل إقليم كوردستان:
ــا  ي ــا، وتســتضيف حال ي ــن واملشــردين داخل ي ــي لكرمــه تجــاه الاجئ جتمــع الدول ــل امل ــب بكوردســتان مــن قب ــم الترحي ت
ــات  ــد مــن هيئ ــاك العدي ا. هن جــم ســكانه ــم بمــا يتناســب مــع ح ــي العال ــا ف ي ــن واملشــردين داخل ي ــر عــدد مــن الاجئ أكب
حقــوق  ــة ال جن ــة حقــوق اإلنســان، ول جن ــز العنصــري، ول ي ــى التمي ــة القضــاء عل جن ــل ل معاهــدات األمــم املتحــدة، مث
حقــوق  ــة  جن ول ــب،  التعذي مناهضــة  ــة  جن ول القســري،  االختفــاء  ــة  جن ول ــة،  والثقافي ــة  واالجتماعي ــة  االقتصادي
ــتان  ــم كوردس ي ــى حكومــة إقل ــي[ عل ــتمرار “]تثن ــذه باس ــرأة. ه ــد امل ــز ض ــى التميي ــاء عل ــة القض جن ــل، ول ــان الطف اإلنس
ي، “ازداد عدد ســكان إقليم كوردســتان بشــكل كبير بســبب  لدعمها وتوفير ماذ آمن للمجتمعات النازحة”. وبالتال

ــرة بالصــراع”.  مــن املناطــق املتأث
ً
ــا ي ــن واملشــردين داخل ي ــه لاجئ ــغ عن ل التدفــق املب

حــة  ــل الص ــى قطاعــات مختلفــة مث ا عل ًب ــئ عــن هــذا التدفــق ســل ــر النا�س ي ــب الكب ــر ضغــط الطل ــك، فقــد أث ومــع ذل
مــن  الرغــم  ــى  عل والســكنية.  ــة  واالقتصادي ــة  اإلداري ــا  القضاي أيضــا  ــات  التحدي هــذه  وتشــمل  ــة.  والعمال ــم  ي والتعل
حليين  حليين بســبب هويتهم، ألن معظم الســكان امل ي البداية من قبل الســكان امل الترحيب بالاجئين الســوريين ف
ــرات العاقــات تظهــر نتيجــة لانكمــاش االقتصــادي وعــدم االســتقرار  ــة”، إال أن توت ل ــم “عائ هــم مــن األكــراد ويعتبرونه
ــي بعــض مــدن  ــن ف ــن ومجتمعــات الاجئي حليي ــن الســكان امل ي ــرات ب ــر عــن توت ــي الواقــع، كانــت هنــاك تقاري ــي املنطقــة. ف ف

ــارات.  ــعار اإليج ــاع أس ــي ارتف ــاهموا ف ــا س ي ــردين داخل ــن واملش ــعروا أن الاجئي ــم ش ــتان ألنه ــم كوردس إقلي

3،1. األزمات املتزامنة يف إقليم كوردستان
ــة بســبب تكلفــة  ــى إقليــم كوردســتان، تواجــه املنطقــة أزمــة مالي ــن إل ــخاص النازحي ــر لألش ــى التدفــق الكبي باإلضافــة إل
حكومــة  ــة مــن ال ــي امليزاني حــرب ضــد داعــش واألزمــة اإلنســانية، وانخفــاض أســعار النفــط، وعــدم وجــود تحويــات ف ال
ــي حكومــة  ــي أن موظف ــذ 2014 يعن ــة من ــة العراقي ــة الوطني ي ــي امليزان جــب حصــة كوردســتان ف ــة. إن قــرار ح ي الفيدرال
ــى  ا عل ًب ــر ســل ــة، ممــا أث ــا واملعاشــات التقاعدي ــي املزاي ــم وتخفيضــات ف ه ب ــي روات ــر ف ــوا مــن تأخي ــم كوردســتان عان ي إقل
ــي املنطقــة بمقــدار خمســة أضعــاف  ف ــة  ــي الواقــع، ارتفــع معــدل البطال ف جتمعــات املضيفــة.  ــن وامل ي كل مــن الاجئ
ــك،  ــى 14٪. لذل ــر مــن 6٪ إل ي ــي عــام 2016، كمــا ارتفــع معــدل الفقــر بشــكل كب ــى 14٪ ف ــي عــام 2013 إل ــا مــن 3٪ ف ًب تقري
التبرعــات  جمــع  ل حمــات  وشــنوا  ــن  ي الاجئ ــات  بعائ ــخاء  بس ــوا  رحب ــن  الذي ــن،  ي ي حل امل الســكان  أن  ــي  الطبيع مــن 

ــي الفقــر. ملســاعدتهم، يغرقــون ف

4،1. نداء إقليم كوردستان للمساعدة الدولية
ــه  في ناشــد   

ً
ــا بيان العــراق  ــم كوردســتان  ي إقل ــي  ف  )JCCC( لألزمــات  املشــترك  التنســيق  أصــدر مركــز  ــل 2018،  أبري ــي  ف

ــن الســوريين وغيرهــم  ي ــي مســاعدة الاجئ ــم كوردســتان ف ي ــة مســاعدة حكومــة إقل ي ــوكاالت الدول األمــم املتحــدة وال
ــم  ي ــي ســوريا، وفــرت إقل ف ــة  ي حــرب األهل ــدالع ال ــذ عــام 2011 وان ــه من ــى أن إل ــان  ــي املنطقــة. يشــير البي ف ــن  مــن النازحي
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ــى  ــة الوصــول إل ــح العمــل، ومنحــت حري حركــة واإلقامــة وتصاري ــة ال خدمــات والفــرص، ومنحــت حري كوردســتان ال
ــة تقــدم املســاعدة،  ي ــى الرغــم مــن أن املنظمــات الدول ــن الســوريين. عل ي ــرزق لاجئ ــم وال ي ــة والتعل حي ــة الص الرعاي
عــن   

ً
فضــا ــي،  الصح الصــرف  وخدمــة  ــة  املؤقت اإلقامــة  ــر  وتوفي ــن  ي الاجئ ــجيل  تس عــن  مســؤول  ــم  ي اإلقل فــإن 

ــى  ــادي عل ــر االقتص ي ــة. التأث حي ــة الص ــز الرعاي ــدارس ومراك ــي امل ــا تبن ــاء؛ كم ــاه والكهرب ــل املي ــة مث ــات املتكامل خدم ال
ــرة  ج ــب اله ــي مكت ــة ف ــون دوالر إضافي ــتثمار 20 ملي ــا واس ــادة إنفاقه ــتان زي ــم كوردس ــى إقلي ــح، وكان عل ــة واض املنطق
ــا  ه ــي 2012 و 2014، خصصــت حكومــة إقليــم كوردســتان 90 مليــون دوالر مــن ميزانيت ــن عام ي ــي الواقــع، ب ــن. ف واملهاجري

ــن. ي خدمــات األساســية لاجئ للمســاعدات اإلنســانية وال

يمكــن  ــي، ال  الدول جتمــع  امل مــن  بشــكل عاجــل  ــة  ــة مطلوب مــوارد إضافي ــدون  ب ــه  أن بحــق   JCCC ــرف  تعت ــك،  ذل ومــع 
ــي عــام  ــال، ف ــى ســبيل املث ــن. عل حاســمة للســوريين النازحي ــم مثــل هــذه املســاعدة ال حكومــة إقليــم كوردســتان تقدي ل
ــل 2018[  ــاًرا مــن أبري ــي العــراق. ]اعتب ــن الســوريين ف ــى 226.8 مليــون دوالر لاجئي حصــول عل ــب الشــركاء ال 2018، طل
ا.  ئ سنوًي ى 17 دوالًرا لكل الج ي سوى 11.3٪ )25.7 مليون( من املبلغ املستأنف. هذا يصل إل جتمع الدول لم يقدم امل
ــن، وقــد اضطــرت بعــض  خدمــات واملســاعدة املقدمــة لاجئي ــى ال ــر عل ــل قــد أث ــي التموي ــح أن هــذا النقــص ف مــن الواض
حــال  ــذا بطبيعــة ال ه ــا لعــام 2018. وســيكون ل ه خطــط ل ــق املشــاريع املهمــة امل ي ــى تعل ــوكاالت اإلنســانية بالفعــل إل ال
ــن ملــدة ســبع  ــر مــن عــبء النازحي ــوا الكثي ــن تحمل جتمعــات املضيفــة الذي ــن وامل ــى كل مــن الاجئي عواقــب وخيمــة عل

ــنوات. س

ــة  ــى محن ــر عل ي ــى حــد كب ــي السياســات إل ــن وصانع ي ــن الدولي ــي للمانحي حال ــز ال ــات والتركي ي ــام، ركــزت األدب خت ــي ال ف
ــي  ــم ف ه ــى محنت ــى مــن اإلشــارة إل حــد األدن ــم األوســع، مــع ال ــي املنطقــة والعال ــدان أخــرى ف ل ــي ب ــن الســوريين ف ي الاجئ
ــول  ــوريين ح ــن الس ــور الاجئي ــة لتص ــرة ثاقب ــدم نظ ــوة ويق ــذه الفج ــث ه ــذا البح ــاول ه ــا، يتن ــتان. هن ــم كوردس إقلي

ــول الدائمــة. حل ال
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ي: األهداف الرئيسية لهذه الدراسة ه

ــم   1 ــي إقلي ــن الســوريين ف ــة الاجئي حن ــل، مل ــى املــدى الطوي ــة عل حتمل ــول امل حل ــي، واستكشــاف ال حال ــد الوضــع ال تحدي
خصوص، لفحص ثاثة ســيناريوهات رئيســية من:خهســتلىخبل ى وجه ال كوردســتان. عل

       ا. العودة الطوعية.
ي. حل      ب. التكامل امل

ي بلد ثالث.      ج. إعادة التوطين ف

ــة والتوظيــف واإلقامــة   2 حي ــة الص ــر التعليــم والرعاي ــي توفي ــي إقليــم كوردســتان العــراق ف ــة ف دراســة ممارســات الدول
ــا الاجئــون الســوريون. ــي يواجهه ــات الت ــد التحدي لتحدي

ــر دقــة عــن وضــع  ــاء صــورة أكث ن ــى ب ــة عل ي ــي السياســات واملنظمــات اإلنســانية الدول ــا هــو مســاعدة صانع الهــدف هن
ــم كوردســتان العــراق. ي ــي إقل ف ــن الســوريين  ي الاجئ

2. دراسة األهداف

ــي  ف ــي أربعــة مخيمــات  ف ــون األول )ديســمبر( 2017  ــن آب )أغســطس( وكان ي ــت هــذه الدراســة ملــدة أربعــة أشــهر ب أجري
ــي  ــي 49٪ مــن إجمال خيمــات حوال ــل: باســيرما، دارشــكران، كاورجوســك، وقوشــتبة. تســتضيف هــذه امل ي محافظــة أرب
ــم  ي إقل ــي  ف ــن  ي األخري ــن  ي حافظت امل ــي  ف أو  ــل  ي أرب ــي  ف خيمــات  امل خــارج  الباقــون  ــش  يعي بينمــا  الســوريين،  ــن  ي الاجئ
ــي  ــمولة ف ــة املش ــل األربع ــة أربي ــات محافظ ــي مخيم ــوريين ف ــن الس ــرد الاجئي ــم س ــوك. يت ــليمانية وده ــتان، الس كوردس

جــدول 2  ــي ال هــذه الدراســة ف

ي يناير 2019 ي باسيرما ودراشكران وكاورجوسك قوشتبة ف جدول 1: أعداد الالجئين السوريين ف ال

عدد العائات عدد األفراد نسبة الاجئين خيم امل

2,658 11,769 ٪38 داراشكران

1,994 8,128 ٪27 قوشتبة

1,917 7,788 ٪26 كاورجوسك

627 2,863 ٪9 باسيرما  

7,196 30,548  ٪100 جموع  امل

ــز، تضــم كل  ــع مجموعــات تركي ــب أرب ي ــم ترت ــذه الدراســة. ت ه ــة وتشــاركية متعــددة املواقــع ل ــار طريقــة نوعي ــم اختي ت
ــر  ــث العم ــن حي ــة م ــات مختلف ــن خلفي ــاركون م ــة. كان املش ــه 48 مجموع ــا مجموع ا، أي م ــورًي ــا س ــا 12 الجًئ ه ــدة من واح
ي  ي املدارس وخريج حاضرين ف ى ال ي الذي يختلف من األميين، إل حالة الزواجية، واملستوى التعليم ى 58(، وال )18 إل
ــة شــبه منظمــة مــن أجــل  ل ــم بمقاب ه ــم متابعت ــز وت ــى أعضــاء مجموعــات التركي ــع االســتبيانات عل ــم توزي جامعــات. ت ال
ــذي  ــل واملنطــق ال ي ــى التعل ــرد عل ــق تحــت ســطح ال ــى االســتجابات والتحقي ــردود عل ال ــى معرفــة دقيقــة ب حصــول عل ال

ــه “. ــوم علي يق

ــي ورشــات النقــاش املركــز مــن الذكــور، ربمــا  ــع املشــاركين ف ــة، كان جمي ــود املبذول جه ــى الرغــم مــن ال حــظ، عل لســوء ال

3. طرق البحث يف هذە الدراسة
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ــي 16  ــة ف ي ــى ذلــك، أجريــت مقابــات تكميل ــاء عل ن جموعــة. وب ــي أنشــطة امل ــة ف ــة والثقافي حساســيات االجتماعي بســبب ال
ــي حيــث الذكــور  ــاث )البنــات والنســاء(، والباق ــم مــن اإلن ه ، 40 من

ً
خيمــات، مــع مــا مجموعــه 51 فــردا /خيمــة داخــل امل

ً
منزال

ــان(. )الرجــال والفتي

لهــؤالء  تعرضــوا  أو  ارتبطــوا  ــم  ه ولكن خيمــات  امل خــارج  يعيشــون  ــخاص  أش مــع  لوجــه   
ً
ــا وجه ــات  مقاب ــت  أجري كمــا 

ــس  جل ــة )امل ي ــي منظمــة إنســانية دول ــان مــن موظف ن ــم اث خيمــات األربعــة جميعه ــرو امل ــي الداخــل: )أ( مدي ــن ف املوجودي
ــة  ــان، 3 رجــال و 3 أوالد(؛ )ج( ثماني ــان ســوريتان تتألفــان مــن 12 فــرًدا )5 فتيــات، امرأت ــن(؛ )ب( عائلت ــي لاجئي الدانمرك
ــة  خارجي جموعــات ال ــرت آراء هــذه امل ب ــي إشــارات املــرور. اعُت ــون ف ــوا يعمل ــى 15 ســنة( كان ــن 11 إل ي ــراوح أعمارهــم ب ت أوالد )ت
ــى  حصــول عل ــا لل ًي  محل

ً
ــة 12 عامــا ل ــى ذلــك، تمــت مقاب خيــم. باإلضافــة إل ــن يعيشــون داخــل امل مهمــة للتناقــض مــع الذي

ــي. حل ــى ســوق العمــل امل ــن الســوريين وتأثيرهــم عل ي ــف الاجئ ــة توظي ي ــات نظــر حــول إمكان وجه

ــد  ــن، والعدي ــاح الدي ــة ص ــن جامع ــيين م ــن رئيس ــن أكاديميي ــتة مخبري ــن س ــل م ــات والتحلي ــن املعلوم ــد م ــع مزي ــم جم ت
ــان، وورشــة  ــي اليون جــرة القســرية ف ــي الســابع عشــر لدراســة اله ــن حضــروا املؤتمــر الدول ــراء املشــاركين الذي خب مــن ال
ــى  ــره عل ي أث ــى الصــراع الســوري وت ــي العــراق عل ــة ف جامعــة األمريكي ــن تشــاتام هــاوس وال ي ــي الســليمانية ب عمــل نظمــت ف

ــن. الاجئي

خيمــات  ــوا يعيشــون داخــل امل ــم كان ه ــي هــذا البحــث، 104 من جــدول 2، شــارك مــا مجموعــه 150 فــرًدا ف ــي ال ــن ف كمــا هــو مبي
ي. حل جتمع امل ا و 26 من امل األربعة، 19 معســكًرا خارجًي

ي البحث جدول 2: املشاركون ف ال

 املشاركون
 الاجئون

 داخل
خيمات-  امل
ي ورشة  ف
النقاش

 الاجئون
 داخل

خيمات –  امل
خيام زیارة ال

 الاجئين
 خارج

خيمات  امل
 - الزيارات

املنزلية

أخرى جموع املشاركون امل

48 11 3 62 رجال  - اعمارهم 58-18

40 5 45 النساء / الفتيات

11 11 بنين

4 4 خیم مدراء ال

2 2 ي جلس الدنمارك  موظفو امل
لاجئين

11 11  العمال الذكور البالغين
حليين امل

9 9 جتمعات  أفراد من امل
حلية امل

6 6 خبرون الرئيسيون  امل
اآلخرون

48 51 19 26 150 ي جمعوع شبه الكل امل

ــب  مكت ــك  ذل ــي  ف بمــا  ــن،  ي ي حل امل ــن  ي حكومي ال املســؤولين  مــن  خيمــات  امل ــى  إل بالوصــول  ــح  تصري ــى  عل حصــول  ال ــم  ت
ــات،  خيم ــي امل ــم. مــرة واحــدة ف خي ــايش - وإدارة امل ــن - آس ــة لألم ــة العام ــل، واملديري ــة أربي ــي محافظ ــات ف االســتجابة لألزم
ــة  ــن مجهول خبري ــة امل ــت هوي ــرة الدراســة، ظل ــات. طــوال فت ــز واملقاب ــج لترتيــب مجموعــات التركي ــم اســتخدام كــرة الثل ت
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ــة ألغــراض الســرية. الهوي

ــدوي  ي ــز ال ــى الرغــم مــن أن الترمي ــجيلها. عل ــن املاحظــات وتس ــا مــن خــال تدوي ــا يدوًي ه ــات وتحليل ــم جمــع البيان ت
ــد مــا يمكــن  ــز، وتحدي ــة والترمي ــات، والتجزئ ــزال يســمح “بإنشــاء الفئ ــه ال ي ”، إال أن

ً
ــا ــا طوي “ممــل ويســتغرق وقًت

ــات  ــز البيان ــم ترمي ــل، ت ي ــي املســتوى األول مــن التحل ــا. ف ًي ــه إلكترون ــام ب ــه”، وهــو مــا ال يمكــن القي اســتعادته وترتيب
ــى  ــع البحــث الرئيســية )نطــاق األزمــة الســورية، وتأثيرهــا عل ــا ملواضي ــاث مجموعــات وفًق ث ــي  ف ــا  ــم جمعه ت ــي  ت ال
ــة  ــادة الطوعي ــرى )اإلع ــات أخ ــاث مجموع ــي ث ــات ف ــز البيان ــم ترمي ــم ت ــة(. ث ــول دائم ــال حل ــتان، واحتم ــم كوردس إقلی
ــد  ــراء العدي ــم إج ــي، ت حل ــل امل ــة التكام ــن مجموع ــث(. ضم ــد ثال ل ــي ب ــن ف ــادة التوطي ــي وإع حل ــاج امل ــن واالندم ــى الوط إل
ــي  ــم واإلقامــة ف ــة والتوظيــف والتعلي حي ــة الص ــى الرعاي ــن الســوريين إل ــة مثــل وصــول الاجئي ــات التحليلي مــن الفئ

ــع الرئيســية للبحــث. ــا للمواضي ــم كوردســتان وفًق ی إقل

1،4. التكامل مع املجتمع املضيف يف إقلیم كوردستان
ــش  ــم مــن العي ه ــاء تشــردهم وتمكين ه ــن إلن ي ــا لاجئ ــذي يجــب أن يكــون متاًح ــي ال حل ــم األول لاندمــاج امل حــل الدائ إن ال
ــدول املتعاقــدة أن تيســر قــدر  ــى ال ــه “عل ــى أن ــي تنــص عل ت ــن، ال ي ــة الاجئ ــادة 34 مــن اتفاقي ــة يشــمله امل ــاة طبيعي حي
ــي  حل ــا باالندمــاج أو االندمــاج امل ــح “االســتيعاب” الحًق ــم اســتبدال مصطل ــن وتجنيســهم. ت ي اإلمــكان اســتيعاب الاجئ
ــي إقلیــم كوردســتان،  ــم ف حــل الدائ ــى هــذا ال ــن الســوريين الوصــول إل ــد مــا إذا كان بإمــكان الاجئي جــوء. لتحدي ــد الل ل ــي ب ف
اإلقامــة،  ــي  ف ــم  وحقه ــن  ي الاجئ ــة  وحماي كوردســتان،  ــم  ی إقل و  العــراق  ــي  ف ــي  القانون اإلطــار  ــي  ف البحــث  هــذا  يبحــث 
ــي  ــب آراء واضع ــى جان ــم إل ــاه ردوده ــش أدن ــش. نناق ــبل العي ــة، وس حي ــة الص ــف، والرعاي ــم، والتوظي ــس، والتعلي والتجن

السياســات واملمارســين واألطــراف األخــرى.

 1،1،4. اإلطار القانوين يف العراق و إقلیم كوردستان

ــه  ب ــرف  املعت ــي  القانون اإلطــار  ــى  عل املوقعــة  ــدول  ال مــن  ــس  ي ل العــراق  فــإن  األوســط،  الشــرق  دول  مــن  ــد  العدي ــل  مث
ــا لعــام  ه ــن( أو بروتوكول ي ــة الاجئ ــن )اتفاقي ي ــة عــام 1951 املتعلقــة بوضــع الاجئ ــن، أو اتفاقي ي ــة الاجئ حماي ــا ل ًي دول
ــم  ی ــي إقل ف ــن الســوريين  ي ــى الاجئ ــة بشــكل صــارم عل ي ــا القانون ــن وأحكامه ي ــة الاجئ ــق اتفاقي ــك، ال تنطب 1967. لذل
ــون  قان هــو  األول  ــن.  ي وطني تشــريعين  ــن  صكي ســن  ــم  ت ــن،  ي بالاجئ ــق  يتعل فيمــا  ــك،  ذل ومــع  والعــراق.  كوردســتان 
ــراق  ــي الع ــوء ف ج ــب الل ــخص يطل ــم كل ش ــى أنه ــن عل ــّرف الاجئي ــذي يع ــاد، وال ــي الب ــام 1971 ف ــيين لع ــن السياس الاجئي
ــة  ــة والتعليمي حي خدمــات الص ــى ال حصــول عل ــي العمــل وال حــق ف ــد مثــل ال ألســباب سياســية أو عســكرية، ويحــدد فوائ
ــي العــراق، والــذي وســع تعريــف  ــزوح ف ن جــرة وال ــون رقــم 21 لعــام 2009 الصــادر عــن وزارة اله ــي هــو القان ــن. والثان كعراقيي
ــى  ــي هــذه التشــريعات تفتقــر إل ــا ف ه ي ــة املنصــوص عل حماي ــن. ومــع ذلــك، فــإن ال ــة الاجئي ــى مــع اتفاقي ــئ بمــا يتما�س الاج

حقــوق واالســتحقاقات. ــث ال االتســاق العــام مــن حي

ي أكتوبر 2016، وقعت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الاجئين مذكرة تفاهم مع العراق لتعزيز حماية  ف
ــي  ــن وطالب ــة لاجئي ــجيل والهوي ــق التس ائ ــة وث ــة العراقي حكوم ــدم ال ــروطها، تق ــب ش ــوء. بموج ج ــي الل ــن وطالب الاجئي
ــي وزارة الداخليــة، لتســهيل  ــن ف ــة الدائمــة لاجئي جن ــى الل ــة املشــورة وغيرهــا مــن الدعــم إل جــوء، بينمــا تقــدم املفوضي الل
ــى أن  ــدو، إل ــو جي ــي العــراق، برون ــن ف ي ــا لشــؤون الاجئ ي ــة العل ــل املفوضي ــي العــراق. أشــار ممث ــن ف ي إدارة شــؤون الاجئ
ــم  ت ــم ي ــك، ل ــي العــراق”. ومــع ذل جــوء ف ــي الل ب ــن وطال ي ــرام حقــوق الاجئ ــة واحت حماي ــل عامــة فارقــة ل “هــذه املذكــرة تمث
ا  ــي تشــريعاته ــة ف ي ــم تدمــج حكومــة إقليــم كوردســتان أي أحــكام قانون حتــوى الكامــل ملذكــرة التفاهــم. وباملثــل، ل نشــر امل
جوء والاجئين  ى قانون الل حلية لتنظيم وضع الاجئين. أشــار مشــروع دســتور إقليم كوردســتان )2004 و 2008( إل امل
ي املادتين 17 و 19 )19(. ومع ذلك، تمت إزالة هذه اإلشارات من مسودة الدستور لعام 2009، وهو أمر يثير الدهشة  ف

ــي إقلیــم كوردســتان. ــن ف ــي عــدد الاجئي ــرة ف ــادة الكبي ــى الزي بالنظــر إل

4. النتائج
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2،1،4. الوصول إىل اإلقامة:
ــي  ف مختلفــة  مخيمــات  ــى  عل الســوريين  ــن  ي الاجئ ــع  توزي ــم  ت ي العــراق،  كوردســتان  ــم  ي إقل ــن  ي ب حــدود  ال ــور  عب بعــد 
ــام.  خي ــن ال ي ــن وتعي ي ــجيل الاجئ ــم تس ت ــل والســليمانية ودهــوك حســب القــدرات. بمجــرد الدخــول، ي ي محافظــات أرب
ــوكاالت  ــم كوردســتان وال ي ــل حكومــة إقل ــب مــن قب خيمــات عــن كث ــة امل ــم مراقب ت خدمــات األساســية وي ــر ال ــم توفي ت ي
ــم  ــم منحه ت ــة رســمية وي ــى بطاقــات هوي ــون عل ــة. يحصــل الاجئ ي حل ــة امل حكومي ــر ال ــة وشــركاء املنظمــات غي ي الدول
مــن  جــوء  ل ــب  طال شــهادة  ــم  خي امل ســكان  ــى  يتلق ا.  ســنوًي ــد  للتجدي ــة  ل قاب عــام  ملــدة  حــة  صال ــة  مؤقت إقامــة  ــح  تصاري
ــة  ــم بطاق ــة، وتمنحه ــي املنطق ــي ف ــكل قانون ــة بش ــوريين اإلقام ــن للس ــجيل، يمك ــد التس ــن. بع ــا لاجئي ي ــة العل املفوضي
ــم. ي ــة والتعل حي ــة الص ــى الرعاي حصــول عل ــي العمــل وال حــق ف ــة التنقــل، وال ــل حري حقــوق األساســية، مث ــم ال ه ت هوي

ــا األجانب  ــى تجنــس الرعاي ــة املوافقــة عل ــر الداخلي ــي لعــام 2006، يمكــن لوزي جنســية العراق ــون ال ــا للمــادة 6 مــن قان وفًق
ــم يرتكبــوا  ــى األقــل، ول ــوا يقيمــون إقامــة دائمــة ملــدة عشــر ســنوات عل ــي، وكان ــى العــراق بشــكل قانون إذا دخــل األفــراد إل
ــر أن  ــا للمــادة 7، يمكــن للوزي ــرة. وفًق حيــة خطي ــم مشــاكل ص ــم دعــم أنفســهم، وليــس لديه ه أي جريمــة جنائيــة، ويمكن
ي املادة  ا ف ا للشروط املنصوص عليه ي وفًق خص عراق ى تجنس الرعايا األجانب إذا كان الفرد متزوًجا من ش يوافق عل
ــح هــذه األحــكام  ــن. تتي ــوا متزوجي ــى إقامــة دائمــة بعــد خمــس ســنوات بشــرط أن يظل حصــول عل ــن ال ي 6. يمكــن لاجئ

جنســية العراقيــة. ــى ال حصــول عل ــن يســتوفون الشــروط املذكــورة أعــاه التقــدم بطلــب لل ــن الســوريين الذي لاجئي

3،1،4. الحصول عىل التعليم

ــن  ــي. ياحــظ دي حل جتمــع امل ــي امل ــن ف ي ــن الســوريين وإدمــاج الاجئ ي جــة أزمــة الاجئ ــي معال ــا ف ــم دوًرا مهًم ي يلعــب التعل
ــة  ــل مــن خطــر وصمــة العــار والعزل ــن يمكــن أن تقل ي ــم ألزمــة الاجئ ي بحــق أن “االســتجابة املناســبة لسياســة التعل
ــزاع  ن ــه، بســبب ال ــي هــذه الدراســة أن ــات ف ــل املقاب ي ــى التطــرف”. يوضــح تحل ــش وحت جتمــع والتهمي ــرات داخــل امل والتوت
ــا  ــم. وفًق ي ــى التعل إل ــل قــد فقــد الوصــول  ــي، مــن املمكــن أن يكــون جي جتمــع الدول ــب امل ــيء مــن جان ورد الفعــل البط
ــر  ــن الســوريين غي ي ــم كوردســتان، فــإن 48٪ مــن الاجئ ي حكومــة إقل ــط ل ــي ووزارة التخطي ــك الدول ــر أجــراه البن لتقري

ــم كوردســتان. ي ــي إقل ــم ف ي ــي نظــام التعل ــى نقــص القــدرات ف ــا إل ًي ــك جزئ ــي املــدارس، ويعــزى ذل ــجلين ف مس

ي لاجئين: جلس الدنمارك ي امل حماية ف حاج، مسؤول ال  أشار عماد ال

ــة.  ــل للغاي ــة قلي حضري ــق ال ــي املناط ــاح ف ــن املت ــدد الاجئي ــات، إال أن ع خيم ــي امل ــة ف ي ــدارس االبتدائ ــر امل ــن توف ــم م ــى الرغ “عل
ــر مســاحة للتعليــم للمدرســة  ــي توفي ــج واللغــات وتأخــر اليونســكو ف ــي املناه ــرات املســتمرة ف ــى ذلــك، فــإن التغيي باإلضافــة إل
ــك، فــإن الكســاد االقتصــادي قــد حــرم  ــى ذل ــم. باإلضافــة إل ي ــي التعل حــق ف ــى ال  قــد فقــد الوصــول إل

ً
ــا ــي أن جي ــة تعن الثانوي

ــي  ــى دعــم األســر، وخاصــة بعــد الكســاد االقتصــادي ف ــم بحاجــة إل ه ــرة مــن األطفــال مــن الدراســات املســتمرة ألن ي نســبة كب
ــم كوردســتان  “. ي إقل

a-3،1،4. داخل وخارج املخيامت

ــم  ي إقل ــي  ف الســلطات  منحــت   ،2011 عــام  ــي  ف اإلســامية  ــة  الدول ــم  بتنظي املتبطــة  ــة  األمني األزمــة  ــدالع  ان أعقــاب  ــي  ف
خيمــات األربعــة،  ــع امل ــي جمي ــي املنطقــة. ف ــة ف حكومي ــي املــدارس ال ــجيل ف ــي التس حــق ف ــن الســوريين ال كوردســتان لاجئي
ــة  ــا وتديرهــا اليونيســف واليونســكو، مــع تدريــس فصــول باللغــة العربي ه ــة تمول ــة وثانوي ــاك مــدارس ابتدائي ــت هن كان

ــن ســوريون. و 95٪ مــن املعلمي

ــة مــع 46٪ خــارج املدرســة. شــعر الســوريون  ــغ 71٪ مقارن ــر حيــث تبل ــى بكثي خيمــات أعل ــي امل نســبة االلتحــاق باملــدارس ف
برنامــج  ــل  قب مــن  ــم  ه وإهمال لإلهمــال  عرضــة  ــر  أكث ــي(  اإلجمال مــن   ٪39( خيمــات  امل ــي  ف ــن  مقيمي ــوا  يكون ــم  ل ــن  الذي
وســاعات  ــى  أدن مناهــج  مــع  ــي  الثان التحــول  مــدارس  ــي  ف فقــط  ــوا  كان ــم  ه أطفال ألن  ــة  ي الدول اإلنســانية  املســاعدات 
هــؤالء  تخــدم  وال  خيمــات  امل ــى  عل ــا  ًب تقري بالكامــل  تتركــز  ــة  ي الدول املســاعدات  أن  ــن  ي الاجئ بعــض  شــعر  مخفضــة. 
ــة ســورية  ل ــر مــن 4300 عائ ــي عــام 2017، كانــت هنــاك أكث ــدات والقــرى. ف ــي املــدن والبل  ف

ً
ــا ي ــن يســتقرون ذات ــن الذي الاجئي

ــا  ــدرة، بم ــص الق ــبب نق ــدودة بس ــاحات مح ــاك مس ــت هن ــن كان ــن، ولك ــات الاجئي ــول مخيم ــار لدخ ــم االنتظ ــى قوائ عل
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ــارج  ــون خ ــن يعيش ــف الذي ــن نص ــر م ــرط ألن أكث ــكل مف ــة بش ــات مكتوب خيم ــي. إن امل ــص األرا�س ــك تخصي ــي ذل ف
ــة. ن ــام فارغــة حــول املدي ــان وخي ــي مب ــل اإلقامــة ف ــي ظــروف معيشــية متدهــورة، مث ــك ف ــون ذل خيمــات يفعل امل

b-3،1،4. التنقل

خــارج  باملــدارس  ــة  ي ائ نه ال الســنة  طــاب  يلتحــق  ــي  وبالتال املعســكرات،  ــي  ف ــا  البكالوري ــات  امتحان تتوفــر  ال 
ــل  ــن تحم ــوا م ــم يتمكن ــات ل ــم مقاب ــت معه ــن أجري ــخاص الذي ــض األش ــإن بع ــك، ف ــع ذل ــوم؛ وم ــكرهم كل ي معس
ــا ألن  ــي الدراســة المتحــان البكالوري ــة ف ــا، وجــد صعوب ــغ مــن العمــر 18 عاًم ل ــئ يب نفقــات االنتقــال. محمــد، الج

ــي: ل ــا ي ــى م ــق إل املدرســة تبعــد 6 كــم. وأشــار بقل

ــي الســفر  ــة بالغــة ف ــي أجــد صعوب ن جامعــة، إال أن ــي ال ــي والدراســة ف ــي إكمــال اختبارات ــي أرغــب ف ن ــى الرغــم مــن أن “عل
ــاق  ــب إنف ــاء لتجن ــارب أو األصدق ــازل األق ــي من ــى ف ــب أن أبق ــك، يج ــل. لذل ــوم النق ــل رس ــا تحم ــث ال يمكنن ــا حي يومًي

ــل “. ــى النق ــال عل ــن امل ــر م الكثي

ــد مــن  ــة. العدي حواجــز املادي ــة فــوق ال ــن حواجــز ثقافي ــي يواجه ــات الات ــة بالنســبة للفتي ــر صعوب التنقــل أكث
ــى التســرب مــن املدرســة. ــرن عل ــات يجب ــات الاجئ الفتي

c-3،1،4. اإليرادات

ــم هــو نقــص دخــل  ي ــرك معظــم الشــباب الســوري للتعل الحــظ املشــاركون أن أحــد األســباب الرئيســية وراء ت
ــى الرغــم مــن أن  . عل

ً
ــا  مؤقت

ً
ــزال ــة مــن أربعــة أفــراد كوردســتان من ــم باســيرما، رأت أســرة مكون ــي مخي ف األســرة. 

ــي  ــي املنخفــض ف ــات ينتقــدان املســتوى التعليم ــم، إال أن الفتي خي ــي مدرســة امل ــجيلهما ف ــم تس ــن ت ي كا الطفل
ــه تعتمــد  ت ل ــم املســتمر ألن عائ ي ــر نقطــة التعل ــم ي ــي ل ــن أن الصب ــي حي ــي االســتمرار، ف ــة ف ــم ونقــص الرغب خي امل
ــي الدراســة  ــا، بحــزن “أحــب أن أســتمر ف ــغ مــن العمــر 15 عاًم ــي، البال ــق عل ــده. دخــل للغــذاء. عل ــى أســرته ووال عل
ــد،  ــرح أحم ــام”. ص ــة الطع ــل تكلف ــتطيع تحم ــا ال نس ن ــوم، وإال فإن ــال كل ي ــم امل ــي ملنحه ــد عل ــي تعتم ــن عائلت ولك
ــان أو ســيضطران  ــم أعمــل، فســوف يموت ــذا إذا ل ــدّي قديمــان، ل ــا: “وال ــغ مــن العمــر 17 عاًم ــي، البال ــق عل صدي
ــأن  ــة بش ختامي ــا ال ه ــي ماحظت ــل ف ــوق الطف ــة حق جن ــت ل ــدث”. أعرب ــك يح ــرك ذل ــن أت ــارع، ول ــي الش ــول ف ــى التس إل
بينمــا  ــم  ي التعل ــى  إل يفتقــرون   

ً
ــا ي داخل واملشــردين  ــن  ي الاجئ األطفــال  “معظــم  ــغ ألن  البال ــا  قلقه عــن  العــراق 

ــة األطفــال”. ــد عمال تتزاي

ــارب  ــقاء واألق ــوريا لألش ــى س  إل
ً
ــواال ــلون أم ــن يرس ــم الاجئي ــح أن معظ ــن الواض ــح م ــي، أصب ــل امليدان ــال العم خ

ــباب  ــى الش ــًرا عل ي ــا كب
ً
ــق ضغط ــد خل ــف ق ــذا املوق ــل ه . مث

ً
ــا ي ــم مال ه ي ــدون عل ــن يعتم ــن الذي ــروا ولك ــم يف ــن ل الذي

ــم كاورجوســك مــع أســرته، “أحــب  ــي مخي ف ــش  ــا يعي ــغ مــن العمــر 15 عاًم ل ــي يب ــى عمــل. صــرح صب ــور عل للعث
ــي. وإال  ت ل ــر دخــل لعائ ــّي توفي ــد ألن عل ــم بعي ــا، لكــن هــذا حل ــح مهندًس ــي أن أصب ــا ف ًم ــت أرغــب دائ الدراســة وكن
ــي  ــزاع ف ن ــدالع ال ــد ان ــوريين بع ــن الس ــن الاجئي ــد م ــزن للعدي ح ــع امل ــو الواق ــذا ه ــوع “. ه ج ــن ال ــيموتون م ــم س فإنه

عــام 2011 

ــم كوردســتان العــراق  ي ــي إقل ــك املوجــودون ف ئ ــح أول ــا، فقــد أصب ــان واألردن وتركي ــي لبن ــل الســوريين ف تمامــا مث
ــة دراســتهم. لقــد  ــي مواصل حــق ف ــا الصــراع وُحرمــوا مــن ال حاي خصــوص، أصبــح األطفــال ض ــى وجــه ال ــن. عل معدمي
ــي إشــارة املــرور: ــا يعمــل ف ــغ مــن العمــر 11 عاًم ــي الشــوارع. صــرح طفــل يبل ــى التســول أو العمــل ف تحــول البعــض إل

ــخص  ــا أي ش ن ــس لدي ي ــا ول ي ــي أملان ف ــدي موجــود  ــث أن وال ــي، حي ــى دعم إل ــي بحاجــة  ت ل “لقــد تركــت املدرســة ألن عائ
ــاة أفضــل “. ــي وحي جمــع شــمل أب ــا ل ي ــى أملان ــا مــا أن أذهــب إل ــى يوًم ــي. أتمن ــي وأخوت ــا وأم يعمــل. هــو فقــط أن
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d-3،1،4. الزواج املبكر

ــن أن األوالد يتركــون املدرســة للعمــل،  ــي حي ــي االلتحــاق باملــدارس. ف ــي التفــاوت ف ــة ف ســاهمت هــذه العوامــل االقتصادي
 مــن 

ً
ــا ي ــح مال ــا وترب ه ــة، دون ســن 18، ألن األســر ال تســتطيع تحمــل كلفت ــي ســن مبكــرة للغاي ــات يتزوجــن ف فــإن الفتي

ي العراق، وأن زواج  ا ف ًي ا متزوجات حال خال الهبات. أظهرت الدراسات السابقة أن 21٪ من اإلناث بين 15 و 19 عاًم
جنــة حقــوق الطفــل  ــى تعليمهــم. أعربــت ل ــر عل ــر بشــكل أكب ، ممــا يؤث

ً
ــا ي ــن واملشــردين داخل ــن الاجئي ي األطفــال أســوأ ب

 يتعرضــن 
ً
ــا ي ــات واملشــردات داخل ــات الاجئ ــغ مــن أن “الفتي ــا البال ــة بشــأن العــراق عــن قلقه ختامي ــا ال ه ــي ماحظت ف

ــي “. جن�س ــزواج املبكــر و” االســتغال ال ــزواج( وال ــزواج القســري واملؤقــت )ال ــي وال بشــكل خــاص للعنــف املنزل

e-3،1،4. التعليم اإلضايف والتعلیم العايل

ي الواقع،  جامعة محدودة. ف ي ال بعض من تمت مقابلتهم لم يروا أي سبب إلجراء امتحان البكالوريا، ألن األماكن ف
ــرة  ي، رئيــس دائ ــي. الحــظ سرســام شــوان ــم العال ــر التعلي ــي لتوفي حل ــا امل ــة طلــب مجتمعه ــل لتلبي تكافــح محافظــة أربي

ــة: ــي جامعــة أربيــل للفنــون التطبيقي القبــول ف

ــن  ــع الاجئي ــا ببســاطة اســتيعاب جمي ــدون رســوم دراســية، ال يمكنن ــن الســوريين ب ــات الاجئي ــل كل عــام مئ ــا نقب ن رغــم أن
حكومــة. ــة محــدودة مــن ال ــا أيًضــا ميزاني ن ــن ولدي حليي ــا بالفعــل تحــت ضغــط لقبــول اآلالف مــن الطــاب امل ن ألن

ــي  ــم العال ــل فــرص وآفــاق التعلي ــة مث ــة والوطني ــل وحــدة وتعمــل مــع املنظمــات الدولي أنشــأت جامعــة بوليتكنــك أربي
ــة وثــاث كليــات. ــي معاهدهــا الثماني ــن الســوريين ف ــر التوظيــف لاجئي ــي للســوريين )HOPES( لتوفي والتعليــم اإلضاف

f-3،1،4. املساعدة الدولية

ــادة  ــة )ري ــر( و SPARK الهولندي ــي والتطوي ــة ACTED الفرنســية )التعــاون التقن ــل وكال ــة مث ي تقــدم املنظمــات الدول
ي( املساعدة واملنح  ي األملان جتمعات ما بعد الصراع( و DAAD األملانية )خدمة التبادل األكاديم األعمال والتعليم مل
ــر  ــي منظمــة غي ــر الشــرق األوســط. الشــرق. قدمــت SPARK، وه جامعــات عب حضــور ال الدراســية للطــاب الســوريين ل
ــان  ــا ولبن ــي األردن وتركي ــئ ســوري شــاب ف ــر 10000 الج ــادرات لتوفي ــة، مب ــة الهولندي خارجي ــا وزارة ال ه ــة تمول حكومي
جــم  ــة بح ــة مقارن ــر كافي ــا تظــل محــدودة وغي ه لكن ــب  بالترحي ــرة  ــدة وجدي ــادرات مفي العــراق. هــذه مب وكوردســتان 

ــب. الطل

4،1،4. الوصول إىل العمل:

ــات  ــاك عقب ــي البحــث عــن عمــل، إال أن هن حــق ف ــم ال ــن الســوريين بالعمــل ومنحه ي ــى الرغــم مــن الســماح لاجئ عل
ــن  ــك ألن الاجئي ــرة. وذل ــيارات األج ي س ــائق ــن وس حامي ــة وامل ــنان والصيادل ــاء األس ــل أطب ــن مث ــض امله ــام بع ــة أم ي قانون
ــة  ــي اتفاقي ــة. هــذه مشــكلة معروفــة وموثقــة ف ــة مناســبة أو شــهادات مهني ــم بطاقــات هوي ــى تقدي ــن عل ــر قادري غي
ــي محفــوف  ــون الدول ــي القان ف ــن  ي ــى أن وضــع الاجئ ــد عل ــة التأكي ــادة 31 )1( مــن هــذه االتفاقي امل ــن. تكــرر  ي الاجئ

ــم. ه ــة احتياجات ــر اســتعداًدا لتلبي ــي أكث جتمــع الدول ــي أن يكــون امل خاطــر بشــكل خــاص وينبغ بامل

ــة.  ي حال ــي إقليــم كوردســتان  بســبب األزمــات املاليــة واألمنيــة واإلنســانية ال ــى وظيفــة ف ــة العثــور عل مــن الصعــب للغاي
ــي  ــام ف ــاض ع ــاك انخف ــل، وكان هن ــاع العم ــوارد وقط ــر امل ــي توت ــكات ف ــذه املش ــببت ه ــي، تس ــك الدول ــر للبن ــا لتقري وفًق

ــى ٪8.1. ــي إقليــم كوردســتان العــراق مــن 3.5٪ إل ــه منــذ عــام 2011، ارتفــع معــدل الفقــر ف ــى أن األجــور. تشــير أيًضــا إل
ــى نقــص فــرص العمــل كأحــد العوامــل الرئيســية  ــي هــذه الدراســة، أشــار 115 إل ــن املشــاركين ف ــن 118 مــن الاجئي ي مــن ب
خدمات  حية وال ى توفير الســكن املناســب والرعاية الص ي تهدد ســبل العيش الســورية، مما يحد من قدرتهم عل الت

ــن يعمــل كعامــل خــارج مخيــم قوشــتبة: ي ــة. والحــظ أب لطفل التعليمي

ــى وقــت متأخــر مــن املســاء وأبحــث  ــاح إل ــى مــن الصب خيــم مــن الســاعات األول ــر مــن الســوريين، أقــف خــارج امل ــا، مــع الكثي “أن
ــه جيــوب  ــزل ب ــام أخــرى أعــود للمن ــي أي ــا وظيفــة، وف ن ــان، لدي ــي بعــض األحي ــي. ف عــن أي فرصــة لكســب لقمــة العيــش لعائلت

ــار آخــر “. ــا أي خي ن فارغــة، مــن الصعــب جــًدا أخذهــا ولكــن ليــس لدي
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ــون مــن  ــوا مــن الفــرار بســبب املســنين أو يعان ــم يتمكن ا ل ــي ســوري ــم ف ه ــت عائات ــن بقي ــون، الذي هــؤالء الاجئ
ــال وإرســاله مــرة أخــرى. ــر لكســب امل ي إعاقــة، يجــدون أنفســهم تحــت ضغــط كب

ــاب  ــن. يبــدو أن أرب حليي ــي العمــل لســاعات أطــول بأجــور أقــل مــن الســكان امل ــن الســوريين ه ــة أخــرى لاجئي قضي
ــو  ــا ه ــول مم ــاعات أط ــب س ــور وطل ــى لألج ــد األدن ح ــن ال ــل م ــم بأق ــف لتوظيفه ــم الضعي ــتغلوا وضعه ــل اس العم

ــد لســتة معســكرات دارشــكران: مطلــوب. وقــال وال

ــول  ــل أط ــاعات عم ــل وس ــور أق ــع أج ــا بدف ــتفيدون من ــل يس ــاب العم ح ــإن أص ــة، ف ــى وظيف ــور عل ــد العث ــى عن حت
ــال. ــب امل ــة لكس ل ــرق بدي ــا ط ن ــس لدي ــه لي ــذا ألن ــل ه ــا أن نقب ــن. علين حليي ــكان امل ــة بالس مقارن

ي قطاع العمل: ي مخيم كاورجوسك، فر من سوريا مع أسرته، وجود تمييز ف شرح رجل، ف

ــن.  حليي ــا أحــد امل ــي يقــوم به ــاب العمــل نصــف األمــوال لنفــس الوظيفــة الت ــا أرب ــات. يمنحن حيوان نحــن نعامــل مثــل ال
ــي متدهــور. ــي وضــع مال نحــن نعيــش ف

ي مخيم باسيرما: الحظ صاحب متجر ف

ــي  ف ــازل  ــاء املن ن ب ــا ب ًي ــال، تقــوم الســلطات حال ــى ســبيل املث ــم، عل خي ــف املتاحــة داخــل امل ــد مــن الوظائ ــاك العدي هن
ــك،   مــن ذل

ً
ــدال ب ــزل.  ــي املن ف ــا  ن أن ب ــى االســتقرار والشــعور  ــا ملســاعدتنا عل ن ل ــف  ــر هــذه الوظائ ــي توفي ــم، وينبغ خي امل

ي إقليم كوردســتان  حليين، وهذا قد يعيق دمج الاجئين الســوريين ف ى الســكان امل عرضت الســلطات الوظائف عل
العــراق.

٥،1،4. الحصول عىل الرعاية الصحية.

ــى  ــن إل ــر مــن الاجئي ــاج الكثي ــا، يحت خيمــات وخارجه بســبب ســنوات مــن الصدمــات والظــروف الســيئة داخــل امل
ــون مــن  ــا فــرد )أفــراد( يعان ه ــى أن 32٪ مــن األســر الســورية لدي ــر إل ــة واملســاعدة. تشــير التقاري حي ــة الص الرعاي
ــي محافظــة أربيــل، توجــد  خيمــات األربعــة ف ــي جميــع امل ــة. ف ــى دعــم خــاص و / أو رعاي ــاج إل ــرة تحت ــة طبيــة خطي حال
حــة  ــة مثــل منظمــة الص حيــة األساســية. تقــدم املنظمــات الدولي ــة الص ــة دائمــة تقــدم الرعاي حي ــة ص مراكــز رعاي
ي، تشرف مفوضية األمم املتحدة لشؤون  حال ي الوقت ل حية. وف العاملية و أطباء با حدود خدمة الرعاية الص
خدمــات  ــي. تقــدم هــذه املراكــز ال ــن صح ــم بطاقــة تأمي خي ــح ســكان امل ــم من ــة، ويت حي ــة الص ــى الرعاي ــن عل الاجئي
ــات  ي ــى املستشــفيات والصيدل ــة الرئيســية إل حي ــا الص ــة القضاي ــم إحال ت ــم، وت خي األساســية فقــط لســكان امل
ــأن  ــخاص، اعترفــوا ب خيمــات 104 أش ــي امل ــن عاشــوا ف ــى الرغــم مــن أن املشــاركين الذي خيمــات. عل ــة خــارج امل حلي امل
ــي أو  ــى العــاج الطب ــم يفتقــرون إل ــم الحظــوا أنه ــًدا، لكنه خيمــات كان مفي ــي امل ــة ف ي ــة األول حي ــة الص توفــر الرعاي

جتمــع. ــة امل ــي صيدلي ــة املكلفــة ف ــن يشــترون األدوي ــي، فــإن الاجئي ــة. وبالتال األدوي

ــي  ــة ف ــث ال توجــد خدمــات القبال حوامــل، حي ــي للنســاء ال ــى العــاج الطب ــي الوصــول إل ــة رئيســية أخــرى ه قضي
ــم قوشــتبة: ــي مخي ــا وطفــل واحــد ف ــش مــع زوجه حــت امــرأة حامــل تعي خيمــات. أوض امل

 
ً
ــى رســوما تتقا�س أو مستشــفيات خاصــة  أن أحضــر مستشــفيات عامــة مكتظــة  يجــب  ــي،  الطب العــاج  ــي  “لتلق

ــن  ــدة م ــة معتم ل ــطة قاب ــل بواس ــليم الطف ــب تس ــه يج ــا أن ــرت أيًض ــد أخب ــال. لق ــد األطف ــاج وتولي ــل الع ــة مقاب مرتفع
ــم والدة  ــوء. إذا ت ج ــب الل ــهادة طال ــى ش ــول عل حص ــن وال ــؤون الاجئي ــدة لش ــم املتح ــة األم ــي مفوضي ــجيل ف ــل التس أج
ــي  حــق ف حــرم الطفــل مــن ال ــه، فقــد ُي ــرف ب ــر معت ــي غي ــي مرفــق صح ــدت ف ــجلة أو ول ــر مس ــة غي ل طفــل بواســطة قاب

خدمــات “. ــع ال ــك يحــرم مــن جمي ــن ونتيجــة لذل ي ــة األمــم املتحــدة لشــؤون الاجئ ــدى مفوضي ــجيل ل التس

ي مخيم قوشتبة، وباملثل، أكدت امرأة حامل أخرى تعيش مع زوجها وثاثة أطفال وشقيقتين وصهر ف
ــي ســوري وأن هــذه  ن ــا ألن ى عــام مجاًن ــي مستشــف ــم تســليمه ف ت ــن ي ــي ل ى أن طفل ــي املستشــف ــي الســلطات ف ن “أخبرت
ــاء  األطب فــإن  ــك،  ذل ومــع  ــي.  طفل إلنجــاب  خــاص  ــب  طبي ــى  عل أحصــل  أن  يجــب  ــك،  لذل ــي.  ل متاحــة  ــر  غي خدمــة  ال

“ ــك.  ذل ــل  ندفــع مقاب ــف  ــا أي دخــل، فكي ن لدي ــس  ي ول ــة  للغاي ــون  ي ــن غال خاصي ال
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ــة املقدمــة  حي ــة الص ــز وأن “الرعاي ي ــم يتعرضــون للتمي ه ــم بأن ه ــي هــذه الدراســة، جــادل 42 من ف ا 
ً
ــن 118 مشــارك ي مــن ب

القضــاء  ــة  جن ــت ل أعرب ــر 2019،  يناي ــي  ف ــة  ختامي ال ــا  ه ــي ماحظات ف املقدمــة”.  ــك  ل ت مــن  ــي أفضــل  ه ــن  ي ي حل امل للســكان 
ــى  ــول عل حص ــي ال ــات ف ــية وعقب ــية قاس ــروف معيش ــون ظ ــن “يواجه ــن أن الاجئي ــا م ــن قلقه ــري ع ــز العنص ــى التميي عل
ــأن  ــة ب جن ــت الل ــم، أوص ــن ث ــاه”. وم ــاء واملي ــي والكهرب ــذاء الكاف ــة والغ حي ــة الص ــك الرعاي ــي ذل ــا ف ــية، بم ــات األساس خدم ال
ــون  ــم” يعامل ــذه االحتياجــات األساســية وبأنه ــن به ــع الاجئي ــد جمي ــر الازمــة “لتزوي ي ــع التداب ــة الطــرف جمي تتخــذ الدول

ــى قــدم املســاواة “. ــون عل ــة القان ــز ويتمتعــون بحماي ي دون تمي

2،4. العودة الطوعية إىل بلد املنشأ

ــي الواقــع،  ا. ف ــي ســوري ــي   ف ــي هــذه الدراســة تحســن الوضــع األمن ــن ف جيبي ــر أي مــن امل ــم ي ــة، ل ــق بالعــودة الطوعي فيمــا يتعل
ي سوريا بسبب الفصائل املتعددة  ي ف ي املشهد السيا�س من بين 118، لم يتنبأ 116 من املشاركين بأي تغيير متوقع ف

ي مخيم باســيرما: واالنقســامات الطائفية الســائدة منذ عام 2011. والحظت أســرة مكونة من ســتة أفراد يعيشــون ف

ــة، ال  ــة. لكــن، بأمان ــذه الرحل ه ــام ب ــا القي ن ى ل ــى يتســن ــر حت ي ــي   بشــكل كب ــود العــودة ولكــن يجــب أن يتحســن الوضــع األمن “ن
ــي أن تتحســن  ــدي أمــل ف ــس ل ي ــر مــن اإلرهــاب. ل ي ــاك الكث ــا العــودة ألن هن ــى يمكنن ــة النفــق؛ ال أعــرف مت اي ــي نه ــرى ضــوًءا ف ن

ــا. “ ه ــة وإعــادة بنائ ــة التحتي ل البني ــرة إلعــادة تشــغي ي ــب اســتثمارات كب ــاد ككل وتتطل ب ــارت ال ه ا. لقــد ان ــي ســوري ــاة ف حي ال

ي معسكر كاورجوسك ا ف جادل رجل يبلغ من العمر 36 عاًم

ــدي أوامــر  ل ــس الســوري[ الســلطة ألن  ي ــرك األســد ]الرئ ت ي ــى أن  إل ــي العــودة  ــي، لكــن ال يمكنن ــى منزل إل ــي العــودة  ف  “أرغــب 
ــا. “ ًي ــا أوقــع شــهادة الوفــاة فعل اعتقــال ]ضــدي[. إذا عــدت، فأن

ا للتحقــق مــن  ــى ســوري ــب، للســفر مــن وإل ــل التهري ــة، مث ي ــر قانون ــى طــرق غي ــن الســوريين إل ي ــد مــن الاجئ جــأ العدي ل
خدمــة  ــي ســوريا وال ــاة ال تطــاق ف حي ــى الوطــن، ألن ال ــم ال يعــودون إل ه أســرهم وتزويدهــم بالدخــل. عــادة مــا يعــودون ولكن
ــى  ــن عل خيــم هــذه الرحــات ويتعي ــا. تــدرك ســلطات امل ــد أعمارهــم عــن 14 عاًم ــن تزي ــخاص الذي العســكرية إلزاميــة لألش

ــم. خي ــى امل ــم إل ــادة دخوله ــض إع ــيتم رف ــادرة، أو س ــل املغ ــى إذن قب ــول عل حص ــب لل ــدم بطل ــن التق الاجئي

ــى  ــن يعتزمــون العــودة إل ي ــع الاجئ ــى عكــس االعتقــاد الســائد، فــإن جمي ــه، عل ــى أن بشــكل أعــم، تشــير هــذه املناقشــة إل
ى الرغم من آراء أولئك الذين شاركوا  ي القضايا السياسية وانعدام األمن. عل سوريا، والعقبة الرئيسية أمام ذلك ه
ــى  ــن الســوريين يغــادرون إقليــم كوردســتان  للعــودة كل عــام إل ــى أن مئــات الاجئي ــي هــذا البحــث، تشــير اإلحصــاءات إل ف
ــك  ــوا ذل ــن عــادوا فعل ــي )PYD(. هــؤالء الاجئــون الســوريون الذي خاضعــة لســيطرة حــزب االتحــاد الديمقراط املناطــق ال
ــائل  ــص وس ــى ونق ــي املنف ــقة ف ــن املش ــنوات م ــتنزاف س ــد اس ــار بع ــم خي ــن لديه ــم يك ــم ل ــن ألنه ــك ولك ــم أرادوا ذل ــس ألنه لي
ــك، فقــد  ا. ومــع ذل ــي ســوري ــة ف ــى املنطقــة الكردي ــا إل ًي ــا تلقائ ــي عــام 2017، عــاد متوســط   شــهري قــدره 712 الجًئ ــش. ف العي
ــد عــن األمــان” بســبب  ا بعي ــي ســوري ــة مــن أن “الوضــع ف ي ة دول ي ــف عــدة منظمــات إنســان ي ــي تأل ــر اشــترك ف حــذر تقري
ــودة  ــى الع ــن إل ــع الاجئي ــإن دف ــك، ف ــاد. لذل ــي الب ــة ف ــرص املتاح ــة والف ــة التحتي ــتعادة البني ــن واس ــدام األم ــتمرار انع اس
من شــأنه أن يقوض ســامتهم وكرامتهم، ويخلق عوامل دفع، ويزيد من احتمال العودة القســرية. عند القيام بمثل 
ــن  ــادة التوطي ــال إع ــن خ ــة م ــارج املنطق ــاة خ حي ــارات ال ــد خي ــا بتقيي ــدد أيًض ــا “ته ــى أنه ــات إل ــير املنظم ــودة، تش ــذه الع ه

ــة أخــرى”. ــة وقانوني أو طــرق آمن

3،4. إعادة التوطني يف بلد ثالث

ــن  ي ــق بالســماح بنقــل أصــول الاجئ ــن ولكــن فقــط فيمــا يتعل ــن إعــادة التوطي ي ــة األمــم املتحــدة لاجئ تذكــر اتفاقي
ــي  ــداًء ف ــن ن ي ــة الاجئ ــذي صــاغ اتفاقي ــن ال ــك، فقــد تضمــن مؤتمــر املفوضي ــة. ومــع ذل ث ال ــة ث ــى دول ــم إل ه بمجــرد دخول
ــروح  ب ــون بالتضافــر  ــم يعمل ه ــا وأن ه ــي أراضي ف ــن  ي ــي اســتقبال الاجئ ف حكومــات تســتمر  ــة دال مفادهــا أن “ال التوصي
ــن “.  ــة إعــادة التوطي ي جــوء و إمكان ــى الل حصــول عل ــون مــن ال ــى يتمكــن هــؤالء الاجئ ــي حت ــة مــن التعــاون الدول حقيقي
ــدان  ل ــى ب ــوء إل ج ــدان الل ل ــن ب ــن م ــل الاجئي ــى نق ــوي عل ــذي ينط ــد ال ــم الوحي ــل الدائ ح ــه ال ــه ألن ــن نوع ــد م ــل فري ح ــذا ال ه
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ــي: ل ــا ي ــن م ــة الســامية إلعــادة التوطي ــة. وقــد حــددت املفوضي ث ال ث

ى قبولهم - كاجئين - بوضع اإلقامة  ى دولة ثالثة وافقت عل حماية إل ا ال “اختيار الاجئين ونقلهم من دولة طلبوا فيه
ــم  ه ي ــه وأســرته أو معال ــئ املعــاد توطين ــة مــن اإلعــادة القســرية وتوفــر لاج حماي ــة املمنوحــة ال حال الدائمــة. تضمــن ال
 
ً
ــا ــح مواطن ــن أيًضــا فرصــة ليصب ــون. يحمــل التوطي ــا املواطن ه ــع ب ــي يتمت ت ــك ال ــة لتل ل ــى حقــوق مماث ــة الوصــول إل ي إمكان

ــن. “ ــادة التوطي ــد إع ل ــي ب ــا ف متجنًس

ــة العامــة لألمــم  جمعي ــي وقــرارات ال ــا األسا�س ــن بموجــب نظامه ــة األمــم املتحــدة لشــؤون الاجئي ــم تكليــف مفوضي ت
ــة األمــم  ــام بذلــك، تقــوم مفوضي ــة. مــن أجــل القي ــول الدائمــة الثاث حل ــن كواحــد مــن ال املتحــدة بإجــراء إعــادة التوطي
ــة والتفــاوض  ــدان ثالث ل ــي ب ــن ف ــى إعــادة التوطي ــن، بالتعــاون مــع الــدول األعضــاء، بالدعــوة إل املتحــدة لشــؤون الاجئي

ا. بشأنه

ــة  ــة لتحســين نوعي ث ال ــة ث ــي دول ــن ف ــى إعــادة التوطي ــا إل ــي هــذا البحــث، تطمــح 113 الجًئ ــا شــاركوا ف ــن 118 الجًئ ي مــن ب
ــى  ــة إل اي ه ن ــي ال ــوا مــن العــودة ف ــى يتمكن ــن، حت ي ــة الاجئ ــي اتفاقي ــا ف ه ي حقــوق املنصــوص عل ــى ال ــاة والوصــول إل حي ال
ــي املســتقبل  ــم يتحســن الوضــع ف ــه، إذا ل أن ــدوا ب ــن تعه ــن، الذي ي ــن الشــباب العازب ي ــا ب ــر وضوًح ا. كان هــذا أكث ســوري
ى أوروبا. عدم وجود طرق قانونية  املنظور، فإنهم ســيخاطرون بحياتهم من خال اتخاذ مســارات غير منتظمة إل
ــن للوصــول  ي ــد مــن األفــراد يســتخدمون املهرب ــي أن العدي ــكا يعن ــا وأســتراليا وكنــدا وأمري ــى أوروب لألفــراد للوصــول إل

ــتبة: ــم قوش ــي مخي ــة ف ــه الثاث ــه وأطفال ــع زوجت ــش م ــد يعي ــظ وال ــم. والح ــى وجهاته إل

ــر هــذا  ــه، خاصــة عب ــي رحيل ــم نرغــب ف ــا ل ن ــاة. رغــم أن حي ــة ال ــى األمــان وتحســين نوعي ــا للوصــول إل ــى أوروب ــي إل هــرب ابن
ــس  ي ــش بكرامــة. ل ــى مســتقبل أفضــل والعي حصــول عل ــه ال ــه. يمكن ــم ســبب مغادرت ــا نفه ن ــر، إال أن خطي ــق ال الطري
ــا. يعيــش اآلن  ن ــات األساســية مثــل الغــذاء واملــأوى والتعليــم ألطفال ــى الضروري ــا للوصــول إل ــا، نحــن نكافــح يومًي ن مثل

ــرة. ــمل األس ــم ش ــب ل ــدم بطل ــن التق ــن م ــل أن يتمك ــا وآم ي ــي أملان ف

ــة غربيــة، وربعهــم  ــى دول ــي الذهــاب إل ــم ف ه ــم عــن رغبت ه ــر 113 من ــي هــذا البحــث، عب ــا شــاركوا ف ــى الرغــم مــن 118 الجًئ عل
ــة إلعــادة  ي قانون عــدم وجــود مســارات  بســبب  ــة أي خطــة  الغالبي ــدى  ل يكــن  ــم  ل ــا ملموســة. 

ً
فقــط وضعــوا خطط

ــة، خاصــة بالنســبة ألولئــك  ــر للغاي ــة أمــر خطي ــر النظامي جــرة غي ــار اله ــأن اختي ــوا ب ــدان ثالثــة، وجادل ل ــي ب ــن ف التوطي
ــال. ــم أطف ــن لديه الذي

ــن  ي ــي أماكــن أخــرى، مــن ب ــة ف حماي ــم كوردســتان العــراق أو التمــاس ال ي ــي إقل ــي االندمــاج ف ــة ف ــق بالرغب فيمــا يتعل
ــم  ــي مخي ــور. شــرح أب ألربعــة أطفــال ف خيمــات، رأى 76 كوردســتان كموقــع عب ــئ ســوري داخــل وخــارج امل 118 الج

ــك،  ذل دارشــكران 

ــم  ــة األم ــل مفوضي ــة مث ــانية الدولي ــات اإلنس ــه املنظم ــذي تقدم ــن ال ــادة التوطي ــي برنامــج إع ــر ف ــم النظ ــن نحــب أن يت “نح
ــي، ولكــن مــن  ــد ثالــث، ليــس مــن أجــل نف�س ل ــى ب ــة أن أذهــب إل ــد مــن خــال الطــرق القانوني ــن. أري املتحــدة لشــؤون الاجئي
ــه أمــر  ــن، ألن ي ــة أو باســتخدام املهرب ــر قانوني ــر وســائل غي ــد ثالــث عب ل ــى ب ــن أذهــب إل ــي. ومــع ذلــك، ل ــاة أفضــل ألطفال أجــل حي
ــة عشــرة   مــن رؤي

ً
ــدال ــي يــدك ب ــة: “مــن األفضــل أن تحمــل طائــرك ف ي ــر ومكلــف ولــدي أطفــال. هنــاك قــول باللغــة العرب خطي

ــر لتحقيقــه. “ ــاة أخــرى، وهــذا أمــر خطي ــا مــن أجــل حي جازفــة بمــا لــدي هن ــد امل ــجرة”. لذلــك، ال أري ــي ش طيــور ف

ي مخيم كورجوســك  ي هذا البحث. محمد، الذي يعيش ف شــارك هذا الرأي معظم الذين تمت مقابلتهم وشــاركوا ف
مــع زوجتــه وطفليه، الحظ:

ــذه  ــث، إال أن ه ــد ثال ل ــي ب ــا ف ــادة توطينن ــدف إع ــن به ــؤون الاجئي ــدة لش ــم املتح ــة األم ــا مفوضي ن ل ــا قاب ن ــن أن ــم م ــى الرغ عل
ــن،  املتزوجي ــر  غي الذكــور  ــن، وال ســيما  ي الاجئ ــات  مئ غــادر  ــك،  لذل ــى اآلن. ونتيجــة  ــة حت للغاي ــة  ــت بطيئ كان ــة  ي العمل

جــوء. ــب الل ــا لطل ــى أوروب ــي إل ــر قانون ــن وســافروا بشــكل غي ي مخيمــات بمســاعدة املهرب

ــن. هــذا  ــوا( إعــادة التوطي ب ــن )طل حتاجي ــخاص امل ــن 4.7٪ فقــط مــن األش ــي عــام 2018، تمــت إعــادة توطي ــي الواقــع، ف ف
ــة. ث ــدان ثال ل ــي ب ــم ف ه ــى فــرص متباينــة إلعــادة توطين ــن يحتاجــون إل ــن الذي ــن الاجئي ي ــة بماي ــر جــًدا مقارن الرقــم صغي
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ــك  ــي ذل جــاورة، بمــا ف ــدول امل ــى ال ــن إل ــة لاجئي جماعي جــرة ال ــي اله ــي الــذي أســهم ف ا العامــل الرئي�س ــي ســوري يعــد الصــراع ف
ــإن  ــك، ف ــى ذل ــاوة عل ــزوح. ع ن ــادر ال ــة مص ج ــزم بمعال ــي مل ــع الدول جتم ــي 25000. امل ــم حوال ــث يقي ــتان  حي ــم كوردس إقلي
ــذي طــال أمــده. استكشــف هــذا البحــث آفــاق  ــزوح ال ن ــان للتخفيــف مــن ال ــي وتقاســم املســؤولية ضروري التعــاون الدول
ــز واملقابــات  ــى مجموعــات التركي ــاًء عل ن ــي إقليــم كوردســتان العــراق. ب ــن ف ــن الســوريين املقيمي ــول الدائمــة لاجئي حل ال

ــة: ــج الرئيســية التالي ومراجعــة األدبيــات، ظهــرت النتائ

ــي  ــك بســبب عــدم االســتقرار السيا�س ــوا ذل ــم يفعل ــم ل ه ــي العــودة، لكن ــون ف ــن الســوريين يرغب ي ــة الاجئ أ( غالبي
ــي بلدهــم. ــي   املســتمر ف واألمن

ــا.  ًي ــن قانون ي ــرون الجئ ب ــم كوردســتان العــراق وال يعت ي ــي إقل ــون ف ــر خاضــع للقان ــن الســوريين غي ي ب( وضــع الاجئ
فــإن  ــي  وبالتال ــن  ي الاجئ ــة  اتفاقي ــى  عل توقــع  ــم  ل العــراق،  مــن  ــم كوردســتان، كجــزء  ي إقل )1( حكومــة  ــك ألن  وذل
 مــن ذلــك، يتــم 

ً
ــدال ــن. ب ــي محــدد بشــأن الاجئي ــة للتطبيــق؛ و )2( ال يوجــد تشــريع محل ل ــر قاب ــة غي ــا القانوني أحكامه

ــة  ــن يســتحقون الضيافــة، ألســباب ثقافي ــوف الذي ــن أو الضي ــم بالزائري التعامــل مــع األكــراد الســوريين ووصفه
ــة. وديني

ــم كوردســتان، ألن  ي ــي إقل ف ــي تندمــج  ت ــة ال ث ال ــدان ث ل ب ــي  ف ــن  ــن الســوريين إعــادة التوطي ي ج( فضــل معظــم الاجئ
ــي. ــة وعــدم االســتقرار السيا�س ــي واألزمــة االقتصادي القانون ــم  التنظي ــى  إل ــد بســبب االفتقــار  ــي مقي حل االندمــاج امل

ى األمام. جرة إل د( قلة العمالة وتكاليف املعيشة وجمع شمل األسرة كانت من بين الدوافع وراء اله

ــر  ــا مــن خــال توفي ي ــن داخل ــخاص النازحي ــى األش ــي العــراق إل ــر مــن اهتمامــه ف ي ــي الكث جتمــع الدول ه( لقــد حــول امل
ــن  ي ــن والاجئ ي ي حل ــى الســكان امل ــي عل ــر هــذا بشــكل طبيع أث ــة االحتياجــات اإلنســانية، وقــد  لتلبي ــي  املال الدعــم 

ــه ونســيه. ــي قــد أهمل جتمــع الدول ــأن امل ــن يشــعرون ب الســوريين، الذي

ــل قــد فقــد الوصــول  حتمــل أن يكــون جي ــي، فمــن امل جتمــع الدول ــب امل ــيء مــن جان ــزاع ورد الفعــل البط ن و( بســبب ال
لدعــم  املــدارس  مــن  الســوريين  مــن  ــر  ي الكث تســرب  العــراق،  ــم كوردســتان  ي إقل ــى  إل ــم  ه بعــد وصول ــم.  ي التعل ــى  إل

أســرهم.

 
ً
ــق هــذا ضغوطــا ، وقــد خل

ً
ــا ي ــا مال ه ي ــن يعتمــدون عل ــك الذي ئ ــى ســوريا ألول إل ــن األمــوال  ي ز( يرســل معظــم الاجئ

الشــباب إليجــاد عمــل. ــى  ــة عل إضافي

ــة  حماي ال ــر  توفي للمنطقــة  يمكــن  ال  حــدودة،  امل والقــدرات  ــن  النازحي وتدفــق  ــة  االقتصادي األزمــة  بســبب  ح( 
ــن. ي دولي ــل  وتموي مســاعدة  دون  ــن  ي لاجئ خدمــات  وال

٥. الخالصة
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ــف؛  جتمــع املضي ــى امل ــم عــبء عل ه ــى أن ــن عل ي ــى الاجئ نظــر إل ــم كوردســتان ، ُي ي ــك إقل ــي ذل ــدان، بمــا ف ــي معظــم البل ف
ا للتحســين  ــة ومــورًدا أساســًي ــح الاجئــون وكاء للتنمي ــادرة املناســبة، يمكــن أن يصب ــك، مــن خــال اعتمــاد املب ومــع ذل
ــاة  حي ــة ال ــة اإلنســانية وتتجــه نحــو تحســين نوعي ــة اإلغاث ــادرة مرحل املب ــم. يجــب أن تتجــاوز  ي ــي اإلقل ف االقتصــادي 
ــم  ي ــاج إقل ــك، تحت ــق ذل ــول دائمــة. لتحقي حل ــذات والتعــاون، إلعدادهــم ل ــى ال جتمــع مــن االعتمــاد عل ــز روح امل وتعزي
ــق  ــى عات ــي املســاعدة، تقــع عل ــادرات. بمجــرد تلق ــي واملنظمــات لبــدء هــذه املب جتمــع الدول ــى مســاعدة مــن امل كوردســتان  إل
جتمــع. ــى مســتوى امل ــة عل ــج لبرامــج التنمي ــل التروي ــة، مث ــة التحتي ــي البني ــم كوردســتان  مســؤولية االســتثمار ف ي إقل

حليين والوطنيين والدوليين: حة امل حاب املصل يقدم هذا البحث التوصيات واالقتراحات التالية ألص

حلية الشاملة  ى تعزيز املساعدة امل ي من املساعدات الطارئة اإلنسانية املؤقتة إل ى تحول تحليل أ( هناك حاجة إل
ــي  ف ــن  حاصري ــرة مــن الســوريين امل ي ــة احتياجــات مجموعــات كب ــن لتلبي ي ي حل واإلقامــة والتواصــل مــع الســكان امل

ــم كوردســتان العــراق. إقلي

ــال  ــا لعــام 1967 لامتث ه ــن لعــام 1951 وبروتوكول ــة الاجئي ــى اتفاقي ــق عل ــى التصدي حكومــة العراقيــة عل ب( حــث ال
ــن هــذا. ألحــكام نظــام الاجئي

ــم  ــى أنه ــن عل جــة النازحي جــوء ملعال ــة إنشــاء نظــام لل حكومــة العراقي ــم كوردســتان وال ي ــى حكومــة إقل ج( يجــب عل
ــى الضيــوف. مثــل هــذا النظــام ســوف ينظــم  ــة الدوليــة، وليــس كضيافــة مســتحقة عل حماي الجئــون مســتحقون لل
ــراق  ــل الع ــن قب ــدد م ــريع مح ــن تش ــردين. إن س ــاه املش ــات تج ــه التزام ــب مع ــن ويجل ــوء والاجئي ج ــون الل ــة قان سياس

ــان. ــوق اإلنس حق ــي ل ــون الدول ــتلتزمان بالقان ــن س حكومتي ــي أن ال ــتان  يعن ــم كوردس و إقلي

ى بند بشأن شؤون الاجئين. د( يجب أن يشتمل مشروع دستور إقليم كوردستان عل

ــن  ي ــة التعــاون إليجــاد حــل مســتدام لاجئ حكومــة العراقي ــم كوردســتان  وال ي ــي و إقل جتمــع الدول ــى امل ه( يجــب عل
ــي أقــرب وقــت ممكــن. الســوريين ف

ــى  ــن أو الترحيــل أو اإلعــادة القســرية إل جــوء تجنــب تنفيــذ سياســات اإلغــاق أو طــرد الاجئي ــى دول الل ــي عل و( ينبغ
ــن”. ــة الاجئي ــول الدائمــة والوفــاء “بواجــب حماي حل ــى ال  مــن ذلــك، ركــز عل

ً
ــدال الوطــن. ب

ــر  ــن الســوريين وتوفي ــاة الاجئي ــي تخفيــف معان ــي للمســاعدة ف ــل الكاف ــر التموي ــي توفي جتمــع الدول ــى امل ز( يجــب عل
ــا. ه ي حاجــة إل ــي تشــتد ال خدمــات والفــرص الت ــم وال ــة والتعلي حي ــة الص ــة والرعاي حماي ال

ــاريع  ــدء مش ــة لب ــات املضيف جتمع ــن وامل ــا لاجئي ــراق ضرورًي ــتان الع ــم كوردس ــي إقلي ــتثمار ف ــل االس ــر تموي ح( يعتب
ــات. خدم ــم ال ــي تقدي ــاهمة ف ــل، واملس ــرص عم ــاد ف ــدة إليج جدي

حرب  ي التعليم بسبب ال ي ف جيل من الاجئين السوريين، وخاصة األطفال، بكسب حقهم األسا�س ط( السماح ل
واليونيســيف  اليونســكو  ــي  ف ــة  ل املمث ــة  ي الدول ــة  الفاعل ــات  جه لل ــة  العاجل ــات  األولوي فمــن  ــي،  وبالتال والصــراع. 
ــج  املناه ــر  وتوفي ــن  املعلمي ــف  وتوظي املــدارس  ــد  تجدي ــى  عل ــل  التموي إنفــاق  ــي  ينبغ ــل.  والتموي الدعــم  ــد  تزي أن 
ــجيعهم  ــات وتش ــن الفتي ي ــي ب جــة معــدل التســرب املدر�س ــر برامــج ملعال ــي تطوي ــك، ينبغ ــى ذل الدراســية. باإلضافــة إل

ــزواج املبكــر.  مــن ال
ً
ــدال ــي املــدارس ب ــجيل ف ــى التس عل

ــن  ي الاجئ ــع  تمن ــي  ت ال ــات  العقب ــع  ــة جمي إزال ــى  عل العــراق  ــم كوردســتان  ي إقل ــي  ف ــة  ي حل امل الســلطات  ــجيع  تش ي( 
يكــون  أن  يجــب  عمــل.  ــى  عل حصــول  وال ــم  ه مهن وممارســة  ــي  والعال ــي  العال ــم  ي بالتعل االلتحــاق  مــن  الســوريين 
ــك  ئ ــك، بالنســبة ألول ــة. ومــع ذل ي حل ــا للتشــريعات امل ــق املناســبة متســاوين وفًق ائ ــون الوث ــن يحمل ــون الذي الاجئ
 
ً
ــدال ــر املســتقر، والســماح لهــم ب ــراف بموقفهــم غي ــى االعت حليــة عل ــجيع الســلطة امل ــون ذلــك، يتــم تش ــن ال يفعل الذي
ــي  ــن بالعمــل ف خصــص، ســيتم الســماح لاجئي ــاز االمتحــان امل ــة. بعــد اجتي ي ــة وعمل ــارات نظري مــن ذلــك بإجــراء اختب
ــى كســب  ــن عل ــجع الاجئي ــي املنطقــة وتش ــا شــك، ســوف تعــزز االقتصــاد ف خطــوات، ب ــارة. مثــل هــذه ال خت ــم امل ه مهنت

6. التوصيات:
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ــذات. ــى ال ــش واالعتمــاد عل لقمــة العي

ــة،  ي الدول اإلنســانية  واملنظمــات  املتحــدة،  لألمــم  ــع  التاب األمــن  ــس  بمجل  
ً
ــا ممث ــي،  الدول جتمــع  امل يتحمــل  ك( 

ا. إن  ــي ســوري ــد ممكــن إلحــال الســام واالســتقرار ف ــذل كل جه ــة عــن ب جماعي جــاورة، املســؤولية ال ــدان امل والبل
جتمــع  ــن إلعــادة االندمــاج مــع امل ــة واملســتدامة لاجئي ئ الظــروف للعــودة الطوعي ــة ســلمية كهــذه ســتيه ــة بيئ تهيئ

ــم. ه ــم أو أصول ه ــي منطقت ــي ف حل امل

ــدول تتحمــل  ــن، لكــن ال ــة الاجئي ــدان املنخفضــة واملتوســطة الدخــل تســتضيف غالبي ل( أظهــر التحليــل أن البل
ــي  ــم ف ه ــن إلعــادة توطين ي ــة املتاحــة لاجئ ي ــادة عــدد ونطــاق املســارات القانون ــى زي حــث عل

ُ
ــة وت مســؤولية جماعي

ــي ليــس  ــدول الت ل ــي ل ــن، ينبغ ــرة مــن الاجئي  كبي
ً
ــي تســتضيف أعــدادا ــدول الت ــة. إلظهــار التضامــن مــع ال ــدان ثالث ل ب

ــع.  ــي التوس ــر ف ــى النظ ــجيعهم عل ــم تش ــي يت ــك الت ــك؛ تل ــام بذل ــي القي ــر ف ــة أن تنظ ــن قائم ــادة توطي ــج إع ــا برام لديه
جع البلدان املنخفضة واملتوسطة  حال من محنة الاجئين وتش ومن شأن هذه املبادرات أن تخفف بطبيعة ال

ــم. ه ــي محنت ــم ليســوا وحدهــم ف ــرى أنه ــى أن ت الدخــل عل

خة اإلنجليزیة ي النس املصادر ف



 مؤسسة الشرق األوسط للبحوث

اآلراء الواردة في هذه الوثيقة التعکس بالضرورة آراء مٶسسة الشرق األوسط للبحوث إال في الحاالت  املشار إليها.
ينبغي ذکر املٶسسة ذکرا کاما كمصدر في حال أستعمال أي جزء من هذا التقرير. 
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