
 

 الالجئون السوريون في إقليم كردستان العراق

 أوضاع سيئة ... وتهميش لصوتهم

أفرزت  لحررزف  رو ير ازم لتنرم ية رقيقم  دقدقرم رلةر  ير ازمذ لانرز لارالي ل رنز لرقريين  نرر لا ر ازن  اهمرزلا ةرقا  لقرر     

)تزكقرررقذ ان،ررق ذ لاار ذ يكهرررق    اريرر(ق  لالرررزلن ذ ووررقازا  نرررر تمررقو  أ ررر لر لاي  ررن  لرررن  ولالجرر إ ي ررل روج لحجررر لا لا رر اي 

ق  ولر،ظمررررق  لا واقررررم لا ررررر  ي(  ررررس  هب ررررق لادقررررقي لقيرررر( قلم ا (قق ررررق  لاي  ررررن   رررررق  لهرررر ل  لالجرررر إذ يا أ  حلررررق   لحر  نرررر

ي يوررقوج اررالل لا(دززررز ح ررهقى لاارر إ  الررل نلقيررقي لاي  ررن  لا رر ازن   ررو يكهررق  كزريرر(ق  لالررزلنذ وليرر( قلم لر،ظمررق  
 
ن(مقوتررق

 لا واقم حرق ق     الل ن لا لا ، ل  لر،داقمي 

  نررم   يل نرر    ررو ح رر  نزقمررق  ن ت ررم  ررو )أاوقرر ذ %37أاررال ا ررر يرر ايذ ) 250لالررزلن  رر ل و  يلرر ف  ررو يكهررق    اريرر(ق 

  %32  أاال  قئهم ي ازم نسجهمذ )81  يل ن   ةقا  لملخقمق ذ ينهغ   ر لالقئي  لرسجهم )63%را كذ لا هقمقيقم ذ و)

 نر لال لئ  ا ي ق أفزلرل نر ذوي لا (قق ق  لحخقصمي 

 لالجئين: الوضع القانوني 

لاغقانقم لالظمى نر لاي  ن  لر( ل  ير  و لإلكهق  ار  نرر  رقاا  لالجر إ نرر لرم  رقم لالهقرق اي  رن  لا(ق لرم اةنر  لر(ور ي 

  قث ي(  ن،ح لاي ر نق يلزف )لقام اي  وا  يم ذ  اتسجق   هس لالج إ اق(مكر لاي ر نر لإلكقنم لادقي يقم  و لإلكهق ي

  لئق كقي يقم أنقي  م   لض لرهر نث  )أ نقإ لألي،ق ذ لاصققرامذ لملرقنقن  ويرقئد  لا( ق ر   لالم نقرمذ كمرق واكر ا،قك 

ا،ررررقك ننرررررق    ررررو ن رررررقج  صررررر ج لاي ررررر  الرررررل لاثن تقررررق  ولألوالن لادقي يقرررررم الررررر ي و رررر ر ن قترررررس ايررررمقم اه وارررررم لا ررررر ازم أو 

 لن لر لاس ولحجقنلق ذ سج  لادق  يي "ياهملقا م )حسجق  لازول ذ لاه زق ذ   لتل  لا مزذ أوا 

 

 االحتياجات األساسية: 

ن،رررال ل ليررررم لالجررر إ  الررررل يكهرررق  كزريرررر(ق  لالررررزلنذ تزكرررز لاي  رررر    رررو نزقمررررق   هز  ررررق    نرررم لإلكهررررق ذ ولحجرررزإ لألك رررر  فارررر  

   رو نز هرم نرر لرزل ر ذ اكرر لا كر  و لر   لازئ  رقم ولايزرزلف  رو لالمر  لألنرز لارالي ةهرق تر لت   رو ل قيرم لاي  رن  أليم ره

ويتق ررم الررر ي ليررر(دزلا لألو رررق  لاك(صرررقريم ولا ققيررقم  رررو لالرررزلن لصررر اي  قنرررمذ و لحرررزف  الرررل رل رررفذ ولايزمرررق  لحررررقر 

لدقمم لا،مىذ ونق تنله نر لحرصقا لاالي فز (ه لحر  نم لاتوقريم ولار وج لإلكهقمقرم لملرقنرم لرقإلكهق   لر  لاير(م(قإ  الرل 

 ررر  ذارررإ أرت ي رررل تزل ررر   ررقر  رررو لحرقارررم لاك(صرررقريم اهمررر ل ،ن  ولاي  رررن   الررل  ررر  يررر لإذ  تزرررقري وتم ررر   لاننقارررم لايرر(ديجذ 

وتزل    قر اهمنرقاع  لاك(صرقريم وت كرال  لارهق ولفريس  لارهق ل ةرزذ و تزل ر   رقر اك(هرم لازولترس ولأل ر ا ولا ر  أصرنو  

 ا تكم  ر ل هم ن(نهنق  لحرققيي



 

  رررر  لرلقفرررر    ررررو لإلكهررررق   نرررر    ررررقي  الررررل لاي  ررررن  لا رررر ازن  لا لفرررر ير ي ررررل لإلكهررررق   نرررر   ةررررق  ارررر  ي ل رررره يا أ  تزل رررر  لا

لزنى لي( قلم  قائم نر كن  لر،ظمق  لا واقمذ  قث ا  ي(  ناق مم لحخ نق  ولر ق  ل  لا   تد ي نر كن  ن،ظمق  

م ولر رررق  ل  ولاننقلرررم وان اررررقذ وأ رررقال ي رررل ذارررإ  ررر ي يرررر و لألنررر  لر(وررر ي ولر،ظمرررق  لإلة رررقيقم لا ررر  تدرررر ي لإل قيرررم لا وازررر

 يهنق  لحر  نم لالزلكقم لاتوقريم لان  لنهنق  لالج إ    تد ي ل ل نق  ق لرهزنم رواقق لت قه لاي  ن  لا  ازن ذ 

لاررالي ي ركر  رو لررر    لاي  رن  لردقمرن   ررو نزقمرق  لالجر إ يدرر ي اهر  نل يرق   ررو لرر لر لاغاللئقرم  نرر   ئرهزي  يا ي  لاي رر

وةررقا  لملخقمررق  يلررقة  نررر  ررغى ي ررق و اه لكرر  لرل  ررر   وأ رر ا لا رركر لالقاقررم رو  أ  يزصرر  ارره نل يررم نقريررم أو  ق قرررم 

 أي ي لقملخقمق ي

أنرررررق لحخررررر نق  لاتررررررقم فقررررر(  تدررررر ي  لحخررررر نق  لاتررررررقم  رررررو نزقمرررررق  

لاي  ررن  نرررر ةررريج ن ( صررمق  و قرررقرل   نقرررمذ واكررر  ررر يز لقارررالكز 

لألروزم  ن   ي  تهإ لر ( صمق  تم(دز اقانق ي ل كمقإل ذ ويد   و 

 رقي ولألنررزل  لرزن،ررم  قا رز ق   نرر   ةررق ذ لانرز لاررالي ينرر    نرر  

   فهره لا،صر س لألك ر آةرز  الرل لاي ررذ أنرق لاي رر لادرق ر ةرقا  لملخرق

نرررر لرلقيرررقيذ   يررره ا يمهرررإ أي تررر نن  صررردو وا يدررر ي اررره أي ةررر نق   ررررقم يررر لإل تهرررإ لا ررر  تدررر ي  رررو لر ( صرررمق  ولرنرررق و 

  ل ن  لإلكهق ذ لألنز لاالي يت تس  هقه يمدق   قاقم أل  ا لاننقلم لملخ(همميلحر  نقم ر

ووقا  رررنم ا  ررر  لا(لهرررق  فليرررره  قررر  ي رررل  رررر  كننررر ذ وذارررإ   ررريس لا(مررررقي لحر  نرررم ولر ي رررق  لا(لهقمقررررم  رررو لإلكهرررق  لقملجررررقج 

لالزوقرررم نمرررق ي ررريس كهرررق اررر ت لال لئررر   لاهغرررم لر،رررق  لا(لهقمررر ذ وتندرررو لاصرررل وم  رررو ليررر(دنقج لانهنرررم لحجررر ر  رررو لرررر لاس ذل  

ونررر لاس لاي  رررن  لا(ق لررررم ر،ظمرررم لاق ي  ررررالذ لا ررر  حلترررقي يا ررررقإ ننرررقاعلهق لر(لهدررررم لرررقا(لهق  ا قيرررم اررررالل لالرررقي  ررررو لإلكهرررق  نمررررق 

 ينقي  نر لألنز ي إلي

أنررق لرنرر هم تكمررر  ررو لا(لهررق  لحجقنلررم ولا(لهررق  نررق  لرر  لحجررقن وذ  قررث ت ل رره لانرريف لا رر ازن  ننرركي   مررم فقمررق ي(لهررق 

لاتسجق  لقحجقنلق   و يكهق  كزرير(ق  لالرزلنذ أليرنقف  ر ي أواهرق  ر ي كر اي لانقارس  الرل لاتسرجق  أليرنقف نقريرمذ ولي  رقإل 

لقا(مرررررررررررقو  لر  ررررررررررر ر لرررررررررررن   رررررررررررر ر 

دق رررررررررر  لر(ررررررررر لفزي  ررررررررررو لانهنرررررررررم ولر

 لحجقنلق ي 

لررر،ح لا اليررقم لرد نررم اهنرريف 

لاي  ررررررررررررن   ررررررررررررو لإلكهررررررررررررق   رررررررررررر قهم 

ذ ون(مقوتررررررررم نررررررررر يرررررررر،م ي ررررررررل 
 
 رررررررر ل

 أةزت 

يد ج " أو ق  ريس:  قاس ي اي ح نى اه لا اليم  و  قنلق  لإلكهق  نر ةيج ن،وم راليقم 

لانيف  و ي ازق ن( ا اي كوقج و م   ي لإ لانيف لر   رير رلة  لألالض   لا  ازم أو 

ةقا هق واكر تز(هال  قا  لا اليم لن  لانيف   س لا وام لا   ي( ل  و  فب ق, يز(هال أو ق  

هق  لانيف  و لاار   ر أو ق  لانيف  و تزكقق واكالل, فقمق يز  أو ق  لانيف  و يك

  اري(ق  ا ي    لاكثن  نر لاا(مقي, اكر لما     نم لإلكهق  ولر،ظمق  لا واقم ت  ت تع  

 لض لردق   لا اليقم  الل لانيف لا  ازن  واكر ل  س كهقهم وا تزلج لا  نم لألك   نم   

 "لوق م إلتمقي رالي    وت نن  ن (دنهه  لر( ثز لقحرزف ولالج إ

 

فق   يلزلاق   ن ي ا رر نرر ن ي،رم   ورقة  :"تا   رو ثري  

, لئررررت ي ٢٠١٧ئرررن ق  كهنقرررم آةزارررق أولةرررز لانرررهز لا رررق   

نررزل   UNلاررال ري،ررقا, ال لرر  ن،ظمررم ٢٥٠زق فلار ولإ ئررهز 

   ى ل  "ي
 
   ي, أ ن ة  ن ل ق  واكر ا  يد ن ل  و ئ  ق

 



 

ونر لألن ا لا هنقم لا   ي( لواهق لاي     ولا ننقإ  و يكهق  كزري(ق  لالزلن   ج حلقن  لر،ظمق  ولحجهق  ذل  لامق هقرم 

  و لإلكهق : 

لر،ظمررق  لإلة ررقيقم للادررقإ لملرق ررزل  ولالمرر   ررو ن ررقج لا(  قررم  الررل   ررقف تمكررن  لاي  ررن  لالمالرروذ لك(مررقإ  لررض  -

 رررر  اررررالل راقرررر   الررررل ل   مرررر  ن،ظمررررق  لانرررر  لر(ورررر ي  ررررو لكهررررق  كزريرررر(ق  فقمررررق يزرررر  لاي  ررررن  لا رررر ازن  ا تينرررر  

 لا (قق  لرنه في

فلقج لقان   لرنه ف  و يكهق  كزرير(ق  لالرزلن  الرل لارزا  نرر لزيقنج أ قري لا(  ن  لاالي ت يزه لألن  لر(و ي ان   -

 لحرق م لرقيم اه نر لاكثن  نر لالقئي  لا  ازم ذل  لحرق مي

 :مشاركة الجئي إقليم كوردستان في الحل السوري

 ت ينرررررلز لاي  ررررر   لا ررررر از    ررررررو لكهرررررق  كزريررررر(ق  لالررررررزلن نرررررر لامرررررقج ئررررر ي  نررررررر كنررررر  ن،ظمرررررق  لألنرررررر  لر(وررررر ي  الرررررل ن رررررر(

لحخرر نق ذ و  مرر ف اصرر     فقمررق يزرر  لرنررقاكم  ررو ازفررم لملج(مرر  لررر ة  ولا رر  لةررال  لارر وا لايتنررقاي اهمنلرر   لحخررق  

 اةن  لر(و ي لاالي يزعل ن قا لالمهقم لا ققيقم لادقئمم  و  ،قالي 

 يقرم لا ر ازم لالقنهرم  رو يكهرق   قث ت  تمثق  لر،ظمق  لر يقم  و لا لة  لا  ايذ و رو روج لحجر لاذ وليرتنلقر لر،ظمرق  لر

ن،ظمرم ن يقرم ير ازم حلمر   رو نز(هرال لملجرقا  لإلة رقيقم   رو لإلاقثرمذ لررزأيذ  60كزري(ق  لالزلن لا   ي( ل   فب ق أكثر  نرر 

 لا(لهق ذ لا(  قمذ لحرمقيميييلحخ ي

  

 

 

 

 

  :التوصيات

 الرررل لحر  نرررم لالزلكقرررم لاتوقريرررم لانررر  لنهنرررق  لالجررر إ لرد نرررم ياب رررق وت،مقرررال لاتقلنق  رررق لا واقرررم وفرررق لاتمقكقرررق   -1

كنههررررق )ترررر نن  لرل نررررم ولالمرررر  ولا رررركر ولاكقنررررم و ززررررم لا(،درررر  ولر لثقررررق ولالهرررر ر لا واقررررم لرهزنررررم ولر كلررررم نررررر 

 .ولاز قيم لاترقم ولا(لهق  و مقيم كقي يقم  قرام 

 نم لالزلكقم نوم ر أي ف  ا  ن،ظمم  د كقم وا ر  و يكهق    اري(ق  يد ج: " ا  تتننى لحر 

لاي  ن  لا  ازن  ييمق تي،       نم لإلكهق ذ ولر تمزل  لا واقم ت    لز قيم لحر  نم لرزكززم االاإ 

 زي لاي     نر  ا ا تهإ لر تمزل ذ وتلر  الل ذاإ لحخيفق  لن  لحر  نم  و  غ لر ولإلكهق  

 لض لر،ظمق   الل لا مز حرا ا ن تمزل  ولايكهق لرنقال  ولان للق  لا  يم نمق أثز   الل   ي ك اي 

 رواقمذ لقإل قفم اهكثن  نر لألينقف لاةزت"ي

 



 

ي(  ررس  الررل لألنررر  لر(ورر ي ولر،ظمرررق  لإلة ررقيقم لا واقررم لالقنهرررم  ررو لإلكهرررق ذ ي ررقري تدققمهررق اه  ررر  لإلة ررقة   رررو  -2

 و  ي لاتنم لإلة قيقم  الل لاي  ن ي  يكهق  كزري(ق ذ ولتزقذ ي زلإل  نر ئقا ق تزمقال نر

 لالم   الل ت فن  ن،ح وبلثق  راليقم رلةهقم وةقا قم ألل،قإ لاي  ن  لا  ازن ي -3

نررررر،ح لر،ظمرررررق  لا واقرررررم ادررررررزو  وانرررررق  ونررررر،ح إلكقنررررررم ننرررررقاع  صرررررغن ي ون( يررررررنم ا(مكرررررن  لاي  رررررن  لا رررررر ازن   -4

 .لك(صقريق

نررر كنرر  لحر  نررم لا ررر ازم لر ك(ررم و رر ي لا(لقنرر  ل(مقنررق ت رررقه تزصررق   قفررم أيرر ل  لارر    اي  ررن   رررو لإلكهررق   -5

 .لا  ازن  وةقصم أا ق حل(   لحجهم لازيمقم ا ت لاكثن  نر لأل زلف لا واقم

 الررررل لألنررررر  لر(ورررر ي  رررررمق  ننررررقاكم نمثالرررررو ا ملررررر  يكهررررق    اريررررر(ق  ون،ظمررررق  لملج(مررررر  لررررر ة  فب رررررق لقرنرررررقوال   -6

   لا رر ايذ ايررقمق نرر تمزل   ،قررال وازفررم لملج(مرر  لررر ة  لا(ق لررم رك(رررس ولر،(رر يق  ولررر تمزل  لحخقصررم لقانرر

 لرنل   لألنم  يتقمق  ريم  ( الي

 


