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شارکوا في التظاهرة االحتجاجية للدفاع عن 
 ئين في مدينة شفيلدحق الالج

 
 نظم في مدينة شفيلد هذه التظاهرة تاتي بعد االجتماع الکبير الذي

بتاريخوبحضور الفيدراسيون و وعدة منظمات اخری 
ال لترحيل الالجئين الی البلدان التي( وتحت شعار 03.06.2008

االنکليزية ندوة جماهيرية) شفيلد(في مدينة )   الحرب تعاني من
 قبل مجموعة من االتحادات العمالية والمنظمات المدافعةمفتوحة من

  .عن حقوق الالجئين
و يدعم التظاهرة االتحاد العام للمعلمين واالتحاد العام لعمال النقل

  .والعديد من المنظمات المدافعة عن الالجئين في مدينة شفيلد
  . قبل الظهر11.00  الساعة 04.10.2008يوم السبت  : التاريخ 
 Barkers Pool outside the City Hall :انالمک

ويدعو الفيدراسيون جميع الالجئين والمنظمات االنسانية للمشارکة
في التظاهرة والدفاع  عن حقوق الالجئين والی التصدي لسياسات

 .ترحيل االالجئين
سميرة احمد " للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ

).07895636633(اسو گوران )07828424164(  
 

 : مسؤول النشرة  
عرفان آريم   

لالتصال بمسؤول النشرة: 
Arfan96@yahoo.de 
راسلونا علئ العنوان التالي: 

POBOX1575,ILFORD,IG1 
3BZ,LONDON 

www.csdiraq.com 
www.federationifir.com 

 
 

البيان الختامي للمؤتمر األول لالتحاد العام لالجئين
  العراقيين ـ سويسرا

  نظم االتحاد العام لالجئين العراقيين ـ سويسرا07.09.2008بتاريخ 
ول في مدينة الزيورخ ،افتتح المؤتمر بکلمة ترحيب قدم من اال مؤتمره

قبل احمد علي سکرتير الفيدراسيون في سويسرا وبعدها وقف
الحاضرون دقيقة صمت تکريما لالجئين الذين ذهبوا ضحية في

  .الطرقات الصعبة من اجل الوصول الی عالم افضل للعيش
 السابقة عن حل نفسهاتلی ذلك قراة فقرات المؤتمر واعلنت السکرتارية

  .واختير لجنة من اجل ادارة المؤتمر
ثم قرات رسائل وبرقيات التضامن من االحزاب والشخصيات الی

ممثل حزب العمل السويسري ،کلمة) ميخي شتايگر(المؤتمر،  وقدم  
بارک فيها الحاضرون علی تنظيم  المؤتمر واکد علی اهمية وضرورة

الب الجاليات االخری لالجئين منتنظيم مثل هذه المؤتمرات وط
الصومال وترکيا وايران والدول االخری کذلک بتنظيمها، کما اکد في
کلمته علی دعهم الکامل للفيداسيون ،ووجه الحزب الشيوعي العمالي
العراقي والحزب الشيوعي العمالي الکردستاني ببرقيات التهنئة الی

اعيل شيخو کلمة تهنئةالمؤتمر ،وقدم کذلك کل من تحسين کريم واسم
  . الی المؤتمر

  :وتضمن اعمال المؤتمر الفقرات التالية 
 تقديم تقرير عن اعمال ونشاطات الدورة السابقة وتقييمها من قبل احمد

  .علي 
تقديم بحث عن االوضاع العالمية وسياسات اللجؤ وافاق نضال الالجئين

  .لعراقيين من قبل دشتي جمال سکرتير االتحاد العام لالجئين ا
  .معرض صور عن اعمال ونشاطات الدورة السابقة 

؟ من.. تقديم بحث عن کيفية تعريف الفيدراسيون ، وماهية افاق نضاله
  .قبل جمال کوشش

بعدها قدم احمد علي تقريره حول.  االنتخابات وقراة البيان الختامي 
اع عناعمال ونشاطات الدورة السابقة حيث تطرق فيها الی  مسالة الدف

حقوق الالجئين وتنظيم المظاهرات واالعتصابات ومنها االعتصام في
اکبر کنيسة في سويسرا ومسالة تطوير العالقات مع االحزاب

 3 الى ص<<<والشخصيات
  

 نعم لحق الجوء...للترحيل  ال



  

 
 تغلق وتسد حدودها أن دولة ألياليحق 

 بوجه الالجئين والمهاجرين

 
الفيدراسيون يطالب من حکومة اقليم 

کردستان بان التوقع اية اتفاقية مع الحکومة 
.السويسرية لترحيل الالجئين  

 
    تعقيبا علی الخبر الذي نشر علی صفحة

pukmedia   
ش عضو سکرتارية الفيدراسيون جمال کوش  اجری

مکالمة هاتفية مع السيد ميخايل مورف والذي  زار
  :کردستان مؤخرا وقال انه 

لقد نشر هذا الخبر بصورة خاطئة ، اوال اننا النرحل
الالجئين، بل تشمل هده المسالة الالجئين الذين انتهت
مدة اقاماتهم  وفي الوقت الحاضر اليشمل هذه المسالة

رتي طق الوسط وجنوب العراق ، دامت زياسکان منا
 ، انني من قسم اعادة09.092008 الی 07من 

الالجئين في ادارة شؤون الالجئين ،الهدف من زيارتي
والتي هي االولی من نوعها کان التحدث مع حکومة

 وهناكاقليم کردستان حول سياسات اعادة الالجئين،
التقيت مع کل من کريم سنجاري والدکتور محمد
احسان، وتحدثنا عن الجئين رفض طلباتهم في

  .هذا البلد  سويسرا ويجب عليهم ان يترکوا 
وفي المقابل تحدث جمال کوشش عن اخر المستجدات
في االوضاع السياسية واالمنية في کردستان وقال بان

ومة السويسريةهذه االمور تتناقض مع ادعائات الحک
  .التي تحاول ان ترحل الالجئين 
 زيارتنا استهدفت افهام واجاب السيد ميخايل قائال بانه

حکومة اقليم کردستان حول سياسات اعادة الالجئين ،
  .ورفضت حکومة اقليم کردستان اعادة الالجئين قسرا

کما تحدث جمال کوشش عن الالجئين الذين حبسوا
  .سويسرية والزالوا في السجون ال

ويطالب الفيدراسيون من حکومة اقليم کردستان بان ال
توقع علی اية اتفاقية  تتضمن الترحيل القسري

  .لالجئين
  االتحاد العام لالجئين العراقيين  ــ سويسرا

الغاء قرار ترحيل الالجيء  شيرکو نادر الی 
 بغداد

  
ضمن الحملة التي نظمت من قبل  الرابطة العامة لالجئين
االيرانيين ـ بالحدود و حزب العدالة السويدي وشبکة الالجئين

  . ، تم ايقاف عملية ترحيل الالجيء شيرکو نادر والغائها2008
واعلن سکرتارية الفيدراسيون بان الالجيء شيرکو نادر اتصل

 سوف يرحل بتاريخ  وانه بالسکرتارية وقال ان قرارا صدر بحقه
انية بعد الظهر ، فاعلن الث2 وفي الساعة 24.09.2008

الفيدراسيون عن تنظيم حملة فورية اليقاف ترحيله واتصلت
 بمنظمة  الرابطة العامة لالجئين االيرانيين  ـ بالحدود السکرتارية
مسؤول الرابطة باالشراف علی) توفيق محمدي(،حيث قام 

2008الحملة وبمسارکة حزب العدالة السويدي وشبکة الالجئين 
رکو مظاهرة احتجاجية امام المعتقل الذي احتجز فيه شهتم تنظيم 

نادر وبعد ثالثة ساعات من االحتجاج وتطويق المعتقل الغي قرار
  .ترحيل شيرکو نادر الی بغداد

وصرحت السکرتارية بان الفيدراسيون قام  بکتابة رسالة احتجاج
الی وزارة الهجرة السويدي وطالب فيها بالغاء قرار ترحيل

  . وطفلهما حق االقامة  ء شيرکو نادر وبمنح زوجتهالالجي
ان الفيدراسيون يشکر جميع الجهات التي شارکت في هذه الحملة

  . التي اوقفت ترحيل الالجيء شيرکو نادر 

االفراد الذين يتعرض 
حياتهم الی المخاطر 
والقمع واالهانة من 
قبل الدولة والجهات 

الغير الحکومية  وذلك 
بسبب الديانة 

اوالمعتقدالسياسی 
اوالمشاکل االجتماعية 
واالقتصادية يجب ان 
ؤيمنح هؤالء حق اللج

 انضموا الئ صفوف الفيدراسيون
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دستاني من الحزب الشيوعي العمالي الکر) اسو کمال(وکذلك  .
، کلمات عبروا فيها عن تضامنهم مع جهود ومساعي حملة 
الفيدراسيون في التصدي للسياسات العنصرية وسياسات 

  .الترحيل القسري لالجئين
وفي ختام التظاهرة  حمل کل من دشتي جمال وارن کناني  
رسالة احتجاجية باسم المشارکين في التظاهرة وکذلك رسالة 

 شخص الی ممثل 1500اقيع احتجاجية اخری تضمنت تو
  .وزارة الداخلية البريطانية وتم تسليمه اليه 

 البيان الختامي للمؤتمر األول لالتحاد العام 1قية صب
   لالجئين العراقيين ـ سويسرا

  
والشخصيات البرلمانية وکذلك وزارة شؤون االحزاب 

  .الالجئين و االرتباطات بوسائل االعالم الکردية والسويسرية
ونقش التقرير من .  احمد علي الی المسالة المالية ايضاوتطرق

جوانبه المختلفة من قبل الحاضرون في المؤتمر وقدمت عدة 
توصيات ومقترحات من اجل التطوير بالدورة القادمة، ومن 
المقترحات التي طرحت البدء بتنظيم حملة واسعة علی مستوی 

  .السويسرا اليقاف عملية الترحيل القسري لالجئين 
وقدم کذلك دشتي جمال بحثه حول االوضاع العالمية 
والتغيرات التي تحدث في سياسات اللجؤ ، حيث شرح فيها  
التغيرات التي طرات علی العالقات بين حکومة المالکي في 
العراق وبين االحزاب القومية في کردستان  ودور 
الفيدراسيون في الدفاع عن سکان کردستان مقابل  تهديدات 

مة المرکزية وکذلك التطوير بنضاالت الفيدراسيون في الحکو
مسالة الدفاع عن حقوق  الالجئين ،وناقش الحاضرون هذا 

  .البحث بکل جدية واسهاب 
وتلی ذلك تقسيم معرض عن اعمال ونشاطات الفيدراسيون في 
المدن والمقاطعات المختلفة في سويسرا ومن هذه االعمال ، 

اسيون والنداوت التي نظمت المظاهرات واجتماعات الفيدر
  .والعديد من النشاطات اخری

وفي بحث مختصر قدم من قبل جمال کوشش تحدث فيه عن 
اليات قوانين اللجؤ واالحصائات عن اعداد الالجئين الدين 
رفضت طلباتهم و سحب منهم حق االقامة ، واشار ايضا الی 
  االوضاع االمنية الغير المستقرة في کردستان حيث اکده

باحدث التقارير الصادرة من المنظمات العالمية والصحف 
والمصادر االعالمية ، وتحدث ايضا عن ميزات الفيدراسيون 
في عملية قيادة نضاالت الالجئين من اجل الدفاع عن حقوقهم 
  .وکذلك التصدي للسياسات والحرکات العنصرية في سويسرا
لجدي وفي اجواء حيوية و مفعمة تدعو الی ضرورة العمل ا

من اجل الدفاع عن حقوق الالجئين بدات عملية انتخاب 
  4الي ص...السکرتارية الجديدة ، حيث انتخب کل من
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الفيدراسيون ينهي تظاهرة احتجاجية بتقديم رسالة 
  احتجاجية 

  
اللذين فقدوا ارواحهم) حسين علي ومحمد حسين (تکريما لالجئين

نتيجة السياسات العنصرية والترحيل القسري لالجئين ،نظم
 وباالشتراك مع جبهة التصدي11.09.2008الفيدراسيون بتاريص 

للترحيل في مدينة لندن وکذلك بمشارکة  عائلة واصدقاء کل من
رة الداخليةتظاهرة احتجاجية امام وزا) حسين علي ومحمد حسين(

  .البريطانية في لندن 
حسين علي ومحمد حسين{حمل المشارکون يافطة کبيرة کتبت عليها 

وبدات التظاهرة بترديد الشعارات التالية} ضحايا الترحيل القسري 
ال للترحيل القسري ، ان کردستان غير امنة، حرروا الالجئين(( 

  ))نعم لحق اللجؤفورا ، اوقفوا ترحيل الالجئين ، ال للعنصرية  
وحضر عدد من وسائل االعالم الی مکان التظاهرة ومنها تلفزيون

  .اسو تي في تلفزيون الفيدراسيون الذي اعد تقريرا عن التظاهرة 
وشارك العديد من المنظمات واالحزاب المختلفة في التظاهرة ومنها

مجلس الالجئين ، اتحاد العمال ، منظمة الحملة ضد العنصرية( 
فاشية ، التحالف ضد العنصرية ، الحزب الشيوعي العماليوال

  )ومنظمة اصوات العراق..الکردستاني
وقدم دشتي جمال کلمة في التظاهرة حيث عبرفيها عن مشارکة
الفيدراسيون عائلة الالجئان احزانهم  وکذلك عبر عن استنکاره
لسياسات الترحيل القسري لالجئين الی الکردستان ، وتطرق دشتي

مال في کلمته الی االوضاع السياسية واالمنية المتدهورة فيج
کردستان والصراعات والتهديدات العسکرية لحکومة المالکي بشن
حملة عسکرية علی کردستان وکذلك تحدث عن االسباب التي تدفع

ان: بالشباب في کردستان الی سلوك طريق الهجرة والرحيل وقال
ة امنية هي مسالة سياسية وتحاولقضية الالجئين قبل ان تکون مسال

حکومة المالکي وحکومة اقليم کردستان والحکومات االوروبية ان
تستغل هذه القضية من اجل مرامها السياسية ومصالحها االقتصادية ،
حيث انهم لن يبذلوا اية جهود في سبيل توفير الخدمات االساسية

وفي مسالةللمواطنين مثل الماء والکهرباء والخدمات الصحية 
الالجئين يستغلونها من اجل  تمرير االتفاقيات التجارية مع الشرکات

  .في العراق وکردستان) توفير االمن واالستقرار(االوروبية بحجة 
وفي ختام کلمته شکر دشتي جمال الحاضرين لحضورهم ومشارکتهم
في التظاهرة واکد مرة اخری بان الفيدراسيون سوف يستمر في

ل ايقاف عمليات الترحيل القسري لالجئين ودعی الینضاله من اج
  .ضرورة تقوية صفوف الفيدراسيون ودعمه في هذا الصدد

من منظمة االتحالف ضد العنصرية و) ارن کنداني(بعدها قدم کل من 
من مجلس) تيم فينش(من منظمة العمال الشيوعيين و) کريس فورد(

من) ديفيد جونس(من منظمة اصوات العراق و) روزي(الالجئين و 
 .....اس.سي.اتحاد العمال بي

!حق اللجوء من حقوق االنسان   



   

 

 البيان الختامي للمؤتمر األول لالتحاد 3بقية ص
 العام لالجئين العراقيين ـ سويسرا

اوات علي ،فريدون حمه( ، حيث انتخب کل من 
 حمه احمد،احمد علي،شهاب سالمرشيد،شارا عزيز،خالد

،جمال کوشش،اسماعيل شيخو ،حسام علي،االستاذ محمد،
کاعضاء في السکرتارية الجديدة) زمان ، انور عبدهللا

  .للفيدراسيون في سويسرا
وفي اجتماع  قصير اعيد انتخاب احمد علي مرة اخری

  .سکرتيرا للفيدراسيون
لالجئين الیواختتم المؤتمر اعماله بکلمة دعا فيها ا

ضرورة االنضمام الی صفوف الفيدراسيون ودعمه و
المشارکة في نضاالته وکما اشير في تلك الکلمة الی مسالة

  . افتتاح الفروع والمراکز في المدن  والمقاطعات 
وبعد سبعة ساعات من العمل وبحضور خمسين شخصا من 

الناشطين الفعالين في مجال الدفاع عن حقوق الالجئين 
التحاد العام لالجئين العراقيين ـ سويسرا .هی المؤتمرانت
  

 

الغلق الفوري لجميع مراکز االعتقال"
األوروبية في الدول الالجئينوحبس 

  "والمناطق االخری في العالم

  
دشتي جمال لالتصال بسكرتير االتحاد  :

d.jamal@ntlworld.com 
00447856032991 

لالتصال بالالتحاد العام لالجئين العراقيين
يرجي االتصال بسكرتارية االتحاد   : 
اسو كوران،جمال كوشش،ريبوار    

عارف،بابان عوسمان،جاسم 
غفور،زوزان حسين،بكر حمد،عمر  

امين  
004478956633،0035844044649

،0041787557760 
راسلونا علي العنوان التالي : 

POBOX1575,ILFORD,IG1,3BZ,L
ONDON,UK 

 جالل سعيد ممثل الفيدراسيون في کندا  
iraqifederation@yahoo.ca 

Te: (519) 841-1816 Fax: (519) 827-1047 

بتنظيمنا واتحادنا سوف  
 ننتصر 
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!اقتدار الالجئين في تنظيمهم

 IFIR- العام لالجئين العراقييناهداف االتحاد
الدفاع المباشر و بدون قيد او شرط عن الحقوق*)

االنسانية لالجئين بغض النظر عن المعتقد السياسي
  .عمر ،الجنس ،الدين ،القومية  وال

ن  من اجل الدفاع عن صفوفهمتنظيم  وتوحيد  الالجئي*)
  .وتحقيق مطاليبهم 

کسب الدعم والتضامن العالمي من المنظمات*)
االنسانيةو منظمات الدفاع عن حق اللجؤ ،االتحادات
والنقابات العمالية ، الشخصيآت التقدمية، من اجل الدفاع

  .عن االهداف و القيم االنسانية
االتحاد ضد کل االفکار العنصرية والهجماتقف ي*)

  .الفاشية علی حقوق الالجئيين
الدفاع عن الحقوق الکاملة للنساء ، تناضل الفيدراسيون*)

من اجل ابعادجميع المخاطرعلی حياة النساء والوقوف
بوجه العنف واالضطهاد والقتل علی الشرف والتسلط

ذه الظواهر،الرجولي وکل االفکار واالراء التي تساند ه
کما تناضل االتحاد من اجل تلبية حقوق النساء
واالعتراف بحقوقهن کمواطنات متساوات الحقوق في

  .المجتمعات التي تعشن فيها
ناضل االتحاد من اجل تعريف وتثقيف الالجئييني*)

باالفکاراالشتراکية واالنسانية المعاصرة وتحرير
لتعاون البناءواافکارهم من التوهمات القومية الرجعية 

  .ن مع المجتمعات التی يعيشيون فيهاالندماج الالجئي
تصدی االتحاد بکل جدية لسياسات و خروقات حقوقي*)

االنسان في العراق وکردستان وتطرح هذه المسالة
  .عالميا

دعم االتحاد مساعي کل تلك المنظمات والمراکزي*)
ين فيين والمهاجريسانية التي تدافع عن حقوق الالجئاالن

  .کل انحاء العالم 
ن من اجل تقوية  ودعمتنظيم صفوف الالجئي*)

الحرکات السياسية التقدمية والتي تناضل من اجل بناء
 .مجتمع انساني ومستتقبل مشرق  في العراق  وکردستان 


