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   الی کردستان قسرا الجئا50اعادة 

 
 ،هاجمتعسکرية بشعةشبه  وفي عملية 27.10.2008صباح يوم 

 عدد من المعتقالت في بريطانياقوة من شرطة الداخلية البريطانية 
50 اعتقالجئين من کردستان العراق ، وتم والتي تحتجز فيها الال

ي الی مطارالجئا  قسرا و بطريقة مشينة و باسلوب غير انسان
 طائرة المانية الی مطار اربيل ثم الی مطارةطاسد ومنه  بوستاسي

 سادس عملية من هذا النوع التي تنفذ ضد6السليمانية ، وهذه 
اتفاقية بينالالجئين من کردستان ، تاتي تنفيذ هذه العملية بعد اجراء 

الحکومة العراقية وحکومة اقليم کردستانمع الحکومة البريطانية 
وفي بيان. حيل الالجئين الی العراق وکردستان  لتر2005في عام 

    من الفيدراسيونصادر الی الراي العام  ووسائل االعالم
ادان الفيدراسيون وبشدة هذه االعتدائات علی حياة الالجئين والتي
تقوم بها الحکومة البريطانية وطالب بتوقيفها فورا ، کما انتقد وادان

تها علی استالم الالجئينموقف حکومة اقليم کردستان بموافق
  .والتعاون مع الحکومة البريطانية لترحيل الالجئين 

  
 

 

 

سيون  في المؤتمر نص کلمة دشتي جمال سکرتير الفيدرا
  . الفيدراسيون في سويسرااالول 

  
ممثلوا وفعالي الفيدراسيون، ممثلوا االحزاب والمنظمات ، الشخصيات و
االصدقاء االعزاء ،  ايها المشارکون في المؤتمر االول لسکرتارية

کم في هذاالفيدراسيون في سويسرا ،ارحب بکم جميعا واشکر حضور
  .المؤتمر

 سکرتارية الفيدراسيون في سويسرا وفي نفس الوقت اشکر الرفاق في
  .واقدر جهودهم في تنظيمهم لهذا المؤتمر

   ايها االعزاء
قبل عدة اشهر وفي احدی التظاهرات الضخمة في مدينة زيورخ والتي
شارك فيها العشرات من المنظمات المدافعة عن حقوق الالجئين وقد کان
للفيدراسيون دورا بارزا وفعاال في تلك التظاهرة العظيمة والتي کانت

هدفها الدفاع عن حقوق الالجئين وفضح السياسات العنصرية، کان شعار 
،ولقد رحل بروخر و) سوف يرحل بروخر و سنبقی نحن(التظاهرة 

ان تنظيم تظاهرة اعتراضية ضخمة کهذه وبمشارکة العشرات من. بقيتم 
 االنسانية والجماهيرية والتي رفعت راية انسانية ،لهي دالالتالمنظمات

حقيقية علی وضوح االفاق الواسعة امام طريقنا والمهام التي يستوجب
  .علينا القيام بها في سويسرا

نحن جميعا علی علم بالتغيرات الخطيرة التي حصلت في سياسات
يد علی حياة الحکومة السويسرية تجاه الالجئين والتي تتضمن التشد

الالجئين وتنفيذ السياسات العنصرية ضدهم ، ان تنظيم مؤتمر کهذا
للفيدراسيون وفي بلد مثل سويسرا يلعب دورا مهما لمنظمتنا وخاصة

من اجل الدفاع عن الحقوق االنسانية(وقد رفع هذا المؤتمر شعار 
ة،لذلك فان اهداف المؤتمر هي اعاد)  )لالجئين ،نحن بحاجة للتنظيم 

تنظيم الفيدراسيون ومجری نشاطاته نحو تاسيس منظمة راسخة ومتينة
،تکون قادرة علی المضي بخطوات اسرع عند قيامها بتنفيذ مهامها ،
منظمة قادرة علی ان تتحول الی موضع امال وتوقعات الالجئين في
المخميات والمعتقالت والساکنين علی حافات الخوف وفوق الطرقات

 اهالي وافراد عوائل هؤالء الالجئين في العراقوالشوارع ،وحتی
وکردستان  يحدقون باعينهم علينا لکي يتحرر ابنائهم واحبائهم من

  .مخاطر السياسات العنصرية ويبنوا النفسهم مستقبل امن ومستقر 
  ....6ص الي

 لحق اللجوء نعم ...ال للترحيل 

  :مسؤول النشرة 
  عرفان آريم

  :لالتصال بمسؤول النشرة
de.@yahoo96Arfan 

  :لعنوان التاليراسلونا علئ ا
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 72اعداد اخری من الالجئين مهددون بالترحيل خالل 
  .ساعة 

  
)ئوکنتن(ممثل الفيدراسيون في معتقل ) جبارعزيز(صرح 

قائال بان اعداد غفيرة من الالجئينلسکرتارية الفيدرسيون 
الکورد المعتقلون في السجون البريطانية يصرف لهم تذاکر السفر

 يوما لترحيلهم واعادتهم قسرا14 ساعة الی 27ويمنحوا فترة بين 
الی کردستان ، وقال جبارعزيز بان الجئان قد تم ترحيلهما قسرا

  .يل الدولييوم امس  في الساعة الخامسة عصرا الی مطار ارب
 بانهم وصلوا الی وانه تحدث هاتفيا مع احد الالجئين حيث اکد له

مطار اربيل الدولي في الساعة الثالثة ليال وتم اخذ بصمات
  .اصابعهم هناك 

والجدير بالذکر بان الالجيء جبارعزيز قد تم اطالق سراحه
  . بعد بذل جهود حثيثة من قبل الفيدراسيون20.10.2008بتاريخ 

  
د اعادتهم قسرا الی اربيل اثنان من الالجئين لن يتم بع

  استالمهم
من معتقل کولن بروك بسکرتارية) سرحد فائق(اتصل الالجيء 

 تم اخذه عنوة من23.10.2008الفيدراسيون واخبرنا بانه بتاريخ
معتقل ئوکنتن في کامبردج الی مطار هيثرو الدولي  لکي يتم

 عصرا  نقل عبر طائرة5ساعة ترحيله الی کردستان قسرا وفي ال
مدنية الی مطار عمان في االردن ومنها الی مطار اربيل ، وبعد
وصولهم  الی هناك اخبر مسؤول المطار البريطانيين  بان
الالجيء سرحد فائق اليوجد اسمه ضمن جهاز الکمبيوتر عندنا
لذلك لن نستلمه ، فاضطر الطاقم البريطاني المرافق الی شراء

فر له واعادته مرة اخری الی االردن ومنها الی معتقلبطاقة س
کولن بروك ، کما ذکر سرحد فائق بان الجئا اخرا کان معه لکنه

 معهم تم اعادته بعد ان حضر افراد عائلته الی المطار واخذه
واتصلة سکرتارية الفيدراسيون فورا بمحامي الالجيء سرحد.

عدم استالم الالجيء قانونيا ، وحول  فائق لکي يتم مساعدته
سرحد فائق، قال سکرتير الفيدراسيون ان هذه العملية تثبت بانه
اذا ما ارادت حکومة اقليم کردستان ان التستلم الالجئين الذين
يعادون قسرا فهي قادرة علی ذلك ، وعدم وجود اسم سرحد فائق
في جهاز الکمبيوتر في امطار اربيل لهو دليل اخر علی وجود

بق بين الحکومة البريطانية وحکومة اقليم کردستاناتفاق مس
  . لترحيل الالجئين

  المرکز االخباري لالتحاد العام لالجئين العراقيين ـ الفيدراسيون
  

حق اللجؤ حق انساني
 

2 االجئيننشرة )9و8(العدد

جتمع مع الالجئين في مدينة الفيدراسيون ي
  .لوتزيرن

عقد  احمد علي سکرتير05.10.2008بتاريخ 
الفيدراسيون في سويسرا ،اجتماعا مع عدد من
الالجئين في مدينة لوتزيرن ،في بداية االجتماع تحدث
، احمد علي عن اهداف الفيدراسيون و اسباب زيارته
ثم شرح اوضاع الالجئين العراقيين بصورة عامة
واوضاع الالجئين الکورد بصورة خاصة و تحدث
ايضا عن السياسات الجديدة للحکومة السويسرية
وتهجمها علی حقوق الالجئين الکورد من العراق،
واوضح کذلك لالجئين اهداف هذه السياسة
ونتائجها،واختتم احمد علي حديثه بطرح مشاريع
الفيدراسيون وبرامجه للتصدي لهذه السياسات

ة التي تنتهجها الحکومة السويسرية ، واکدالعنصري
لالجئين استعداد الفيدراسيون للتعاون مع الالجئين
(ودعمهم من اجل الدفاع عن حقوقهم ،وحول مسالة 

وعدم منحها لالجئين) االقامة وفق حق العمل
المشمولين بهذا القرار، اقترح احمد علي تنظيـم

  .تظاهرة احتجاجية امام الکونتينات 
وبعدها قدم الحاضرين عدد من االقتراحات و االسئلة
وطالبوا بان يسرع في عملية تنظيم تظاهرة احتجاجية
امام وزارة شؤون الالجئين في مدينة بيرن واکدوا
علی استعدادهم للمشارکة في اي عمل يبذل من اجل
حقوق الالجئين، وفي ختام االجتماع تم انتخاب کل من

کممثلين) ،شمال احمد سامان رسول،هيمن علي(
  .للفيدراسيون في مدينة لوتزيرن

  
الالتحاد العام لالجئين العراقيين ـ الفيدراسيون ـ 

  . سويسرا
06.10.2008  

  

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

الحکومية  وذلك بسبب   
الديانة اوالمعتقدالسياسی   

اوالمشاکل االجتماعية   
واالقتصادية يجب ان يمنح   

 ؤهؤالء حق اللج
  

  
  

  



  

  ي کندانشاطات وفعاليات الفيدرسيون ف

ب
 زار وفد مکون من الفيدراسيون16.07.2008تاريخ ب

ومنظمة الدفاع عن المراة العراقية والجمعية العراقية
في کندا ، ممثل البرلمان الکندي في مدينة تورنتو

، وکان الهدف من الزيارة هو)جيم کاريجيانيس(السيد 
االستفسار عن نتائج التقرير الذي اعد من قبل لجنة

)جيم کاريجيانيس( شخصا وبرئاسة 13من مکونة 
والتي شکلت من قبل البرلمان الکندي في شهر نيسان

من اجل البحث عن اوضاع الالجئين.من هذا العام 
العراقيين وکيفية منحهم حق الهجرة الی کندا، وکانت
هذه اللجنة قد زارت العديد من المنظمات والجمعيات

وتحدث. يونالعراقية في کندا ومنها الفيدراس
الی الوفد الزائر وقال بان) جيم کاريجيانيس (السيد

 لحد االن اعداد التقرير قد اکتمل ولکننا لم ننشره
وسوف تکون نتائجه جيدة، ثم قدمت ينار محمد ممثلة
منظمة الدفاع عن حقوق المراة العراقية في کندا بحثا
عن اوضاع المعيشية الصعبة التي تعاني منها المراة

.عراقية وجلب هذا البحث اعجاب وتقدير الحاضرين ال
علی) جيم کاريجيانيش(وفي ختام الزيارة اکد السيد 

ضرورة تعاون المنظمات العراقية وتقاربهم مع
والجدير بالذکر بان. بعضهم من اجل تحقيق اهدافهم

قد حضرت الزيارة کممثلة عن الالجئين) خندة زاهير(
  .الشباب في الفيدراسيون

 زار ممثل الفيدراسيون في کندا15.08.2008تاريخ  ب
جمعية االتحاد العربي ـ الکندي ، وذلك بهدف فتح
مکتب للفيدراسيون هناك ، واستقبل ممثل الفيدراسيون
من قبل الدکتور خالد رئيس الجمعية وسارا ئاموش
مسؤلة القسم االداري في الجمعية واعربا لممثل

يارة وعن استعدادهمالفيدراسيون عن سرورهم للز
لتقديم اية مساعدات ، وقرر علی فتح مکتب
للفيدراسيون هناك ، وسوف يباشر الفيدراسيون عمله
اعتبارا من تاريخ اعاله في المکتب الجديد هناك ،
ووافق الجانبان علی طرح برامج عمل مشترک من

 .اجل مساعدة الالجئين
مساعدتهمضمن االستمرار في تقديم الخدمات للالجئين و

في االوضاع الصعبة ، قام الفيدراسيون بتنظيم حملة جمع
الذي يعيش مع عائلته) بهمن علي (التبرع المالي لالجيء 

في اليونان ويعاني من مرض خطير واذا لم تجري له
عملية جراحية في شهر  نوفمبر من هذا العام سوف
يتعرض الی حالة فقدان الوعي مدا الحياة ، واستطاع

 ..... دوالرا1500يدراسيون ان يجمع مبلغا قدره الف

3 االجئين نشرة )9و8(العدد

، ومن هنا يشکر الفيدراسيون جميع الذين....
شارکوا بالتبرع ، کما زار وفد من الفيدراسيون

فيمکونا من جالل سعيد سکرتير الفيدراسيون 
کندا و هيوا جميل ممثل الفيدراسيون في مدينة

والتي عبروا عن) بهمن علي(تورنتو ،افراد عائلة 
سرورهم لهذه الزيارة وعن شکرهم وتقديرهم
البالغ لالعمال التي قام بها الفيدراسيون ،واکدوا
کذلك علی استعدادهم الکامل للمشارکة والعمل مع

 .الفيدراسيون
 اجتماع المنظماتشارك الفيدراسيون في

والجمعيات المهنية والجماهيرية في مقاطعة
اوتناريو ، حيث ناقش ممثلوا المنظمات مسالة
االنتخابات االخيرة في کندا والتصويت للحزب
الذي يهتم بمسائل وشؤون الالجئين وتم تقديم

حزب(مشروع بهذا الصدد ، وقد ايد 
حرزهذا المشروع والذي ا)  الديموقراطيين الجدد

 .من االصوات% 37
بغرض التحقيق في مسالة  االجوبة السلبية
والدعاوي الرفض التي يتالقها الالجئين الکرد
والعراقيين خالل تقديمهم لطلبات حق اللجؤ في
سفارات الکندية في الدول المختلفة في العالم ، قدم
الفيدراسيون مشروعا للحکومة الکندية ، وقد

سيون  لهذه القضية لمدةخصص کادران من الفيدرا
ستة اسابيع وقد ايدت الحکومة الکندية عمل هذين
الکادرين ، و اعطی العمل بهذا المشروع نتائج
جيدة  بحيث سيتم دراستها مع الحکومة الکندية

هذا المشروع من حاالت رفض ونتمنی ان  يقلل  
 .طلبات اللجؤ

واستمرارا في نشاطات  الفيدراسيون  في داخل
 وخارجها  وکمنظمة معروفة وذات اعتبارکندا

دولي  ، قام الفيدراسيون بارسال العديد من فاکسات
التاييد لالجئين  واالتصال تلفونيا مع العديد من

االمم المتحدة لشؤون الالجئين( المنظمات مثل 
والسفارة الکندية ، ودوائر السفر   وقد حصل

بية والقبولالعديد من الالجئين علی االجوبة االيجا
. 

لبيانات التي تصدر من  نتيجة نشر الرسائل و ا
الفيدراسيون في العديد من الجرائد والصفحات
االلکترونية و المتعلقة بتقديم الخدمات لالجئين
وخاصة مسالة تقديم الدعوات في الدول المجاورة
للعراق  ، يتلقی الفيدراسيون العديد من المکالمات

ي الفيدراسيون سوف نستمر فيوالرسائل ونحن ف
العمل  بهذه الطلبات  وهنالك العديد من ملفات

  .  ارسال الدعاوي في طريقها الی االستجابة
  جالل سعيد

   سکرتير الفيدراسيون في کندا
  
  

 جالل سعيد ممثل الفيدراسيون في کندا  
iraqifederation@yahoo.ca

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

 انضموا الئ صفوف الفيدراسيون
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   لن يضل الالجئين IOMاکاذيب منظمة
  

المنظمة العالمية لشؤون (IOM منذة فترة معينة بدات  
بتنظيم عدة ندوات في المدن البريطانية  وذلك) الالجئين

تسهدف تلك المنظمة) العودة واعادة التاهيل(تحت شعار 
من خالل هذه الندوات تضليل الالجئين وتشويه الحقائق

ياة السياسية واالقتصاديةامام الراي العام حول  واقع الح
ويدعون بانهم  يسعون الی تقديم.في العراق وافغانستان

)العودة الطوعية(المساعدات الئ الالجئين في اطارعملية 
 عقدت تلك المنظمة20.10.2008بتاريخ . الی بلدانهم 

ندوة متعلقة بهذا الموضوع حيث حضرها ممثلوا عدة
ثل حکومة اقليممنظمات عراقية وافغانية ،وکذلك مم

کردستان، وممثل االمم المتحدة لشؤون الالجئين ، وعدد
واستجابة لدعوة. من مراسلي وصحفي  وسائل االعالم  

تلك المنظمة شارك وفد من الفيدراسيون مکونا من دشتي
جمال سکرتير الفيدراسيون و سعد الموسوي مقدم القسم

  .ة  الفضائي ) ASO tvاسو تي في (العربي في قناة 
 عن اعمالIOM في بداية الندوة تحدث ممثلوا منظمة 

منظمهم وبرامجهم لتقديم المساعدات لالجئين في مسالة لم
شمل افراد عوائلهم  وکذلك مسالة اعادة تاهيل الالجئين و
المشاريع التي انجزوها في هذا الميدان ، وبعدها فتح

تيوشارك دش. المجال و النقاش واالسئلة والمداخالت 
جمال سکرتير الفيدراسيون في عدد من فقرات النقاش و
انتقد آعمال تلك المنظمة  واعتبرها مساندة لسياسات
الترحيل االجباري التي تنتهجها الحکومة البريطانية وذلك

وانتقد. الجبار الالجئين في العودة الی العراق وکردستان
ان{ دشتي جمال التقرير الذي قدمتها تلك المنظمة وقال 

التقرير الذي اعدتموه و قدمتموه اليمت باية صلة بواقع
حياة المجتمع واوضاعهم في العراق وافغانستان، انکم
تريدون ان تحجبوا الحقائق عن االنظار ،تريدون من خالل
هذه الدعايات ان تضلوا الراي العام  وتقولوا لهم بان هناك

االمنيةتقدم اجتماعي وسياسي في العراق وان االوضاع 
مستقرة ، في الوقت الذي اليزال العراق يعاني من حکم
االحتالل العسکري  والتزال االقتتال الطائفي  والمذهبي

انتم تريدون ان....وعمليات القتل اليومي  مستمرا هناك
؟ التي تتعرض..؟ الی کردستان..تعيدوا الالجئين الی اين

 المدفعي ومناطقها الحدودية يوميا الی عمليات القصف
الطائرات التابعة اليران وترکيا ،ذلك االقليـم الذي اليزال
يعاني من مصير سياسي مجهول وتتعرض فيها  حقوق
االنسان الی االنتهاکات اليومية ، اليمر يوم دون ان تقتل

انتم تدعون بان: واضاف دشتي جمال قائال ....امراة  
ستم کذلك ،، ولکن لالسف انکم ل...منظمتکم هي مستقلة

..انتم تنفذون سياسات تلك الحکومات التي حولت حياة

الالجئين الی جهنم ، الالجئون الذين يجبروا الی المجيء اليکم....
هم هؤالء الذين حرموا من  الرواتب المعيشية وسحبت منهم

 قد عاد  الالجيء2005في عام .. حقوقهم االجماعية  وحق العمل 
عن طريقکم  وهو من اهالي قضاء سيد صادق في) قادر صالح(

 تعرض الی اوالد  وبعد فترة وجيزة من عودتهکردستان واب لستة 
 مجهوال وحيث انتحرت احدی بناته  ، االختطاف واليزال مصيره

  :قائالIOM ثم طرح دشتي جمال سؤالين الی ممثلي 
هنالك العديد من الالجئين قد عادوا عن طريقکم ولکنهم يسشتکون

 من قبلعليكم بانهم لم يستلموا المبالغ االمالية التي صرفت لهم
  باون ، هل يمکن ان3000وزارة الداخلية البريطانية وقدرها 

  ؟..تشرحوا لنا اين ذهبت تلك المبالغ ولماذا لم يصرف لالجئين
 المواطن قادر صالح قد اختطف في ظل حکومة قليم کردستان منذ

  ؟.. ماذا تقولون بهذا الصدد2005عام 
 لکن نتلقتی الدعم مناننا منظمة مستقلة:  قائال IOMاجاب ممثلوا 

الحکومات االوروبية  ونحن النجبر احدا الی العودة ،  وحول
الالجئين الذين لم يسلموا المساعدات المالية اعطونا اسمائهم لکي

  .نتحقق منها في مکتبنا في کردستان
 وقد نشر الفيدراسيون في الندوة البيانات الصادرة حول اختطاف

  .تان بين الحاضرين في الندوةالمواطن قادر صالح في کردس
 عقدة تلك المنظمة ندوة اخری في مدينة13،10وفي تاريخ 

مانجستر البريطانية حول نفس الموضوع فشارك هناك وفد اخر من
حيث تدخل)  سرهنك علي واکو ساالر( الفيدراسيون مکونا من 

وفد الوفيدراسيون علی نفس النمط بانتقادهم  وفضحوا محاوالت
  .نظمة في تضليلها للحقائق تلك الم

سوف يستمر في) الفيدراسيون(ان االتحاد العام لالجئين العراقيين 
مساعيه لفضح هذه المحاوالت اليائسة لتلك المنظمات التي تحاول

  .االتجار بحياة ومصير الالجئين 
سکرتارية االتحاد العام لالجئين العراقيين ـ الفيدراسيون

 

الالجيء 
کل االفراد الذين يتعرضون الی 

االشکال المختلفة لالضطهاد 
والقمع وانتهاك حقوقهم االنسانية ، 

واالضطهاد الجنسي والتهديدات 
الدينية والقومية وذلك بسبب 

االقماع السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية من قبل الجماعات 

والمنظمات الدينية والقومية 
ية والغير والقوی العشائر

الحکومية و يضطرون الی الفرار 
والهرب الی الدول االخری يجب 

ان يمنحوا حق اللجؤ واالقامة 
دون اية قيد او شرط و يعترف 

  .بحقوقهم بشکل رسمي
 

 اقتدار الالجئين في تنظيمهم!
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5 االجئين نشرة )9و8(العدد

الفيدراسيون يقود تظاهرة احتجاجية للدفاع 
   .عن حقوق الالجئين في مدينة شفيلد

 
نظمت لجنة الدفاع عن حقوق الالجئين في مدينة شفيلد  يوم

الشتراك مع االتحاد العام  وبا2008-10-4السبت  
لالجئين العراقيين ومجموعة من منظمات المدافعة عن
حقوق الالجئين ، تظاهرة  احتجاجية للتنديد وبالمعامالت
اللالانسانية التي تمارسها السلطات البريطانية ضد طالبي

وخاصة  سيسات احتجازو حبس طالبي اللجوء   في. اللجؤ
حيان لفترات طويلة و فيمراآز االحتجاز و في بعض األ

وشارک في هذه.  حاالت  بعض اخری مع أطفالهم
 شخص حيث سارت  النظاهرة من100التظاهرة أآثر من 

وسط مدينة شيفيلد  إلى  امام حدائق السالم  ، ورفع
اوقفوا( ،! ) حق اللجؤ االن ( المتظاهرون شعرات 
الجئوا کردستان هم ضحايا(،) عمليات الترحيل  فورا

ل وکذلك شعارات طالبت)کردستان غير امنة(، )الحرب
باعطاء حق العمل  لالجئين ووضع حد لعمليات الترحيل
.إلى مناطق الحرب

 نظم في  و تاتي هذه التظاهرة بعد االجتماع الکبير الذي
مدينة شفيلد وبحضور الفيدراسيون و وعدد من المنظمات

للمعلمين واالتحاداالخری والتي نظمت بدعم االتحاد العام 
العام لعمال النقل والعديد من المنظمات المدافعة عن حقوق

  .الالجئين في مدينة شفيلد
وشارك العديد من لالجئين العراقين في هذة التظاهرة والقی
دشتى جمال سكرتير االتحاد العام لالجئين العراقيين کلمة

يجب أال ننسى أبدا أن حقوق الالجئين هي: "قال فيها 
ويجب علينا العمل معا مع آل من القوي. حقوق انسانية

  ".  الحقوق  التقدمية من اجل هذ
 و عبر في کلمته عن استنکاره لسياسات الترحيل القسري
لالجئين الی الکردستان ، وتطرق دشتي جمال في کلمته
الی االوضاع السياسية واالمنية المتدهورة في کردستان

العسکرية لحکومة المالکي بشنوالصراعات والتهديدات 
حملة عسکرية علی کردستان وکذلك تحدث عن االسباب
التي تدفع بالشباب في کردستان الی سلوك طريق الهجرة

ان قضية الالجئين قبل ان تکون مسالة: والرحيل وقال
امنية هي مسالة سياسية وتحاول حکومة المالکي وحکومة

 ان تستغل هذهاقليم کردستان والحکومات االوروبية
القضية من اجل مرامها السياسية ومصالحها االقتصادية ،
حيث انهم لن يبذلوا اية جهود في سبيل توفير الخدمات
االساسية للمواطنين مثل الماء والکهرباء والخدمات
الصحية وفي مسالة الالجئين يستغلونها من اجل  تمرير

توفير(حجة االتفاقيات التجارية مع الشرکات االوروبية ب
وقال  ان. في العراق وکردستان) االمن واالستقرار

الفيدراسيون يری ان أفضل طريقة لدفاع عن حقوق
الالجئين ومعالجة هذه المشاآل هو بناء الصالت والعمل

  .........مع المجتمعات

األخرى التي تواجه نفس التهديد ومجموعات الالجئين في المملكة
  .المتحدة

  
وفي ختام کلمته شکر دشتي جمال الحاضرين لحضورهم
ومشارکتهم في التظاهرة واکد مرة اخری بان الفيدراسيون سوف
يستمر في نضاله من اجل ايقاف عمليات الترحيل القسري لالجئين

ين والمنظمات االنسانية للمشارکة في التظاهرةمعجميع الالجئ
  والدفاع  عن حقوق الالجئين  التصدي لسياسات ترحيل االالجئين 

وفي نفس اليوم اجتمع دشتي جمال مع الالجئين الکرد في مقر
الجمعية الکردية في مدينة شفيلد ، حيث تحدث في هذا االجتماع

جباري الیعن اهمية وضرورة مواجهة سياسات الترحيل اال
  .کردستان والتصدي لها

والقی عدد من الالجئين من البلدان المختلفة کلمات تحدثوا فيها عن
الصعوبات والمعاناة التي عايشوها في ظل سياسات العنصرية

 ، فتاة في مقتبلAnnociate Nimpagaritseوالتفرقة، ومنهم  
قبلالعمر التي فرت من العنف في بوروندي ، واطلقت سراحها 

  تأمل في التدريبAnnociate. فترة من مرآز االحتجاز
.کممرضة ولكن السلطات ال تسمح لهم بالعمل

 ، وهو مدرس من الكاميرون ، الذي آانNdehآما تحدث  آلود 
اعتقل ايضا وبقي في مرکزاالحتجاز مع أطفاله الثالثة الذين ولدوا

وقال. ء في شيفيلدفي المملكة المتحدة وأفرج عنه بعد دعم من نشطا
انه وعائلته ال يزالون يقاتلون من أجل نيل حق في البقاء في هذا

کما القت آارين من االتحاد الوطني للمدرسين في مدينة. البلد
شيفيلد  کلمة نددت فيها وبشدة بعمليات االحتجاز واعتبرها
.ممارسات غير انسانية 

ثين باسم المنظمات وقال  المدافعون عن حقوق الالجئين والمتحد
المشارکة  بأنهم سيواصل الكفاح من أجل تحقيق مطاليب الالجئين
.والدفاع عن حقوقهم 

  سکرتارية االتحاد العام لالجئين العراقيين ـ الفيدراسيون
08.10.2008  

االشخاص الذين 
يمارسون االنشطة 

السياسية خارج البلدان 
التي قدموا منها وتکون 
هذه النشاطات مخالفة 
لقوانين بلدانهم وعند 
عودتهم يتعرضون الی 
االعتقال ولتعذيب ، يجب
 ان يمنح هؤالء حق
 اللجؤ السياسي .

  
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6 االجئين نشرة )9و8(العدد

نص کلمة دشتي جمال سکرتير 1بقية ص..
  الفيدراسيون  

حلة نری فيهاوتتزامن عقد مؤتمرنا هذه مع  مر 
الحکومات االوروبية بليبراليها  ويمينيها و محافضيها قد
وحدوا خطابهم ونهج عملهم ،لتنفيذ السياسات  العنصرية
والتفرقة بين االنسان و ترسيخ سياسات بناء المخيمات

  .والترحيل القسري لالجئين
ان هذه الدول تتخلی يوم بعد يوم عن االلتزامات القانونية

نية تجاه الالجئين وحقوقهم ويمکن مشاهدة عالماتواالنسا
هذه التغيرات من خالل سياسات الالعتقالت والتخويف
وحرمان الالجئين من المساعدات والضمانات االجتماعية
الی سلب الحياة منهم وذلك عبر تقيدهم بسياسات االنتظار

  . الطويلة ولسنوات عديدة
 العالمية الثانية ،قبل عشرات السنين وبعد انتهاء الحرب

وعندما کنت اوروبا بحاجة الی االيدي العاملة الرخيصة
  ،العادة بنائها وفي نفس الوقت 

ومن اجل االدعاء مقابل خصمهم انذاك القطب السوفيتي و
بوجود حقوق االنسان عندهم ،فقد کانوا يرحبون بالالجئين

لیهذا الموضوع انذاك ا القادمين الی اوروبا، وقد حولوا 
مادة اعالمية وسياسية  وکانوا يستخدمونها من اجل
الالدعاء بعدم وجود الديمقراطية والحرية في القطب
السوفيتي ، لکن وبعد انتهاء الحرب الباردة وبعد احداث

 من سبتامبر، تمارس هذه11حرب الخليج االخيرة و 
الحکومات اجرائات بعکس ذلك کليا ،حيث نری انها تشن

حقوق الالجئين وتتعدي علی علی حياة وهجمة شديدة 
الحريات الفردية والمدنية ،کما ان الطبقة آلعاملة في عموم
اوروبا قد شملتها هذه السياسات ،ان القوی اليمينية تحاول
 ان تجرد المجتمعات من جميع مکاسبها االنسانية التي
حصلت عليها عبر المراحل التاريخية ، لقد تحولت مسالة

 الی ورقة سياسية تستخدم في الصراعاتالالجئين
والنزاعات السياسية ، لذلك فان مسالة الالجئين قبل ان

 . تکون قضية قانونية هي باالصل قضية سياسية 
نحن نری اليوم بان المجتمع البشري يعاني من ويالت
الصراع بين قطبي االرهابي الحکومي واالرهاب الغير

جود واستمرار هذاالحکومي ،ويسود العالم نتيجة و
الصراع حالة الخوف وعدم االستقرار، حيث نری انه مع
حدوث انفجار ما يتعرض جماعات معينة من الناس الی
التشرد والهجرة ، ان سکان العراق وافغانستان هم ضحايا

  .هذا الوضع المتازم الذي يسود العالم
لذلك من المهم ان ندرك وبوضوح االسباب التي  اوجدت

ات في حياة الالجئين ، ونشخص التغيرات التيالصعوب
ولماذا تراجعوا عن حصلت في سياسات هذه الحکومات

 ......االيفاء بحقوق الالجئين  

وعن االتفاقيات والتعهدات الدولية التي وافقوا عليها في الفترات
الماضية عندما کانوا بحاجة ماسة الی االيدي العاملة الرخيصة،

  وتتطلب منا هذه التغيرات في االوضاع العالمية 

  
 ية متينه ان نقوي صفنا النضالي ضمن اطار منظمة جماهير

وراسخة، منظمة قادرة وبوعي تام لالستجابة لمتطلبات واحتياجات
وتکون ذات قوة قادرة علی. النضال  في المرحلة  الحالية والقادمة

ان تقود الحرکة االعتراضية لالجئين ، وبالشك نحن لسنا وحيدين
في هذه المسيرة المضالية فهنالك العشرات من المنظمات االنسانية

ررية المدافعة عن حقوق الالجئين والتي هي  علی استعدادوالتح
للتضامن معنا من اجل اعادة االعتبار االنساني لالجئين وتطبيق

  .مقررات حقوق االنسان العالمية 
  ايها العزاء 

يسرا والذي يعتبر مرکزا مهما لحقوق االنسان ،لکن ان بلد مثل سو
من العراق وافغانستانالتحترم فيها ابسط الحقوق لالجئين هربوا 

وصومال وفلسطين وسودان وايران، من يرغب في ان يترك آعز
اصدقائه واقرب الناس اليه ويضيع سنوات عمره في مخيمات اللجؤ
والمعتقالت ، من يرغب  في ان يتخطی طرقات الموت ويجازف
بحياته فقط من اجل الوصول الی احدی البلدان االوروبين والبقاء

  .فيها؟
ون لنا بان کردستان امنة ومستقرة وهنالك سلطة ديمقراطية ،يقول

وبعکس هذه االدعائات الفارغة ، اليمر يوم دون ان يترک
18العشرات من الشباب منطقة کردستان الی البلدان االخری ،منذ 

سنة والسکان في کردستان يعانون من هذه المصيبة ،حيث المصير
عدم االطمئان علی االياموسيطرة القلق و.المجهول و المعلق 

القادمة علی ذهن وافکار المجتمع  تحولت الی حالة خوف دائمي ،
انظروا الی التوترات االخيرة بين حکومة المالکي واالحزاب
الکردية وکيف ان هؤالء قد فتحوا االبواب امام صراعات غير
منتهية ،وکيف ان هذه الصراعات تزيد من ويالت الناس في

  .اعف حاالت التشرد والهجرة لمئات المراتکردستان وتض
هذه هي مکاسب الحرب التي شنتها امريکا  وحلفائهاواالحزاب
العميلة معها والتي زعقوا لها ابواق الکذب ، ونحن منذ االيام

وتصدينا لها مع الجبهة االولی عارضنا ذلك الحرب ورفضناها
م سوف يجلبونالتقدمية والراديکالية في اوروبا ، لقد ادعوا بانه

الديمقراطية للشرق االوسط ولکن انظروا اية مصائب قد جلبوها
معهم  لسکان العراق، الفيدرالية القومية التي تستخدمها احدی القوی
الموجودة في السلطة لصالحها وتلوح بها کسالح لتهديد اهالي
کردستان ، االقتتاالت اليومية تودي بحياة العشرات يوميا ومن

  .يشرد المئات ويتعترضون الی الهجرة کل يوم طرف اخر 
ان سکان کردستان يعانون صعوبات المصير السياسي  والمستقبل

في کردستان التوجد دولة ما  وال تحکمها. المجهول لمنطقتهم 
قانون دولي ، وانظروا کيف ان نتائج الحرب االمريکية الخاسرة قد

ان السلطة الحاليةاغرقت تلك المنطقة في دوامة صراع مجهول ،
 عاما  لم تجلب للسکان غير الحرمان18في کردستان ومنذ 

  7الي ص...واالبقاء في مصير مجهول



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

7 االجئين نشرة )9و8(العدد

حول مسالة التشرد وهجرة الالجئين العراقيين وحلولنا لهذه 
  .القضية

  قرار مؤتمر الفيدراسيون
 خمسة ماليين انسان  5ي وفق تقارير منظمة االمم المتحدة فان حوال

مشرد ومهجر من العراق الی الدول المجاورة واوروبا وکندا واستراليا 
 1991وامريکا ، ويعود اسباب هذه القضية الی تحول العراق منذ عام 

وبعد انهيار الکتلة الشرقية الی ميدان لتصفية الصراعات بين القوی 
رض سياسة العالمية ،حرب الخليج االولی وبعدها امتداد وف

الحصاراالقتصادي وتسلط حکومة االستبداد والفاشية البعثية ثم اندالع 
  حرب الخليج الثانية وشروع السيناريو االسود في العراق ،وکل هذه
الويالت و المآسي هي نتيجة فرض النظام العالمي الجديد من قبل امريکا 

 العراقيين وبالتعاون مع الدول االوروبية والتي نتجت عنها تعرض حياة
  .الی العديد من الماسي وکوارث التشرد والهجرة 

 الوقائع فان امريکا والدول االوروبية المتحالفة معها ومن  بعد کل هذه
خالل شن حرب الخليج الثانية لم يسقطوا النظام البعثي فحسب بل اوصلوا 
ة المجتمع العراقي الی حافة االنهيار الکامل ودمروا االسس والبنی المدني

التحتية لهذا المجتمع واغرقوها في دوامة الحرب والتقسيمات الطائفية 
والقومية وتحول العراق الی ميدان للصراعات بين القوی االسالمية 
والجماعات المسلحة االرهابية  ، باالضافة الی ذلك فان سياسات امريکا 
ية وتسلط الطائفية والتقسيمات القومية في الحکم قد الغی مالمح المدن

وحق المواطنة للسکان مما ادی الی اختيار التشرد والهجرة والبحث عن 
  .حياة امنة الی حالة يومية تترافق مع هذه الظروف

وهکذا فان حالة التشرد الجماعي الذي تعرض له السكان داخل العراق 
هي ناتجة عن سياسات الحرب واالحتالل االمريکي ونظامه العالمي 

 وبذلك فان هذه القضية هي  ق الی ميدان لتحقيقهالجديد الذي حول العرا
  .اساسا سياسية  وتعتبر امريکا والدول المتحالفة معها مسؤولون عنها 

وفي مقابل هذه االوضاع فان الفيدراسيون يطرح حلوله لالجابة علی هذه 
  : المعضالت ومن خالل النقاط ادناه

اق هي قبل کل ان مسالة وقف وانهاء ظاهرة التشرد والهجرة في العر
شيء مرتبطة بانهاء الحرب واالحتالل االمريكي وحل جميع االدارات 
الحاکمة والتشريعات التي فرضت واسست تحت ظل سلطة االحتالل 
االمريکي ،وفي نفس الوقت يجب توفير واعطاء الفرصة للجماهير 
والسکان في العراق الختيار سلطة  وحکومة مدنية غير قومية وغير 

مد حق المواطنة والمساواة للجميع وتوفر الحد االدنی لمتطلبات دينية تعت
، حالة کهذه التي تعيد فيها بناء المؤسسات المدنية والبنی .الحياة للسکان

االجتماعية وتوفر فيها الحد االدنی لمتطلبات الحياة المدنية تأمين الحياة 
 االمن االمنة للمواطنين و وفق سلطة القانون والتي من خاللها تعيد

واالستقرار لجميع الفئات واقسام المجتمع واليضطر السکان الی 
  . االختيارالقسري لحياة الهجرة والتشرد مثلما يحدث حاليا
  :الی ان تحقق هذه المطالب تناضل الفيدراسيون من اجل 

تحسين اوضاع الالجئين والمهاجرين العراقيين والحفاظ علی حياتهم )ا
تواجدون فيها، ومن اجل هذه القضية علی منظمة وامنهم في الدول التي ي

االمم المتحدة ان تتحمل مسؤولية الحفاظ علی حياة الالجئين العراقيين في 
الدول التي يتواجدون فيها کاالردن وايران وترکيا وسعودية وسوريا، 

  .وتوفرالحد االدنی لمستلزمات معيشتهم من دخل مبيعات نفط العراق
دون قيد او شرط بحق کل الالجئين العراقيين االعتراف الرسمي  و)ب

وقبولهم کالجئيين سياسين في الدول االوروبية ومساعدتهم لبناء حياتهم 
  .من جديد

 وبالتضامن مع الجهات المدنية  يسعی الفيدراسيون وبکل طاقاته
والمنظمات التقدمية واالنسانية الی تحويل وتغيراالوضاع لمصلحة 

ة واالستقرار للمجتمع في العراق، کذلك تناضل الجماهير واعادة المدني
الفيدراسيون  مع منظمات حقوق االنسان ومنظمات الدفاع عن حق اللجؤ 
من اجل حماية حقوق الالجئين العراقيين في الدول المجاورة وتوفير 

 .المسلتزمات الضروروية 
  ين العراقييناالتحاد العام لالجئ

  

انظروا الی ..نص کلمة دشتي جمال  6بقيةص
هجمات هذه السلطة علی المسيرات االعتراضية للسکان
المدنيين في کردستان  واطالق النار علی  المظاهرات
الجماهيرية ، اعتقال وترهيب المثقفين واالحرار
والصحفيين ،قمع الالحزاب المخالفة لسلتطهم ، التعاون

ومات الرجعية في المنطقة واستقدام  قواهممع الحک
العسکرية علی حياة السکان في کردستان ، اطالق
العنان للقوی االسالميةو الدينية الرجعية ودعمهم وفسح
المجال امامهم لمهاجمة حقوق النساء واالطفال ، لقد
تحولت حاالت رجم النساء بالحجر وقتلهن الی مسالة

س سؤا يوما بعد يوم ، ان ابسطعالمية ، تزداد حياة النا
الخدمات االجتماعية للسکان تتوفر بصعوبة بالغة کالماء
والکهرباء  وغالبا تنعدم تلك الخدمات ، انها تلك الوقائع
المرة والصعبة التي  ترغم الشباب علی الهجرة والتشرد
من کردستان، ولکن رغم کل تلك الصعوبات ، فماذا

  ؟..لعراقيين من االجاباتسيتلقی الالجئون الکرد وا
ان الدول االوروبية ورغم علمها بماساة الالجئين
العراقيين ومعرفتها الجيدة للظروف الصعبة التي يعيشها
السکان في العراق وکردستان ، اال انهم  وبحکم وقوفهم
خلف سياسات الحرب االمريکية ، فان سياساتهم

المية التيتتضمن التخلي عن المعاهدات واالتفاقيات الع
تتعلق بحقوق الالجئين ،والضغط علی الالجئين

  .العراقيين وترحيلهم قسرا
ومن جانب اخر تستغل حکومة المالکي وحکومة اقليم
کردستان مسالة الالجئين من اجل تقوية سلتطها ومن
اجل جلب االعتراف العالمي بها ،ويستخدمون هذه

لسة اوالمسالة کورقة سياسية يتعاملون بها في کل ج
اجتماع مع الممثلين والمسؤلين من السفارات
والوزرات في الدول االوروبية ، يرشدون  کذلك
حکومات هذه الدول الی طرق ترحيل الالجئين
ويرسخون المطارات في خدمة الطائرات التي تعيد
الالجئين من هذه الدول ، کما يقومون باستنساخ

االمنجوازات السفر لالجئين ،ويصرحون بوجود 
واالستقرار في کردستان وان حقوق االنسان محفوظة
هناك ،وکل هذه من اجل توفير تسهيالت من الناحية
السياسية والعملية امام  الحکومات االوروبية لترحيل
الالجئين ، واستطاع الفيدراسيون ان يکشف امر
االتفاقية السرية بين الحکومة البريطانية والحکومة

اقليم کردستان  وبعدها نفس االتفاقيةالعراقية وحکومة 
مع الحکومة السويدية  لترحيل الالجئين والتي نتجت
عنها لحد االن عمليات ترحيل عديدة  لوجبات من

  .الالجئين بعد تکبيل اياديهم  واحتجازهم في المعتقالت 
اذا کان هناك ثمة امل وطريق امام الالجئين فهي تکمن

يث يکون الفيدراسيونبح في منظمتهم الفيدراسيون
قادرا علی احتضان  الالجئين ويدافع بکل جدية
واصرار عن حقوق الالجئين  في االقامة والعيش ويعيد

انا اؤمن بان الفيدراسيون يمتلك .اليهم کرامتهم االنسانية
تاريخا مشرقا من  االعمال العظيمة  لکي ينحي بسهولة

 لمصلحةنحو تنفيذ هذه االهداف ويغير المعادالت
الالجئين ، ان الفيدراسيون في سويسرا وبفعالياته

اثبتواواضحا بهذا الصدد ،و الکبيرة قد اعطی نموذجا
  الالجئين  ويحضرون في ميدانبانه عندما يستعد

االتحادات العمالية النضال وبمؤازرة  وتضامن
فانهم يکونون قادرين والمنظمات االنسانية والجماهيرية

  .سياسات العنصرية وايقافها عند حدهاعلی الغاء ال
 8الي ص..
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ASO TV  

 لدفاع عن حقوق الالجئين منبر ا
 اسو تي في

 انهاء معاناة االنساني الحر والمتحضر من اجل الصوت
 الالجئين 

  في  تي اسو
  اسرع  والدعم اليجاد  لتقديم العون  عبر برامجه يسعى

  الالجئين ل لمشاآلالحلو
  تي في اسو

  آافة يسعى لتغطية
    والثقافية  واالجتماعية  والعلمية ةي الفن النشاطات

 العراقيين واالدبية لالجئين
  تي في اسو

  واالندماج في  عن حقوق الالجئين  دافع م منبر
    المجتمعات بودقة

 المدنية والمتحضرة
 اسو تي في
 وطموحاتهم  الالجئين امل

  تي في واس
  واليكم منكم

 مع    تواصلوا     شارآوا      ساهموا
 في    تي   اسو

 
Satellite, Hotbird  6 

Orbital Position: 13 degrees 
East,Transponder: 14 Downlink 

Frequency: 11 470,Downlink 
Polarity: Vertical 

FEC: 5/6 ,Symbol Rate: 27,500 
 

 
 حق اللجوء من حقوق  

!االنسان   
  

نحن هنا يجمعنا هدف وغاية ... نص کلمة دشتي جمال7بقية ص 
انسانية ،وقد حان الوقت الذي يجب علينا ان نختار فيه النفسنا مهام

ا هناك کومة منمعينة للدفاع عن حقوق الالجئين ، وان اعتقد ب
االعمال والمهام  في انتظارنا تستوجب منا القيام بها ، ومنها
االستعداد  من اجل مهام المرحلة القادمة  وحيث ال يمکننا النضال

الن الفيدراسيون هو جزء من االتحاد العام) المحلي(في المستوی 
 يجب ان نکون بمستوی ، وانه) الفيدراسيون(لالجئين العراقيين 

لتوقعات التي ينتظر منا ، وان اعني بان الفيدراسيون هو جزء مهما
في احداث العراق وکردستان ، هنالك العديد من المهمات تختص
بالفيدراسيون  ،وال اقصد هنا بانه ينسی مهامه االصلية ،فعلی سبيل
المثال الدفاع عن مسالة تقرير المصير للکردستان  وانقاذها من هذا

 والمستقبل المجهول ،وهذا يساعد في  التقليل منالمصير المعلق
ظاهرة الهجرة الی الخارج ،الدفاع عن حقوق الشباب ، الدفاع عن
الحريات السياسية وحرية الصحافة ، والمشارکة في جبهة التصدي
للتهديدات التي تطلقها حکومة المالکي ضد اهالي کردستان ،

التصدي لظاهرة حرمانوالدفاع عن حقوق المراة  في کردستان و
المراة من حقوقها ،تلك الظاهرة التي اتقلت الی اوروبا وبات  اليمر
عام واليحترق قلبنا فيه بخبر قتل امراة في احدی الدول االوروبية

 تتبعها  الحکومات التهه)  تعدد الثقافات(وکذلك فضح سياسات 
الالعرافالوروبية  قبال الالجئين والمهاجرين تحت ذريعة احترام 

والتقاليد االجتماعية  والدينية  ،وادت تلك السياسات الی حرمان
الکثير من النساء من حقوقهم ، وهذه مسالة  اعتقد هي من مهام
الفيدراسيون لکي يتحول الی  مرکز يدافع عن حياة النساء الالجئات

وهناك قضية مهمة اخری وهي العمل والتعاون مع االحزاب.
سانية في هذه البلدان وتشکيل  الشبکات المختلفة ،والمنظمات االن

واذا استطعنا ان نکون شبکات مشترکة فسوف يکون مستوی تاثير
اعمالنا  اکثر قوتا، ويمکن رؤية هذا النوع من الشبکات في

، هنالک مسائل فورية اخری تتعلق باعمال..بريطانيا وسويسرا 
ق جمال کوششالفيدراسيون في سويسرا ، واترک هذه  للرفا

واحمد علي لکي يشرحوا بوضوح مايستوجب عمله هنا في
سويسرا ،لذلك من الضروري ان ناسس مکاتب الفيدراسيون
وفروعه في  معظم  مخميات الالجئين والمدن و تقدم هذه الفروع
والمکاتب المساعدات لالجئين وتکون في خدمتهم ،نحن  لدينا

فعالين والنشطاء ويتواجدونفرصة حيث يجتمع اليوم العديد من ال
في هذا المؤتمر في سويسرا،لکي نکون هذه الشبکة االن و ونزرع

 قلوب الالجئين وناسس ونبني المنظمة التي ينتظرها االمل في 
الالجئون منا ، لدينا العديد من المشاريع واعمال غزيرة تحتاج
قتنفيدها الی استعدادکم و وجهودکم المثابرة ، اتمنی التوفي

 . لمؤتمرکم 
يراالتحاد: دشتي جمال لالتصال بسكرت

d.jamal@ntlworld.com 
00447856032991 

لالتصا ل بالالتحاد العام لالجئين 
العراقيين 

يرجي االتصال بسكرتارية االتحاد: 
اسوآوران،جمال 

آوشش،ريبوارعارف،بابان 
عوسمان،جاسم غفور،زوزان 
 حسين،بكرحمد،عمرامين

a(00447895636633و
0041787557786,004799387599

,003584404464905 
راسلونا علي العنوان التالي: 

POBOX1575,ILFORD IG1 
3BZ,LONDON ,UK 

  
 


