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  مقدمة:

 

 لبنته االساية في تضرب المجتمع التي تلكأنواع التحديات التي تواجه الدولة هي ان من أشد  

 كما، وهو المجتمع اعلى نوات الدولة وأساس وجوده صقاع األرض ذلك أنها تنصبفتحيلهم شتاتاً في أ، (فرادهأ)

تعد من اكبر تلك التحديات التي غطت بآثارها اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية أن أزمة النزوح الداخلي 

مر الذي يتطلب حلوالً سريعة من الحكومة وكافة الشركاء الفاعلين عبر األ، العراق غرافية كافة محافظاتوالديمو

 .عادة االستقرار للمناطق المحررة مابعد النزاعوسياسات وطنية إل، خطط وبرامج إغاثة وتغطية للحاجات األساسية

 

ادات االزمة وآثارها الرغم من من الجهود الوطنية والدولية المبذولة لتحقيق هذا الهدف إال أن امتدوب

أمام الدولة يتطلب جهودا استثنائية وطنية ودولية من اجل تحقيق االستقرار  استراتيجياالمتنوعة جعلت منها تحدياً 

وضمان الحقوق وفقاً الحكام القانون اإلنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان فضالً عن بذل المساعي من اجل 

 اطار قانوني ذات طابع انساني موحد.عودتهم الى مناطق سكانهم ضمن 

 

ان لما يعانيه أخيه االنسان االزمة التي تؤرق عين وقلب كل انسمن هنا جاء اهتمامنا في دراسة هذه  

زمة وتحليلها وآثارها ومن ثم اهتمامنا بدراسة األ، حمفي ظل ظروف ال ترمن أبناء جلدته وما يعانوه من مأساة 

 الخطط الوطنية المتبناة من قبل الحكومة والمنظمات الدولية نعلى الرغم م، وبالنتائج أثراً لفئة آخذة باالزدياد عدداً 

ستراتيجية وطنية موحدة تتصدى الزمة النازحين في العراق اوفي غياب ، والمحلية الحكومية وغير الحكومية

ت االستجابة اإلنسانية ويلغي وتستجيب لمتطلبات إغاثتهم وعودتهم الى مناطقهم من شأنه أن يقلل من جودة سياسا

 :محاور وكاآلتي في ثالثزمة األدراستنا لهذه  ومن ثم جاءت، د التنفيذ والتمويللة عنأ المساءقوة مبد

: 

 أوال: المفهوم القانوني للنازح:

 

، فهو ناِزح، نَْزًحا ونُزوًحا، نَزَح إلى، يعرف النازح لغة في معجم المعاني الجامع نََزَح )فعل( نَزحَ  

أما النازح في ، ناِزٌح َعْن باِلَِدِه : بَِعيٌد َعْنَها، ُمْبعٌَد َعْنَها، نََزَح إِلَى َمَكاٍن آَخَر: اِْنتَقَلَ ، نََزَح َعْن باِلَِدِه: َرَحَل َعْنَها

النازحين هم مجموعة من المدنيين ال حول  النازح او االصطالح فقد عرفته المفوضية السامية لشؤون الالجئين أن
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نتهاكات لحقوق اإلنسان أو كوارث االأو  مسلحةالنزاعات الأو  دائرة االضطهاد عادة ما ينجرفون من، لهم قوة وال

االفراد الذين اضطروا للهرب أو تركوا  أو هم، بيئية وال يعبرون حدوداً دولية فهم يبقون داخل وطنهم دون مأوى

 .1يعيةأو النتهاكات حقوق االنسان أو لكوارث طب عات المسلحة أو لحاالت عنف سائدديارهم نتيجة المناز

 

بشأن التشرد  1998أما تعريف األمم المتحدة للنازحين الذي كان ضمن المبادئ التوجيهية في عام  

)... ولغرض هذه المبادئ  والتي نصت على أنه: 2الداخلي فجاء التعريف في مقدمة المبادئ التوجيهية الفقرة 

ً األشخاص او جماعات األشخاص اللذين أُكرهوا على الهرب او على ترك منازلهم أويقصد بالمشردين   داخليا

لتفادي آثار نزاع مسلح او حاالت عنف عام األثر او انتهاكات سعياً الى ذلك  واأماكن اقامتهم المعتادة او اضطر

 .2دولية المعترف بها للدولة(حقوق االنسان او كوارث طبيعية او كوارث من فعل البشر ولم يعبروا الحدود ال

 

وال سيما النازحون العراقيون،  ف األمثل للنازحيهو التعر االخير التعريف ومن جانبنا نرى ان 

لتفادي آثار انتهاكات  قامتهموإذلك ان التعريف ينطبق على حالتهم من حيث انهم اجبروا على ترك مناطق سكناهم 

حقوق االنسان من تهميش واعتقاالت او حاالت عنف واضطهاد طائفي وآخرها نزاعات مسلحة قائمة على بطش 

طويلة من جوع  بعد معاناة – العراقية االصيلة للخروج من مساكنها طرت آالف العوائلضا إذ، تنظيمات إرهابية

 يوقرإرهاب متوحش ال يرحم صغيراً وال  ،لقتل األبرياءومرض تحت حصار عصابات من اتخذ الدين ذريعة 

من نيران الموت والقتل والبطش سعيا منها للحفاظ على اغلى ماتملك وهي ارواحها متجشمة  بتعدة وهاربةم  -كبيراً 

أو في ، ف السماءلتستقر في العراء تفترش األرض وتلتح، عالجعناء السير مسافات طويلة بال اكل وال مؤونة وال

 او في محافظات أخرى تقتات على مساعدات الخيرين من أهلها.، دنى مستويات الخدمات اإلنسانيةمخيمات تفتقر أل

 

 

ض المفاهيم القريبة منه وهو الالجئ عالمفهوم القانوني للنازح ارتأينا تمييزه عن ب لتوضيحوتعميقا  

أو حريته للخطر خرقاً لمبادئ اإلعالن العالمي  فالالجئ هو كل انسان تتعرض حياته او سالمته البدنية، والمهاجر

موطنه األصلي أو أُبعد عنه بوسائل  او هو كل شخص ترك، لحقوق االنسان وعندئذ يكون له الحق في طلب الملجأ

أما المهاجر فيعرف ،  3فلجأ إلى إقليم دولة أخرى طلباً للحماية أو لحرمانه من العودة إلى موطنه األصلي، خويفالت

 .لك الشخص الذي يترك دولته بحثاً عن فرصة افضل وهو يملك قرار العودة اليهاأنه ذ
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 :ينثانياً: الحماية القانونية للنازح

 

وتوفير الحماية لهم دولياً ، ان الحماية القانونية للنازحين تتجلى في شقين هما: حقوق النازحين 

 ووطنياً.

 

من خالل الكثير من المواثيق الدولية التي  4اإلنسانيلقد نص القانون الدولي  :حقوق النازحين  •

،  1949، واهم هذه المواثيق كانت اتفاقية جنيف الرابعة لعام حقوق أساسية للنازحينتوفير جملة تتضمن 

 :هي حقوق النازحين في هذه المواثيقو، 51977والبروتوكوالن االضافيين التفاقيات جنيف لعام 

 

فللنازح ان يتمتع بكافة الحقوق  )مبدأ عدم التمييز بسبب الحالة( :من أبناء بلده حق المساواة بأقرانه .1

 .والحريات التي نص عليها القانون الدولي والمحلي

 

ً للمادة  طلب الحماية والمساعدة:حق  .2  من البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف 54طبقا

 او تجويعهم وال يجوز التمييز بينهم، اإلنسانية من سلطاتهم اتالحق في طلب وتلقي الحماية والمساعد ينللنازح

 .بسببب الدين او العرق او اللون او الجنس

 

توجب ( للصليب األحمر ، ف25للمؤتمر الدولي ) 9الحماية الخاصة: تناول ذلك بالتحديد القرار رقم  .3

مهات المصحوبات بأطفال صغار فال والقاصرين واألكاالط، تلك الحماية لبعض الفئات نتيجة لضعفها وحاجتها

 .والحوامل والمعاقين والعجزة

 

 

او  يجوز ان يؤخذوا كرهائن فال، من الحقوق األخرى للنازحين هي الحرية واالمن الشخصي .4

هو الحق بالحياة من الناحية المادية والمعنوية  االصلية للنازح كذلك من الحقوق، اعتقالهم أو حبسهم واحتجازهم

وال يجوز ان يحرم أي ، و االختطاف واالحتجازضد أي من حاالت االعتداء على هذا الحق كاالخفاء القسري ا

 انسان من حياته تعسفاً.

 

ً هو حقهم في معرفة مفقوديهم: .5 ة يمن واجب السلطات تلب من الحقوق األساسية للنازحين ايضا

لنازحين في تحديد مصير ومكان وجود المشردين داخلياً الُمبلغ عن اختفاءهم وتتعاون مع المنظمات الدولية طلبات ا
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، كذلك استالم رفات الموتى الذين لم تكتب لهم الحياة وهم في طريق النزوح، ذات الصلة التي تتولى هذه المهمة

أو تدمير ممتلكاتهم او  6دامهم كدروع بشريةوعدم جواز استخ، كذلك حقهم في التمتع في مستوى معيشي مالئم

ومن الحقوق التبعية لهم االستفادة ، تعليمحقهم في ال ، فضالً عن7االستيالء عليها كشكل من اشكال العقوبة الجماعية

 .مساعدات للنازحين مادية او معنوية او تعليمية او صحيةمن  من كل ماتقدمه المنظمات اإلنسانية

 

 

ومن واجب ، عند زوال سبب النزوح، بشكل اختياري فلهم العودة لديارهمحق العودة االختيارية:  .6

 الطوعية والحصول على ممتلكاتهم. الجهات المعنية تهيئة الظروف المناسبة لعودتهم

 

ة من والوطنية فهي الزمة وحق قانوني وانساني واخالقي لهذه الشريحأما بالنسبة لحماية النازحين الدولية 

 وسنفصل ذلك على المستويين الدولي والداخلي.، المجتمع

 

وحقوقهم قد نازحين ن اغلب المواثيق الدولية واإلقليمية التي تحمي النجد أعلى المستوى الدولي:  ❖

انشاء شبكة من المؤسسات والنظم القانونية التي تهدف الى  ، لذلك تمنسانوانتهاكات لحقوق األارتبط باضطهاد 

أ المفوض السامي لشؤون الالجئين )المفوضية( وتبني اتفاقية األمم فأنش، الحماية الدولية لمشاكل النازحينتوفير 

ً يهدف لحماية النازحين، 1951المتحدة الخاصة بوضع الالجئين لعام  حيث اصبح ، ووضع لها اطاراً قانونيا

او المكان الذي يتبع له النازح  الطوعية لمناطقهمحين عن طريق العودة للمفوضية والية تقديم الحماية الدولية للناز

كل ذلك زاد من االهتمام الدولي بمشكلة أو إعادة التوطين في بلد النزوح،  أو االندماج المحلي في بلدان النزوح

ً بطلب لجنة حقوق االنسان  يهتم هذا، النزوح الداخلي فبادر األمين العام الى تعيين ممثالً بشأن المشردين داخليا

الممثل بدراسة أسباب وعواقب التشرد الداخلي ومركز المشردين في القانون الدولي ومدى االهتمام بأوضاع 

كذلك من قبيل المساعدة والحماية المقدمة للنازحين ان ، المشردين وطرق تحسين الحماية والمساعدة المقدمة لهم

رائم ضد اإلنسانية والتي تدخل في اختصاص المجتمع الدولي وصف اضطهاد الجماعات وابعادها قسريا بانها ج

الجرائم التي تركتب وأوضحت المادة السابعة من النظام األساسي لهذه المحكمة انها من ، المحكمة الجنائية الدولية

كذلك ماتناولته الفقرة الثانية من المبدأ الخامس والعشرون من المبادئ التوجيهية الخاصة بشؤون ، 8ضد اإلنسانية

ً  ودورها المنظمات الدولية غير الحكوميةين حول حق النازح ذلك ان من حق ، في حماية ومساعدة النازحين داخليا

ً المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التدخل لمساعدة النازحين )المشردين( داخ  .ليا
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زوح الن زوح وحظرنتتركز مهمة الجهات الحكومية الوطنية في منع الأما على الصعيد الوطني:  ❖

ً حقو التعسفي وحماية وضمان احترام ، وغيرها من الحلول الدائمة وخلق الظروف المؤاتية للعودة، ق النازحين داخليا

خطوة تحدد اطار مسؤولية الجهات الوطنية تجاه نازحيها حيث وضعت من قبل  12ومن الجدير بالذكر ان هناك 

ذها الحكومات لالضطالع بمسؤوليتها الوطنية في مجال برن المتعلق بالنزوح الداخلي تتخ –مشروع بروكنغز 

، وهي تشمل وضع اطار قانوني لدعم حقوق النازحين داخلياً وسياسة وطنية بشأن النزوح الداخلي، النزوح الداخلي

ً ناباإلضافة الى تعيين جهة تنسيق مؤسسية معنية بال التوعية ، والخطوات كانت هي: )الوقاية والمنع، زحين داخليا

ً ، جمع البيانات، المشكلة على المستوى الوطنيب سياسة ، اطار قانوني وطني، التدريب على حقوق النازحين داخليا

مشاركة ، جهة تنسيق مؤسسية وطنية معنية بالنزحين، دور المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان، أو خطة عمل وطنية

( ، التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية، وارد المالئمةالحلول الدائمة، الم، النازحين داخلياً في اتخاذ القرارات

هذا ما اكدت عليه ، فإن مساعدة النازحين تمثل من المهام الرئيسية للسلطات الوطنية ومن صميم مسؤولياتهامن ثم 

 .المبادئ التوجيهية لمبادئ حقوق االنسان

 

 

 :وسبل المعالجة آثار المشكلةثالثاً: 

 

أزمة النازحين في العراق من أبرز األزمات االنسانية التي تخبطت أمامها الحكومة، فبعد أن أنفقت مبالغ 

وعلى الرغم من اطالق المنظمة الدولية للهجرة مشروع إعادة دوالر سنويا ،  1,500,000,000طائلة تقدر 

المقدم من مكتب مساعدات الكوارث  تأهيل المنازل لألسر العراقية العائدة والمتضررة وذلك من خالل الدعم

إعادة تأهيل المنازل المتضررة في منطقة القيارة لمساعدة  وكان ضمن خطة المشروع الخارجية للواليات المتحدة ،

ولكن لم ينفذ ذلك الى اآلن ، والتساؤل المطروح هنا اين هذا المشروع من إعادة تأهيل مركز مدينة األسر العائدة 

االيسر الذي تحرر بالكامل قبل ما يقارب الشهر وأحياء كبيرة من الجانب األيمن، وكما هو الموصل؟ بساحلها 

معلوم للجميع هي اكثر المدن المتضررة من االحتالل اإلرهابي لها وسكانه يعنون االمرين من جوع واضطهاد 

بوابة لجملة من هي  أن أزمة النزوح ومن ثمنزوح وتشرد وكوارث إنسانية عظيمة، وعمليات إبادة جماعية و

المشاكل االجتماعية للنازحين قد تتسع لتشمل ف، صعدة االجتماعية والنفسية والتربويةاألشكاليات على واإل التحديات

كل المفردات السلبية الموجودة في قاموس العلوم االجتماعية من تفكك اسري الى ترمل او تيتم وفقر وحاجة وجوع 

غير ان هناك شرائح  نفسية كبيرة مشاكلبيصابون  تجبرهم الظروف الى النزوح فكل االفراد الذين، واستغالل

 .تكون اكثر من غيرها معاناة بسبب هذا االمر وهم االطفال والنساء
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ً  والتساؤل المطروح هنا اين السلطة التشريعة من هذه االزمة؟  المنظومة القانونية في العراقأن  خصوصا

درجت التشريعات المتعلقة  بل، وتوفر لهم الحد األدنى من العيش الكريمتحمي النازحين  خلت من تشريعات

بل كانت توظف تشريعاً ، بالكوارث واألزمات تحت إطار حاالت الطوارئ التي لم تكن تصب في صالح المواطنين

 توفررئ ال هذه التشريعات المتعلقة بالطوا أنكذلك ، وتنفيذاً لحماية أنظمة الحكم وأشخاص القابضين على السلطة

حيث تأتي أغلب موادها لتعطي صالحيات استثنائية وواسعة ، معالجة حقيقية وفعلية حالة النزوح الداخلي للسكان

ومعظم تلك الصالحيات هي صالحيات امنية وعسكرية ، األمنية فقط اتللسلطة التنفيذية لمعالجة حاالت االضطراب

 2004لعام  1في قانون السالمة الوطنية رقم ك وتجلى ذل، هدفها فرض النظام العام عن طريق وسائل الضبط

علن فيها حالة الطوارئ، في المناطق التي تُ  لرئيس الوزراء حصراً  يات واسعة جداصالح هذا القانون حيث اعطى

كقانون منع التدخين او المشروبات  يلية وثانويةالتي يمكن ان نسميها تكم والغريب اننا نجد الكثير من القوانين

التي تتعلق بارواح الناس وحياتهم ومستقبلهم تتعرض  ن بين ليلة وضحاها بينما المواضيعتمرر في البرلما الكحولية،

زحين كخيار ، واألمر من ذلك وأدهى نجد البرلمان العراقي يدرج مناقشة أوضاع الناالكبيرة للعراقيل والمماطلة

، وكأنه يناقش موضوع ترفيهي، فنجد البرلمان في كل جلساته لم يولي موضوع النازحين عمالهثانوي في جدول ا

ً بل اكتفى بحث اجراءات البرلمان  ، وآخرلها  السلطة التنفيذية والتوصيات وتشجيع والطلب من اهتماما حقيقيا

ولت مشكلة النازحين بشكل والتي تنا 9/3/2017في جلسته المنعقدة في يوم الخميس المصادف العراقي نجدها 

، والنازحين في 12/3/2017 تاجيل مناقشة اوضاع نازحي محافظة نينوى الى جلسة يوم االثنينثانوي كالعادة و

 العراء تحت اقسى الظروف الجوية والصحية والمعاشية واإلنسانية وجلسات البرلمان تؤجل أسابيع!!

 

فيه الحلول الكافية  نيضم   )قانون حماية النازحين( اللجوء الى تشريع نجد أن من الضروري ولما تقدم

بسبب الصراعات  هماألمر الذي يبعدنا عن ضياع حقوق، بعيداً عن اعالن حالة الطوارئ حاالت النزوح لمعالجة

من غير تطاولها على حقوقهم  م من قبل الجهات األمنيةويضبط في ذات الوقت كيفية التعامل معه، السياسية

ً هم الحلقة األضعف من حلقات النزاعات التي جرت في مناطقهم كذلك كيفية التعامل مع المنح ، خصوصا

ذلك ان شريحة النازحون تمثل شريحة عظيمة من الشعب العراقي ولن تحل ، والمساعدات الدولية المقدمة لهم

غياب دور الصحافة  كذلك، لنزوح ممكن ان تمتد لعقود طويلةثار اهم بانتهاء الصراعات المسلحة بل آمشاكل

ضعهم، ويكشف الحقيقة لو القانونية لعدم تغطيتها ظاهرة النزوح بشكل يدعم المعالجة ظاهرة سلبية تعد، واالعالم

 النازحين وواجبات الحكومة تجاههم.النقاب عن تقصير السلطة التشريعية من استصدار قانون سريع ينظم حقوق 
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ها البد من التطرق لماخلفته من آثار وتشخيص جعة لمعالجة مشاكل النازحينوبصدد بحثنا في الحلول النا

فنستعرض بايجاز ، اتهمم حين اصابتهم االزمة في صميملذي يلملم جراحات أهلنا ممعالجتها بالشكل ا وطرح سبل

 :سبل المعالجةو اهم جوانب آثار االزمة

 

 :المادية والمعنوية الجوانب  •

 

 ارهاب عرفهعلى يد ابشع  قتل واغتصاب وتعذيب لشريحة من الشعب العراقي ويالتأهل هذه ا عانىلقد 

ً  اما ينزف لهالتاريخ  ً  اوما يندى له، قلب اإلنسانية دما االمر الذي جعل من ابسط حقوق ، جبين العالم حزنا وأسفا

فكانت ادنى مستويات مسؤولية الدولة تجاههم ، ومحاولة تضميد جراحاتهاهذه الشريحة على بالدهم هي االحتضان 

فعوقته وتعويض من اصابته نيران اإلرهاب ، هي تعويضهم عما أصاب عوائل الشهداء واطفالهم من جراء فقدهم

فكان قانون تعويض المتضررين جراء ، و محل اكل عيشهكذلك تعويض من ُدمرت داره ا، احد اطرافه او بترت

حيث ، 2016وتعديالته لعام  2009لعام  20لعمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية رقم ا

يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه  )أوالً:نصت المادة األولى منه على 

ثانيا: تقديم الرعاية والبرامج ، ..اإلرهابية .ضرر جراء العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات 

والتسهيالت والمساعدات للمشمولين باحكام هذا القانون في المجاالت القانونية واالقتصادية واالجتماعية والمالية 

ثالثا: استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تسمى دائرة شهداء ضحايا العمليات ، والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها

االخطاء العسكرية والعمليات االرهابية تتولى االهتمام ومتابعة شؤون المشمولين باحكام هذا القانون في الحربية و

نص القانون بشكل صريح على التعويض الكامل لمن تضرروا نتيجة العمليات  من رغمالفب، المجاالت كافة(

حكام هذا القانون المشمولون با ونص دائرة خاصة في مؤسسة الشهداء تتابع شؤيوتخص، اإلرهابية أو العسكرية

إال اننا النجد التطبيق العملي الحقيقي لبنود هذا القانون وال قيام هذه الدائرة بعملها بشكل يساعد في تضميد جراحات 

، او العمليات العسكرية ضد اإلرهاب ببيوتهم او ممتلكاتهم بسبب االرها ن فُجعوا بفقدان أبنائهم او تضررتم

لتعويضات بشكل سريع يستدعي تنشيط عمل هذه الدائرة بإصدار تعليمات تنظم وتسهل عملية صرف ااالمر الذي 

ً  ويجبر ،يعالج ماديا ً  المعنوية خاطر من تضرر من النواحي معنويا  فوإال فآثار المشكلة يطول مداها وتخل، ايضا

 .مشاكل أخرى على كل األصعدة

 

 متوحش،لمدن العراقية طالها الخراب والدمار بسبب إرهاب وبإسقاط ذلك على وضع الموصل فنجدها اكبر ا

 االيسر ومن ثم ، وبعد تحرير جانبها 17/10/2016درت نسبة الدمار منذ انطالق عمليات التحرير فيها من قُ  إذ
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 ً  %، وعلى الرغم من المطالبات المتكررة من نواب برلمانيون ولجنة80يقارب  والى اآلن بماجانبها األيمن  حاليا

بتقريرها أن النازحين واجهوا  ، إذ بينت االخيرةالمهجرين البرلمانية العتبار الموصل مدينة منكوبةو الهجرة

صعوبات بيئية وأمنية أدت إلى فقدان بعضهم لحياتهم أثناء إجالئهم للمخيمات، واعتبرت الجهود المبذولة لمساعدة 

االستيعابية قليلة في الوقت الذي يتدفق إليها أكثر من  النازحين مازالت ضعيفة جدا خصوصا أن المخيمات طاقتها

وأرجعت إحجام العوائل النازحة إلى مناطق الساحل األيسر إلى ضعف الخدمات وصعوبة ، عشرة آالف نازح يوميا

اعالن نينوى منطقة منكوبة إلغاثة السكان  لذلك طلبت اللجنة وصول المواد الغذائية وعدم كفاية الخدمات الطبية،

وبدء حملة تبرعات في المحافظات العراقية  2017لنازحين وإطالق األموال المخصصة للنازحين من موازنة ا

ودعوة الحكومة لوزارة الخارجية للتحرك مع المجتمع الدولي لمساعدة النازحين وتفعيل عمل صندوق دعم إعادة 

ً واذا ما علمنا أن  نب األيسر،إعمار المناطق المحررة وإنشاء جسور عائمة بين الجانب األيمن والجا خصوصا

المفوضية العليا لحقوق اإلنسان العراقية اطلقت نداءاً إنسانيا عاجال إلغاثة مئات العوائل النازحة من مناطق حميدات 

والجماسة وتل الريس وبادوش بمحافظة نينوي، كونهم يفترشون األرض في منطقة االكوار قرب السحاجي غرب 

أن النازحين بال مأوى أو  11/3/2017 فيوظروف الطقس السيئ ، كما بينت في نداءها الموصل تحت المطر 

إغاثة أو مساعدات، ووصلوا المنطقة سيرا على األقدام وهم بأمس الحاجة إلى المساعدات اإلنسانية العاجلة إلنقاذهم 

جوع والتعب وقسم منهم بدأ يفقد وتخفيف معاناتهم الكبيرة، خصوصا أن أغلبهم من األطفال والنساء ويعانون من ال

وعيه، مشيرة إلى أن قوات الفرقة التاسعة من الجيش العراقي وفرقة العباس القتالية بالحشد الشعبي عجزت عن 

إغاثتهم في ظل العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش اإلرهابي ، وناشدت المفوضية الحكومة االتحادية والوزارات 

ية المحلية والدولية واألمم المتحدة والتحالف الدولي وحكومة نينوى المحلية وكافة الجهات المعنية والمنظمات اإلنسان

، واالدهى  العراقية المعنية بتقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة لهذه العوائل إلنقاذهم من كارثة إنسانية وشيكة

وعلى  في الجانب األيمن من الموصل،  ألف مدني ال يزالون تحت سيطرة االرهاب 750واألمر ماذكرته أن قرابة 

 الرغم من كل ذلك إال ان البرلمان لم يتخذ خطوات جادة في هذا المجال!

 

 

 :الجوانب االقتصادية  •

 

على النازحين وخيمة على البالد عامة و سيطرة االرهاب على مناطق النازحين كان له آثار اقتصاديةان 

فمن حيث استيالد اإلرهاب على محافظات معينة أدى الى استنزاف ، اليهاى سكان المناطق التي نزحوا انفسهم وعل

ثرواتها بالكامل وتدمير بناها التحتية واستهالك منتجاتها واضعافها اقتصادياً بشكل كبير االمر الذي يلقي بظالله 
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لنزوح والتهجير ومن حيث اآلثار االقتصادية على النازحين فتجلت في الوضع االقتصادي للبالد عموماً، على ا

والدمار الذي أصابهم وأصاب ممتلكاته ومحالهم وشركاتهم االمر الذي انعكس على وضعهم المعاشي فاصبحوا 

الجانب االقتصادي والتجاري والصناعي وحتى الزراعي  فتأثر، عاجزين بشكل شبه تام عن اعالة انفسهم وعوائلهم

كذلك اآلثار االقتصادية على المناطق التي نزحوا اليها تجلى  ،ة المدن المحتلة من هذا القطاعاتت إنتاجيفانخفض

يجار والسكن والمواد الغذائية شتى المجاالت أهمها أسعار اإل ذلك واضحا في الغالء الذي أصاب هذه المناطق في

 االمر الذي ينعكس سلبا على الوضع المعاشي الهالي المدينة انفسهم.، واالستهالكية

 

الحكومة جهود جبارة وسريعة تسابق بها الزمن باتمام تحرير هذه المحافظات من براثن كل ذلك استلزم من 

 داعش والمباشرة بإعادة بناء ركائز الحياة األساسية وأهمها الخدمات الالزمة لوجود الحياة في هذه المحافظات

وذلك من خالل إستعادة ، دوعلى رأسها االمن والماء والكهرباء وإيصال مفردات البطاقة التموينية الى االفرا

مهامها بشكل سريع لتقديم الخدمات الالزمة من امن وصحة وتعليم  األجهزة اإلدارية لعافيتها والعمل على أداء

وبطبيعة الحال اذا ما تحقق ذلك اصبح من السهل على النازحين الرجوع لحياتهم ونفض غبار ، وغيرها ءوغذا

ضا من ابعاد ذلك ينعكس على المناطق التي تم النزوح اليها حيث تخف أي، غيث الصعداءالنزوح عنهم وتنفس مُ 

 فيها.عنها زحمة النزوح ومن ثم تستقر الحياة 

 

نفاق الحكومي في الموازنة التي افرزتها المرحلة هي التغير في أولويات االومن المشاكل االقتصادية التي 

على حساب االنفاق االستثماري إذ تم تخصيص ما يقارب االتحادية للسنوات األخيرة لصالح االنفاق االستهالكي 

، فهي موازنة تقشفية وخلت من أي مشاريع استثمارية، 2017كية من موازنة العام الحالي % للنفقات االستهال75

تريليون دينار، فأغلبية الموازنة كانت تشغيلية نتيجة لحالة التقشف التي يمر  20وان نسبة العجز فيها تجاوزت الـ 

تريليون دينار على انها موازنة استثمارية هي بالحقيقة تم تخصيصها لدفع  25بها البلد وأن ما وضع فيها بقيمة 

مستحقات التراخيص النفطية اضافة الى الديون السابقة والتسليح وال توجد أي استحقاقات فعلية لمشاريع استثمارية 

 كونها متوقفة بشكل كامل.

 الجوانب األمنية:  •

 

الختراق ، جة النزوح والتخف ي بين النازحينستغالل االرهابيين مولمشكلة النزوح هي ا تحديات امنيةمن ال

هذه المناطق وهذا يتطلب من الجهات االمنية القيام ببعض التدابير، والتي قد يكون منها: اصدار بطاقة خاصة 

تشتمل على ة مكان استقرارهم الجديد وومعرف لجميع النازحين حتى االطفال منهم تكون مرجعاً إلثبات الشخصية
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بعض معلومات هوية االحوال المدنية ومعلومات بطاقة السكن االصلية للنازحين ومعلومات تماثلها للسكن الجديد 

وفتح شبكة معلومات موحدة ومترابطة في جميع العراق خاصة ، االحوال المدنية لجميع النازحين وتحمل مع هوية

ها يمكن معرفة التحركات المحتملة لالرهابيين المتخفين بين االخوة النازحين ودعوة ومن خالل بهذه البطاقة

والتواصل  لمجالسوكذا اعضاء ا، المختارين النازحين والمسؤولين االمنيين المحليين في المناطق المنزوح منها

ً لالستفادة من المعلومات عن الشخصيات المشبوهة في مناطق ومن المهم ، م االصليةهمع جميع هؤالء الكترونيا

وتسهيل توفير االمن لهم وتسهيل امورهم  األمنيةتأسيس مجالس محلية جديدة للنازحين وتحديد مختارين لهم للمتابعة 

، الثبوتية المفقودة واستصدار أخرى جديدةوراقهم وتحصيل أ كمعرفة مصير المفقودين منهم األمنيالمتعلقة بالجانب 

 المرتبطة بالموافقات االمنية.ور وغيرها من االم

 

 :لجانب االجتماعيا  •

 

فان آثارها االجتماعية  المترتبة على النزوح وخيمة واألمنيةالنفسية واالقتصادية المادية وواذا كانت اآلثار 

االمر الذي خلق ، بشكل خطير جداً  الجتماعيفما جرى مؤخراً في العراق قد مزق النسيج ا، هي االشد خطورة

قوى في تدمير االجتماعي والنفسي األ وحصدت المرأة النازحة األثر الشتات بين افراد االسرة والعائلة من نوع

حالة وسجلت  295 مايزيد سنة اللواتي تعرضن للخطف او االختفاء 18إذ بينت االحصائيات ان النساء دون  كيانها

أما النساء من فئات عمرية أخرى ، % تليها بقيت المحافظات35نينوى النسبة األعلى بين المحافظات بما يقارب 

ً لحالة وكانت اع 798اللواتي تعرضن النتهاكات حقوق االنسان فقد تجاوز عددهن  نينوى بما  في ى نسبة ايضا

ب لتي تعيلها النساء ولعبن دور مكتسبي الدخل في ظل ارتفاع نسباإلضافة الى تزايد اعداد االسر ا، %27يقارب 

بين وهذا يؤكد ظاهرة الحرمان التعليمي ، % وهي في تزايد الى اليوم14,3بة الفقر واالمية بين النازحين بنس

م نعداروج الى الشارع كمتسوالت في ظل امما دفع النساء للخ حماية االجتماعيةوغياب آليات الصفوف النازحين 

 9في سن  لاالطفا في ظل كل ذلك نجد ايضاً دخول، ةحة لهن في الحصول على فرصة عمل مناسباالخيارات المت

سلبي على  ثر بشكلب النشطتهم الذي اأنشطة الكسب غير المشروع وكان الشارع المجال الخص سنوات فأقل

م من التعليم وللمراحل كافة فسجلت تكوينهم وسلوكهم وتطورهم االجتماعي والنفسي الذي تعزز سلباً مع تسربه

 االناث. % من46% من الذكور و53، حناز 50,748نسب الحرمان من التعليم 

 

من ثم هذه الحقائق أعلنت عن تراجع معدالت التنمية المستدامة في العراق ذلك ان نسبة السكان لمن هم 

% وهي في تزايد ويعزز ذلك 30وبعد هذا التاريخ وصلت الى  2014% قبل حزيران 19تحت خط الفقر 
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احتواء االزمة والحد من  لم تساهم برامج اإلغاثة وسياسات االستجابة اإلنسانية المطبقة فينازح  3,600,000

ي الذي يفسر تغيير لتداعياتها مما أدى الى ترتيب العراق في سلم مؤشر التنمية البشرية بداللة حركة النزوح الداخ

 .9% من السكان لمحل اقامتهم خالل السنوات األخيرة40

 

 رؤيتنا في حلول مستدامة لمشكلة النزوح في العراق: ❖

 

من غير أن تُدع م جال لن تجد لها الصدى المالمس للواقع مطرحها في هذا ال مهما كانت الحلول التي يمكن

من و، كذلك رسم سياسات وبرامج تستجيب لذلك التنفيذ، بتشريعات تنظمها وأنظمة وتعليمات تبين كيفية تنفيذها

والدعم المتاح على اجل تشخيص جدية الحلول المستدامة البد من ربط فعالية المحاوالت اليجاد الحلول من جهة 

بالنسبة  األساس في الحل هو التركيز على العودة الدور لعبنستنتج ان ، ويين الوطني والدولي من جهة اخرىالمست

موجه الى بدليل ان كل الدعم ، من اتفاقية جنيف الرابعة 49)العودة الطوعية( طبقاً للمادة  لمن تحررت مناطقهم

وذلك يعد الخيار األول للحلول المستدامة ، الندماج المحلي واخيراً الى التوطينثم الى ا، العودة في المقام األول

 .10ودة تمكن النازحين من استعادة مصادر رزقهم والعمل على إعادة اعمار حياتهمالعوذلك لكون ، لمشكلة النازحين

 

يات الخاصة برصد ولكن هذه الحقائق تقابلها صعوبة تقويم الحلول بسبب االفتقار الى المعلومات واآلل

فأرقام العائدين مثالً ال يمثل ، لذا علينا عدم الخلط بين عملية البحث عن حل مستدام وبين تحقيق هذا الحل، الحالة

بحاجة الى حماية ومساعدات وأمن وخدمات وقد يواجهون ظروفا جديدة للنزوح حالً مستداماً إذ قد يبقى الكثير منهم 

 ، 11مرة أخرى

 

 

 وبرأينا ان هناك جملة خطوات نجدها ضرورية االتخاذ سريعاً: 

وتحرير  اإلرهابالخطوة االساسية واالهم على طريق الحل هي القضاء على سبب النزوح أال وهو  .1

، وجود القدرات المالية والعسكرية الهائلة لدى الدولةب روهو ليس باالمر العسي، المدن والمناطق المحتلة جميع

 .لي والتفاعل الجماهيري في الداخلعم الدويعاضدها الد

والبرلمان والحكومة االتحادية والحكومات ، تشكيل غرفة ازمة كبرى تتشكل من المؤسسة الدينية .2

وتقسم هذه الغرفة الكبرى الى غرف فرعية في المحافظات وتقسم كل منها الى  المحلية، ومنظمات المجتمع المدني
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تعليمية وثقافية ونفسية وإدارية تتولى مهمة تنظيم وإعادة تأهيل اقسام: اقتصادية وعسكرية وامنية واجتماعية و

ازحين الجدد منهم او من المناسبة لعودة النازحين لديارهم، بالنسبة للمناطق المحررة، وكيفية احتواء الناألوضاع 

 لم تتحرر مدنهم.

كافة االهتمام بشؤون النازحين  يتولى، وموقع الكتروني، تخصيص لجنة اعالمية خاصة للنازحين .3

وعالج المشاكل االجتماعية واالقتصادية ، واألمنيتهتم بالوعي الثقافي ، بعد ممن تحررت مناطقهم أو ممن لم تحرر

ال الشكوى، وكل ما يتعلق بشؤونهم، لمعالجة ي تلقي التبليغات والتعليمات واستقبوتكون المرجع لهم ف، والنفسية

 آثار االزمة لهم كونها تحتاج لفترة طويلة لعالجها.

مة والمجتمع الدولي على حد سواء تشكيل هيئة من النازحين تتولى مسؤولية الضغط على الحكو .4

حاكم المحلية والدولية ضد المتورطين في دعم االرهاب ورفع شكوى قضائية في الم، لوضع حد لمعاناة النازحين

 من الداخل والخارج ومحاسبة المقصرين.

دة والدعم العادة العمل على مساعدة النازحين في سبيل استعادة ممتلكاتهم وتوفير كل سبل المساع .5

 .12اعمار مدنهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة:

 

 االستنتاجات: •

مكان سكناه او محل اقامته بسبب االضطهاد او النزاع  النازح هو الشخص الذي أُجبر على ترك .1

 يمكنه الرجوع الى منطقته السباب قاهرةوال، المسلح واالنتقال الى مكان اخر داخل بلده اكثر امناً وسالماً بالنسبة له
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ممكن ان ويختلف عن المهاجر الذي ، وبذلك يختلف النازح عن الالجئ كون األخير انتقل خارج بالده، امنية هاجل  

 يكون داخل او خارج بالده وله الخيار في العودة او ال.

وتعرضهم النتهاكات لحقوق ، تتركز أسباب النزوح في عدم استقرار األوضاع األمنية في مناطقهم .2

النازح للخروج من مدينته هاربا نحو مناطق اكثر امنا حتى  االمر الذي يدفع، االنسان او حاالت العنف الطائفي

 حماية لحياته وحياة اسرته.، هذا التشرد او المبيت في العراء وان كلفه

 اياهامن مواطنيها او رع مذلك باعتباره ملى عاتق دولتهان مسؤولية حماية النازحين تقع باألساس ع .3

الوطنية الحكومية وغير الحكومية في تقديم الدولية او صميم اهتمام المنظمات ويعد ايضاً من ، حدودها واولم يعبر

 .كبر قدر ممكن من المساعدة لهما

حاول المجتمع الدولي وضع بعض المبادئ التي يمكن االسترشاد بها في توفير الحماية والمساعدة  .4

 ً ي اإلنساني لقننت هذه المبادئ حقوق النازحين وحددت ضمانات لحمايتهم بموجب القانون الدو، للنازحين داخليا

ومشاريع قرارات دولية رسمت اطاراً قانونياً ذات واتخذت مبادئ توجيهية واتفاقات دولية ، وقانون حقوق االنسان

منهجاً حقوقياً لمسؤوليات الدول امام احترام وضمان حقوق النازحين للحد من آثار النزوح وحمايتهم لمرحلة مابعد 

 النزوح وتهيئة الظروف الالزمة لعودتهم وادماجهم او توطينهم.

العراق بين مادي ومعنوي واقتصادي واجتماعي وامني بداللة مجموعة  النزوح فيتنوعت آثار  .5

ونسب االيواء العشوائي في السكن بين ، مية والبطالةرب من التعليم وارتفاع معدالت األُ منها التس، مؤشرات

 اليصلح للسكن البشري الكريم. المخيمات واالبنية المدرسية واألماكن المهجورة وغيرها مما

تداعيات النزوح األكبر اثراً انصبت وبشكل ملحوظ على المرأة بداللة ارتفاع حاالت االختطاف  نا .6

واالغتصاب واالخفاء القسري والعنف وغيرها من انتهاكات حقوق االنسان في ظل غياب آليات الحماية االجتماعية 

ز وبشكل ملحوظ من سلبية معدالت وهذا عز، الحتوائهمكذلك األطفال الذين وجدوا الشارع المجال الخصب ، لهم

 التحاقهم بالمدارس.

وغير  على الرغم من تعدد وتنوع خطط وبرامج االستجابات اإلنسانية الوطنية والدولية الحكومية .7

ومة العراقية كالحكومية إال ان غياب النظرة الواحدة او الجهد التكاملي عند التنفيذ أدى الى بعثرة النتائج مما دفع الح

مما ، يع خططها لتتجاوز سلبياتها وترفع سقف التخصيصات المالية وتحسين األداء والقفز على الثغراتالى توس

 والثاني توفير متطلبات االستقرار.، جعلها تسلك اتجاهين: األول اإلغاثة واشباع الحاجات األساسية

 

 التوصيات:  •

ويقرر  النازحين يبين الحقوقخاص بحماية نجد أن أول الحلول في هذا المجال هو تشريع قانون  .1

 الواجبات
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مضاعفة الجهود الوطنية والدولية تعد ضرورة للحد من امتدادات آثار االزمة على ان ترتبط تلك  .2

 .ضمان الحقوق كافة قوامهاالجهود وتُفرغ في مؤسسات قانونية 

ة وكافة الشركاء المؤقتة الى الحلول المستدامة ضمن اطار المسؤولية تقوده الدول التحول من الحلول .3

من اجل ضمان نجاح تنفيذ سياسات العودة للنازحين  الدولية ومنظمات المجتمع المدنيالفاعلين وخاصة المنظمات 

 .ق المحررة من سيطرة االرهابوادماجهم وتحقيق االستقرار الكامل في كافة المناط

في رسم اءة التخطيط حقوق النازحين وعلى كافة المستويات من اجل ضمان كفب رفع درجة الوعي .4

رض الواقع وكفاءة األداء من اجل الحد من آثار االزمة لتنفيذ في البرامج واالهداف على أالسياسات وكفاءة ا

 وضمان االستقرار للمناطق المحررة.

لنازحين بحيث تأخذ بنظر االعتبار جيب لطبيعة التوزيع العمري لتبني خيارات تدخل فاعلة تست .5

 عطاء أهمية لكبار السن.والشباب بين السكان النازحين وخاصة المرأة مع إ ارتفاع نسبة األطفال

ن بين اكثر الحلول ذات الطابع المستدام لذا يجب ان ترافق حالة العودة العودة للمناطق المحررة م .6

للنازحين التي بدأت مع تحرير المناطق والمحافظات ضرورات االستقرار من خالل توفير الخدمات األساسية 

وما يترتب عليه من آثار سلبية ومتطلبات  وحزدم الرد العكسي او االرتدادي للنمشاريع البنى التحتية لضمان عو

 جديدة.

تخصيصات االنفاق المعبأة صوب برامج إغاثة النازحين وعودتهم واستقرارهم الدعوة باتجاه زيادة  .7

 عزز السلم المجتمعي في العراق.بما يضمن حقوقهم ويغطي احتياجاتهم ويحقق االمن اإلنساني لهم وي
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