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كالالجئ اخرى مفاهيم مع تتداخل النزوح لمفهوم االصطالحية الدالالت ان ، 
  : المهاجر

النزوح يعّرف )Displacement( داخل آخر إلى مكان من المجموعة أو الفرد حركة بأنه 
ً  النزوح ويتم الدولة، حدود  أو كالمجاعة للحياة، مهدد خارجي مؤثر بسبب النازح إرادة عن رغما

 إلى والتوجه موقعه مغادرة إلى النازح تدفع أخرى كوارث أي أو والتصحر الجفاف أو الحرب
ً  آخر موقع  .الظروف تلك من الخالص في طمعا

 المشردين االشخاص "(داخليا بالنازحين ويُقصد  ً Internally ) داخليا displaced
persons جماعات أو األشخاص : المتحدة االمم عن الصادرة التوجيهية للمبادئ "وفقا 

 ااضطرو أو المعتادة إقامتهم أماكن أو منازلهم ترك على أو الهرب على أُكرهوا الذين األشخاص
ً  أو نتيجة سيما وال ذلك، إلى  تهاكاتان أو األثر عام عنف حاالت أو مسلح نزاع آثار لتفادي سعيا

 ترفالمع الدولية الحدود يعبروا ولم البشر فعل من كوارث أو طبيعية كوارث أو اإلنسان حقوق
.للدولة بها
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  : هما ، النزوح حالة لحدوث اساسيين شرطين توافر اعاله المذكور التعريف ضوء في ينبغي

 سوى لألفراد اخر خيار أي يترك ال والذي ، ) االضطراري ( االرادي غير أو القسري الحراك  -1
  . سكناهم مكان من الهرب او الرحيل

 كناهس مكان من الفرار الى الفرد اضطرار انه أي ، للدولة السياسية الحدود الحراك هذا يتجاوز ال ان -2
  . بالده حدود داخل اخرى اماكن الى

 الذي الشخص ( : بأنه 1951 لعام الالجئين اتفاقية من االولى المادة لنص وفقا الالجئ يعرف بينما
 بسبب دلالضطها التعرض من يبرره ما له خوف بسبب ، المعتادة اقامته بلد او جنسيته بلد خارج يوجد

 الو ، سياسي رأي الى او ، معينة اجتماعية طائفة الى االنتماء او ، القومية او ، الدين او ، العنصر
 رضالتع خشية اليه العودة او البلد ذلك بحماية يستظل ان يريد ال او الخوف ذلك بسبب يستطيع

. ) لالضطهاد

: شروط عدة فيه تتوافر وان البد ، اعاله التعريف ،وفق "الجئا الشخص يكون وحتى 

  . اعاله التعريف في الواردة االسباب بإحدى لالضطهاد التعرض من الخوف  -1

. لبلده السياسية الحدود يتجاوز عندما اال "الجئا "شخصا يصبح ال -2

 لتحديد الوثيقة هذه مثل توجد وال دولية، لوثيقة "وفقا "قانونيا الجئ وضع على الشخص يحصل -3
  . "داخليا النازح وضع
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 بسبب ليس االنتقال يختارون أشخاص فهم : ) Immigrants( المهاجرون اما
 لخال من أساسي بشكل حياتهم لتحسين بل الموت، أو باالضطهاد مباشر تهديد
 بأسبا أو العائلة شمل لمّ  أو التعليم أجل من الحاالت بعض في أو العمل إيجاد
 ال بأمان، وطنهم إلى العودة يستطيعون ال الذين الالجئين عكس وعلى .أخرى
 الوطن إلى العودة اختاروا فإذا .للعودة العوائق هذه مثل المهاجرون يواجه

.حكومتهم من الحماية على الحصول في سيستمرون
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العوامل المسببة النزوح الداخلي في العراق: "ثانيا

االقتصادية االجتماعية السياسية االمنية



6

2015االرهابي عام  داعشالمناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم 



مدة ما بعد عام التباين المكاني لظاهرة النزوح السكاني الداخلي في العراق لل: "ثالثا

2014 :

 انيالسك  النزوح موجة بسبب العراق في اإلنساني الوضع مستوى على األسوأ 2014 عام يعتبر -   
 وا "داعش " تنظيم مسلحي سيطرة بعد العراق وغرب ووسط شمال في المدن من عددا ضربت التي

.عليها ) والشام العراق في االسالمية بالدولة(  يعرف ما

 عدد يبلغ (IOM) للهجرة الدولية المنظمة عن صادرة النزوح تتبع مصفوفة لتقديرات "ووفقا-
 كانون لغاية 2014 الثاني كانون ( للمدة ) 3,064,146 ( العراق في "داخليا النازحين االفراد
. ) 2016 االول

 وان ، نازح مليون ) 3,2 ( العراق في "داخليا النازحين عدد ) UN ( المتحدة االمم تقدر حين في-
. انسانية مساعدات الى حاجة في شخص ماليين ) 8 ( من أكثر هنالك

 ، عشر الثمانية العراق محافظات مجموع من محافظات ثمانية من هم النازحين السكان مجمل ان-
 الحوص واالنبار نينوى : هي ، محافظات ثالث من االصل في هم النازحين السكان غالبية أن بيد

 النازحين السكان اجمالي من ) % 87 ( نسبة على الثالثة المحافظات هذه استحوذت اذ الدين،
 راقالع في االسالمية بالدولة ( يعرف ما او داعش تنظيم لسيطرة ذلك سبب ويعزى ، 2016 عام

 اساس على وتهجير وسبي قتل عمليات من تخللها وما الذكر انفة الثالث المحافظات على ) والشام
.وطائفي ديني
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 ظاتمحاف سبعة ان ، نزوحهم مكان حسب النازحين للسكان النسبي التوزيع استعراض من يتضح•
 ودهوك ، ) % 13.5 ( بغداد : هي ، العراق في النازحين السكان مجموع من ) % 83.6 ( تستضيف

    واالنبار ، ) % 11.6 ( أربيل و ، ) % 11.8 ( كركوك و ، ) % 12.2 ( نينوى و ، ) % 12.9(
 االمن واستتباب الجغرافي القرب لعامل ذلك سبب ويعزى . ) % 10 ( الدين وصالح ، ) % 11.6 (

. الطائفي التجانس عن فضال هذا بعضها في
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مكان النزوح
)المحافظة ( 

عدد السكان 
عائلة/ النازحين 

عدد السكان 
فرد/ النازحين 

( % )  النسبة 
من المجموع

% 68,806412,83613.5بغداد
% 65,903395,41812.9دهوك
%  59,558357,34811.6اربيل
% 60,447362,68211.8كركوك
% 62,098372,58812.2نينوى

% 59,323355,93811.6االنبار
% 50,905305,43010صالح الدين
% 25,347152,0825السليمانية

% 13,28679,7162.6ديالى
% 7,90947,4541.5بابل

% 13,10778,6422.5النجف
% 11,04066,2402.2كربالء
% 4,00124,0060.8قادسية
% 4,18825,1280.8واسط
% 1,72010,3200.3بصرة
% 8905,3400,2ميسان
% 7974,7820.2مثنى

% 1,3668,1960.3ذي قار
% 510,6913,064,146100المجموع

) 1( جدول 

التوزيع النسبي للسكان النازحين حسب مكان النزوح                                         
) 2016لغاية كانون االول  2014كانون الثاني ( للمدة 
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مكان االصل
)المحافظة ( 

عدد السكان 
النازحين 

( % )  النسبة 
من المجموع

% 979,15232االنبار

% 28,9261بابل

%   44,5561بغداد

%107,6644ديالى

%17,0641اربيل

% 182,9766كركوك

% 1,235,16640نينوى

%468,64215صالح الدين

% 3,064,146100المجموع

) 2( جدول 

)  صل محافظة اال( التوزيع النسبي للسكان النازحين حسب مكان االصل 
) 2016لغاية كانون االول  2014كانون الثاني ( للمدة 
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:االثار الناجمة عن ازمة النزوح الداخلي في العراق : "رابعا

:تداعيات النزوح على السكان النازحين اثناء رحلة النزوح وبعدها  -1

انتهاك
حقوقهم

تقييد حركة 
النازحين

فقدان االوراق
الثبوتية

قلة اعداد 
المخيمات

ال ممرات امنة 
للنزوح
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ناالثار والتداعيات على المجتمعات المستضيفة للنازحي-2
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:نحو تكوين الية الحلول المستدامة للنزوح الداخلي في العراق : »خامسا

توضحه  ان قضايا النزوح الداخلي وحقوق السكان النازحين قبل النزوح وفي اثناءه وبعده
تابعة لها ، المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي واألطر القانونية االقليمية والوطنية ال
ي ديسمبر ويستكمل تلك المبادئ االطار الذي اقرته اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات ف

ل ، اذ ينص على أنه يتم التوص" للحلول الدائمة للنازحين داخليا  2009كانون االول / 
طة الى حل دائم عندما ال يعود لدى النازحين أي احتياجات لمساعدة او حماية محددة مرتب

اس بنزوحهم ، ويتمكنون من التمتع بحقوقهم االنسانية من دون تمييز قائم على اس
  :وهو يؤكد على امكانية تحقيق أي حل دائم من خالل ثالثة خيارات تسوية . نزوحهم 

.ونقصد بها اعادة االندماج المستدامة في الموطن االصلي: العودة  -1

.ن ونقصد به االدماج المستدام في المناطق التي لجأ اليها النازحو: االدماج المحلي  -2

.بالد ونقصد به االدماج المستدام في منطقة أخرى من ال: االستيطان في منطقة اخرى  -3
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المفضل ، وفي  تتبنى الحكومة العراقية ستراتيجية تشجيع العودة للسكان النازحين على أنه الخيار
م تأخذ في بيد انها ل". بعض الحاالت على أنه الحل الوحيد ، لتقليص اعداد السكان النازحين داخليا

االعتبار اذا ما كانت الظروف مؤاتية للعودة وماهي العقبات التي سيواجهونها عند العودة ، 
دمج ان تحافظ على قنوات أخرى مناسبة ومفتوحة للبحث عن حلول مثل ال" وينبغي لها ايضا

.المحلي والدمج في اماكن اخرى من البالد 

دمار هنالك عدد من االشكاليات التي تواجه عودة النازحين الى مناطقهم االصلية ، في مقدمتها ال
ت وغيرها من الذي سببته العمليات العسكرية للبنى التحتية للمدن كالكهرباء والماء والمستشفيا

نتشر عن المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش ت" مستلزمات الحياة االخرى ، هذا فضال
عودتهم  امام" على حياة المدنيين وعائقا" فيها مخلفات الحرب كالعبوات الناسفة مما يشكل خطرا

يم داعش كذلك تبرز المشاكل العشائرية واالجتماعية التي تولدت من خالل سيطرة تنظ. لمناطقهم 
.على بعض المناطق واضطرار بعض األفراد على التعاون معه ووقوع أعمال قتل متبادل 
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 ، العراق في ليالداخ النزوح ازمة لحل مستدامة ستراتيجية وضع مستلزمات ابرز  من فان ، الختام وفي

 الذي قليديالت المفهوم من ابعد والذهاب ، االجراءات من وانمائي انساني ماهو بين الربط تعميق هي

. االساسية االنسانية الحاجات تلبية على يقتصر
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وفي الختام

شكرا لحسن اصغائكم


