
مراحل تقديم الحماية للنازحين



تعريف النازحين
لخاصة تعريف للنازحين داخليا في المبادئ التوجيهية ا•

حدة بحماية النازحين في الداخل والصادرة عن األمم المت
أشخاص او مجموعة ((بالنص على انهم  1998لعام 

من األشخاص يرغمون او بإرادتهم على ترك او 
ة مغادرة أماكنهم او منازلهم في مناطقهم األصلية نتيج

او لغرض تفادي تأثيرات نزاع مسلح او أوضاع 
 النتهاكات عامة او انتهاكات حقوق اإلنسان او نتيجة
 لكوارث طبيعية كل ذلك بشرط عدم عبورهم الحدود

)).الدولية لدولة أخرى
م وعرفه قانون وزارة الهجرة والمهجرين العراقي المرق•

من خالل تعريف النازحين بالقول ،  2009لسنة  21
 النازحون العراقيون الذين أكرهوا أو اضطروا للهرب(

 من منازلهم أو تركوا مكان إقامتهم المعتاد داخل العراق
 لتجنب آثار نزاع مسلح أو حاالت عنف عام أو انتهاك

ان أو الحقوق اإلنسانية أو كارثة طبيعة أو بفعل اإلنس
 )جراء تعسف السلطة أو بسبب مشاريع تطويرية



صور الحماية 
للداللة  اللجنة الدولية للصليب األحمر استعملت مصطلح الحماية: تعريف الحماية •

جوم اإلجراءات المتخذة بوقاية فئات معينة من األشخاص والممتلكات من أي ه((على 
وغير ذلك من األعمال الضارة، ويشمل مفهوم الحماية كل األنشطة الرامية إلى 

))الحصول على االحترام التام لحقوق الفرد طبقاً للقانون
ية العرف –مجموعة القواعد المتضمنة في االتفاقيات الدولية / الحماية الدولية •

جهود الدولية اإلنسانية التي تشكل القانون الدولي اإلنساني، فضالً عن ال –والتعاهدية 
أو  المتمثلة بجهود المنظمات الدولية بمختلف أنواعها من خالل ما تتخذه من إجراءات

ية المدنيين تدابير، اذ تشكل هذه االتفاقيات وتلك الجهود حصناً دولياً يهدف إلى حما
معاملة واالعيان المدنية سواًء من أخطار العمليات العسكرية، أم من التعسف وسوء ال
ر وفي الظروف واألوقات كافة، سواًء أثناء النزاعات المسلحة الدولية منها أم غي

الدولية أو أثناء االحتالل
لنزوح هو ما تضمنته القوانين العادية من نصوص لمكافحة ظاهرة ا/ الحماية الوطنية •

لرابطة بأعتبارها ا, والحماية الوطنية حماية الدولة للمنتمين اليها برابطة الجنسية 
باتها ان ومن ثم يصبح من اهم واج, القانونية والسياسية التي تربط االفراد بالدولة 

تتولى حماية رعاياها داخلياً عن طريق القوانين واالنظمة التي تقررها



مراحل حركة النزوح
يمر انتقال النازحون من اماكن سكناهم الى اماكن •

,  اخرى داخل حدود بلدانهم بمراحل نزوح متتابعة 
:والمتمثلة في 

عند غياب الجهود , الهروب من اماكن سكناهم  - 1
 او في حالة فشل, الداخلية الى تجنب حالة النزوح 

.الجهود في منع النزوح
او الى مأوى , الوصول الى المجتمعات المضيفة  -2

ومن ثم , للطوارئ او مخيمات لجوء بشكل مؤقت 
.االقامة لمدة اطول في هذه االماكن 

يره العودة الى الموطن االصلي واالندماج فيه او في غ - 3
في مكان غير , من جديد او اعادة التوطين النهائي 

.محل االقامة االصلي



)منع النزوح (مرحلة الحماية من النزوح 
ب العرقي يعد النزوح عمال محرماً بالمطلق سواء كان يستعمل لغرض تغيير التركي    

ن او المعتقد الديني او كان يستعمل كعقاب جماعي او حتى كأسلوب عسكري م
ة في منع لذا فان السلطات المختصة عليها واجب بذل العناي, اساليب النزاع المسلح 

وضاع واالمتناع عن خلق اي ا, االسباب الجذرية للنزوح والتخفيف منها ومعالجتها 
ي المقام والسلطات الوطنية هي التي يقع على عاتقها ف, يمكن ان تؤدي الى النزوح 

ك االول واجب كفالة حقوق االنسان لالشخاص الواقعين في نطاق واليتها وكذل
 واجب توفير الحماية والمساعدة االنسانية لهم من اجل منع نزوحهم، وتشمل هذه

ب بذل االلتزامات واجب احترام حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني وكذلك واج
النزوح او  باتخاذ التدابير الممكنة كافة لتجنب, العناية من اجل حماية حقوق االنسان 

. االقالل منه الى اقصى حد
زعة اذ يحرم على االطراف المتنا, والحماية من النزوح تجب اثناء النزاع المسلح 

دم دليل على سواء كان النزاع دولياً ام غير دولي اجبار المدنيين على االنتقال مالم تق
تضي مثل هذا او ان االسباب الحتمية العسكرية تق, امن السكان المعنيين يقتضي ذلك 

ل حتى واالمر ال يقتصر على منع النزوح الناتج عن النزاعات المسلحة ب, النزوح 
.النزوح الناتج عن مشروعات التنمية الضخمة 



لحماية اهم االساليب التي تقدمها السلطات الحكومية ل
 من النزوح او على االقل التقليل من اثارة

كتشريع : اصدار قانون شامل او سياسة عامة لمعالجة اسباب النزوح: اوالً 
صنع قانون شامل او وضع سياسات عامة لمعالجة مختلف االسباب التي ت

ق الكوارث والنزاعات المسلحة والعنف المعمم وانتهاكات حقو(النزوح 
ومراحل النزوح الداخلي كافة ) االنسان والمشاريع االنمائية

لغذاء مثل اقامة ممر آمن يسمح بتوصيل ا: تحديد بدائل للنزوح / ثانياً 
كان للمجتمعات المعزولة بسبب النزاع سيجعل من غير الضروري لس

هذه المدن ان ينتقلوا الى مراكز االيواء واالغاثة، 
ة الناس يعد من افضل الطرق لحماي: التشاور مع االطراف المتأثرة / ثالثاً 

بعض  وفي, من النزوح هو اشراكهم في القرارات التي تخص مستقبلهم 
حديد االحيان فأن التشاور مع السكان الذين سيتم نزحهم يساعد على ت

بعض البدائل الممكنة للنزوح 



الحماية خالل فترة النزوح
االشخاص النازحين يكونون عادة عرضة للمخاطر 

مما يجعل من ) بصفة خاصة خالل فترة النزوح(
الضروري ضمان حمايتهم من الهجمات العسكرية 

ومن التجنيد االجباري او المعاملة الالنسانية او 
 المهينة او االحتجاز واالعتقال وتشتت االسر ومن

هم انتهاكات الحقوق االنسانية االخرى، ويتم حمايت
:بتوفير 

مواطن تقدير الحاجات االساسية وتقييم المخاطر و/ اوالً 
الضعف

مساعدتهم بااليواء وذلك قد يكون من خالل/ ثانياً 
لية استضافة النازحين في االسر ولمجتمعات المح  - 1
المستوطنات البشرية الجماعية المؤقتة  - 2
المأوى االنتقالي  - 3

ضروريةتوفير الخدمات االساسية واالحتياجات ال/ ثالثاً 



مرحلة الحماية بعد انتهاء النزوح
هائية يقع على عاتق الدولة مسؤولية تعزيز وتأمين ظروف مالئمة إليجاد حلول ن•

تم تحقيق وي, لمشكلة النازحين وبشكل مستدام بما يضمن سالمتهم ويحفظ كرامتهم 
ل والتي من الممكن ان تتحقق من خال, ذلك من خالل تقديم احد الحلول الدائمة لهم

اعطاء الحق للنازحين في االختيار وبشكل طوعي بين العودة الى ديارهم او 
.االندماج محلياً في مناطق النزوح او االنتقال الى جزء اخر داخل البلد

ومن اجل الذهاب الى الحلول الدائمة ال بد من اجراء تقييم ودراسة لمجموعة من •
:العوامل المهمة منها

سعى يال سيما عندما , يتعين فهم اسباب النزوح والتصدي لها : اسباب النزوح  -1
ارساء  وقد يتطلب ذلك اعادة, النازحون الى اعادة تأسيس حياتهم في اماكن نشأتهم 

امان وأمن مستدامين وعمليات سالم او تدابير لحفظ السالم 
 قد يحتاج االمر الى جهود معينة العادة, النزوح المطول  حاالتفي : مدة النزوح  -2

جديدة  بما فيها مثالً اكتساب النازحين داخلياً مهارات, ادماج للمجتمعات النازحة 
.تساعدهم على الوصول الى اسواق العمل

او في وضع مخيمات او مراكز , سواء كان حضرياً او ريفياً : اطار النزوح  - 3
ً  الممكنالنه ليس من , جماعية لاليواء  .ان تمثل المخيمات حالً ايوائياً دائما



الحلول الدائمة 
العودة االمنة الطوعية: اوالً     
ة تقع على عاتق السلطات الوطنية المسؤولي    

يما الرئيسة في ضمان الوصول لحلول جوهرية ف
يخص مشكلة النازحين ومن اهم هذه الحلول هي 

 العودة الطوعية االمنة لذا يجب على السلطات
كن المختصة توفير الظروف المواتية التي تم

وباإلضافة , النازحين من العودة بأمن وكرامة 
فل تأمين لذلك عليها توفير جميع الوسائل التي تك

ذل ويجب على هذه السلطات ان تب, عملية العودة 
قصارى جهدها في سبيل تسهيل عملية اعادة 

لمواطنهم  العائدينتأهيل واندماج النازحين 
.االصلية



االندماج المحلي/ ثانياً 
ثنائي  تعد عملية ادماج النازحين عملية ديناميكية متعددة اوجه ذات مسار•

هار ويشمل ذلك انص, وتتطلب جهوداً تبذلها جميع االطراف المعنية 
تهم النازحين مع المجتمع المضيف دون االضطرار الى التخلي عن هوي

لعامة الى جانب استعداد المجتمعات المضيفة والمؤسسات ا, الثقافية 
لمتنوعة بصورة مماثلة للترحيب بالنازحين وتلبية احتياجات الجموع ا

.منهم 
واالندماج هو عملية انخراط الفرد او االسرة داخل الجماعة او المجتمع •

او , ه والمشاركة في قيمها واراءها ومواقفها والتمتع بحقوقه ومسؤوليت
جديد في  مجموعة التدابير التي يتبناها المجتمع او الجماعة بقبول عضو

القانون  صفوفة والتي تتم عبر شروط هي التعليم والعمل والمساواة امام
دم والحريات االساسية وتعزيز حقوق االنسان وصونها والتسامح وع

مكان , الجامعة , المدرسة , العائلة , التمييز ومن مجاالت االندماج 
.مكان العمل , السكن 



اعادة التوطين المحلي/ ثالثاً 
,  ي ويعني اعادة توطين الشخص او االسرة في بلد غير موطنه االصل•

كان اخر وتستعمل للتعبير عن بداية حياة جديدة للالجئ او النازح في م
حسب الظروف والمالبسات التي ادت الى النزوح او اللجوء وجذور 

.النزاعات المسلحة
ضاع وتتعلق اعادة التوطين بشكل خاص بالنازحين العالقين في او •

صة خطيرة او المستضعفين في شكل خاص او الذين ال تتاح لهم فر
.االندماج في المجتمع الذي يعيشون فيه

ماية وفي السنوات االخيرة سعت كل من المبادئ التوجيهية العملية لح•
ركة بين االشخاص في حاالت الكوارث التي وضعتها اللجنة الدائمة المشت

ضعه الوكاالت ودليل اعادة التوطين للسكان المعرضون للمخاطر الذي و
وطين الى توفير اليات عمل لتنفيذ عمليات اعادة الت, البنك الدولي 



االستنتاجات
وهي حماية  ,الحماية الدولية التي تكفلها نصوص القانون الدولي االنساني للنازحين •

واثارها الوخيمة على , غير مالئمة وغير كافية مع حجم وخطورة ظاهرة النزوح 
المجتمع والدولة 

لمرتبة المسؤولية عن حماية السكان النازحين خالل جميع مراحل النزوح  تقع في ا •
لالزمة االولى على السلطات الوطنية وعليها توفير الحماية والمساعدة االنسانية ا

ما لجميع االشخاص المعرضين للنزوح او االذى او المحتاجين ودونما تمييز وب
النازحين  يتماشى مع المبادئ االنسانية والقانون الدولي والمبادئ التوجيهية لحماية

.وضرورة التعاون مع الجهات الفاعلة المعنية من اجل تحقيق ذلك
ردهم او عند كثير من المشاكل والصعوبات التي تواجه النازحين سواء اثناء فترة تش•

ل عودتهم الى مساكنهم االصلية او عند اعادة توطينهم طواعية في اماكن اخرى داخ
ية الدولة وال توجد احكام قانونية دولية تحتوي على حلول ممكن ان توفر الحما

.المطلوبة
حلول تركز الدول دائما بالدرجة االولى على العودة الطوعية دونما االهتمام لباقي ال•

الدائمة لمشكلة النزوح



التوصيات
ريق ضرورة تبني األسرة الدولية قواعد قانونية جديدة عن ط -1

ة ابرام اتفاقيات دولية خاصة تفعل نظام الحماية الدولي
التي  من شأنها سد اوجه النقص والقصور, للنازحين داخلياً 

سواء , افة مسترشدة في ذلك بالقوانين ذات الصلة ك, تعتريه 
ادئ هذا فضالً عن استرشادها بالمب, كانت دولية او داخلية 

احتوائها التوجيهية المتعلقة بالنزوح الداخلي والتي تميزت ب
تلك على تنظيم شامل ومالئم لمختلف المسائل المتعلقة ب

.الظاهرة
ين المحلي فيما يتعلق بالمبادئ المتعلقة بالعودة واعادة التوط  -2

ناسبة تهيئة الظروف الم, واالندماج فعلى السلطات الوطنية 
مة لتمكين العراقيين النازحين من العودة الطوعية بسال

 وبكرامة الى ديارهم او اماكن اقامتهم المعتادة او التوطين
وان , من دون تمييز , الطوعي في مكان اخر داخل البلد 

 وضمان مشاركتهم, تعمل هذه السلطات على اعادة اندماجهم 
 ً في تخطيط وادارة عودتهم او اعادة توطينهم محليا



لق على الحكومة قبل اجراء اتخاذ قرار نقل او اجالء للسكان السباب مشروعة مما يخ -3
خذت جميع فاذا لم توجد بدائل ات, ال بد ان تفكر في جميع البدائل الممكنة , موجة من النزوح 

ظروف مناسبة  ويجب ان تكون عملية نقلهم في, التدابير لتقليل من الترحيل واثاره السلبية 
.بكافة المعلومات المتعلقة باسباب واجراءات ترحيلهم وتعويضهم واعادة اسكانهم

ما في ب, يجب على الحكومة التعاون مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية ذات الصلة   -4
وطنية  من اجل وضع استراتيجية, ذلك النازحون داخلياً والمجتمعات المحلية المتضررة 

وهو ما يتسم , لحماية النازحين داخلياً والعائدين منهم تستند الى نهج قائم على حقوق االنسان
,  ا حصل باالهمية فيما يتعلق بالحماية من النزوح القسري وحدوثه اثناء مرحلة النزوح اذا م

.ومن ثم في سياق الحلول الدائمة لحل مشكلة النزوح
متعلقة ضرورة اجراء اتفاقية دولية تتبنى االحكام الواردة في المبادئ التوجيهية ال   -5

ائل المتعلقة وذلك لما تحتويه المبادئ من تنظيم شامل ومالئم لمختلف المس. بالنزوح الداخلي
.ادئبالنزوح وكذلك القبول والتطبيق الواسع االنتشار من الناحية العملية لهذه المب

راق وذلك قيام مجلس النواب العراقي يتبنى مشروع قانون يعالج مشكلة النزوح في الع -6
يض للحد من حاالت النزوح ومعالجة الحاالت الموجودة حالياً من خالل حلول مستدامة وتعو

ت بشأن المتضررين النازحين على ان يتم االستفادة من قرارات مجلس الوزراء التي صدر
ية بملف النازحين في العراق عند كتابة مواد هذا القانون وان يتم التنسيق مع الجهات المعن
العراق  النزوح كوزارة الهجرة والمهجرين والمفوضية العليا المستقلة لحقوق االنسان في

.واشراك االطراف المتضررة من النازحين واالخذ بمقترحاتهم



ية التي وضع استراتيجية وطنية تتبناها الحكومة العراقية بدعم من المنظمات الدول -7
واللجنة  كالمفوضية السامية لشؤون الالجئين, تملك الخبرة والقدرة على تقديم الدعم 

قي وذلك الدولية للصليب االحمر والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمات المجتمع المدني العرا
عدة للتعامل مع مشكلة النزوح واالستجابة لحاجات النازحين وتقديم الحماية والمسا

.االنسانية الالزمة
من خالل وضع  1969لسنة  111اجراء تعديالت على قانون العقوبات العراقي رقم  -8

او , تهجير وتفرض عقوبة ال تقل عن الحبس الشديد لكل شخص قام ب, مواد قانونية تجرم 
او ساعد وذلك لمنع حدوث أي نزوح بالمستقبل, حرض 

ل مع ملف ضرورة اعتماد الوثائق الدولية التالية من قبل الحكومة العراقية في التعام -9
.النزوح

.2005اطار للمسؤولية الدولية في التعامل مع النزوح لعام 
.2007اطار الحلول الدائمة لعام  
.قاعدة بيانات للقوانين الوطنية والحكوك االقليمية والدولية للنازحين 

.انالمبادئ التوجيهية التشغيلية والدليل الميداني حول مسألة حماية حقوق االنس
.1998المبادئ التوجيهية التشغيلية حول حماية النازحين للعام  -ه 
.2010دليل ارشادي حول حماية النازحين للعام  -و 


