


داخل بقائهم مع دارهم عن النزوح على اجبروا اشخاص بانهم داخليا النازحون عرف 
 ان وحقيقة ريةالقس طبيعته في الداخلي للنزوح الرئيسة الخصائص وتتمثل .بالدهم حدود

.دوليا بها المعترف الحدود اليعبرون المتاثرين السكان
)نع القانونية الناحية من مسؤولة وحكومتهم بلدهم في مواطنون النازحون ويبقى 

)ورعايتهم حمايتهم
ريدون االشخاص الذن يكونون خارج بلد جنسيتهم  وال يستطيعون او ال ي:  الالجئين

.بسبب الخوف او لدواع اخرى غير راحتهم الشخصية ان يعودوا الى  البلدهم
 )لم يعودو تحت حماية وطنهم االصلي(
ة او هو ممارسة مرتبطة نوعا ما بالتطهير المتعصب من جهة عرقي: التهجير القسري

دينية ضد مجموعات عديدة بهدف اخالء مناطق معينة او اراضي الدولة لنخبة من 
.المواطنين او فئة معينة

 ني االشارة الى ان التجربة العراقية افرزت استخدام اكثر من مصطلح بمعاوتجدر
.مختلفة



ح وهيثالث طرق يمكن تصنيفها بانها االساس للحلول الدائمة لحل ازمة النزو:

 قسراالنازحين الماكنهم التي ابعدو عنها اعادة
 المضيفةفي المجتمعات ادماجهم
 بديلتوطينهم في مكان اخر اعادة

 هيالمدى الذي وصل له تحقيق حل دائم معين مؤشرات تحديد:
- الرسمي الحصول على التوثيق -والسالمه                  االمان
- لعدالةواامكانية الحصول على حلول فعالة -للمعيشة         مستوى مناسب
- العامةالمشاركة في الشؤون -رزق   الحصول على مصدر فرصة
- لم شمل االسرة-والممتلكات    اعادة السكن واالرض



 باالتيويمكن تحديد انواع النزوح الذي ظهر في العراق:
النظام قبل من العراق من طردهم تم او هربوا الذين( :السياسي والنزوح الهجرة 

)الحالي السياسي النظام او السابق

الدينية والمذاهب القوميات ابناء نزوح( :الخارجية الهجرة مقابل الداخلي النزوح 
 _قالعرا داخل في االجتماعية هويتهم تتقبل اخرى مناطق الى العرقية واالقليات

)الدينية االقليات ابناء من واكثرهم العراق خارج دول الى الهجرة

رىاخ قومية ابناء واستبعاد بطرد القوميات احدى قيام( :القومي والتهجير النزوح ، 
)حاليا والعكس السابق النظام زمن في كركوك تعريب في حصل كما

نيالدي المذهب ابناء بترحيل الدينية المذاهب احد قيام( : المذهبي الديني النزوح 
)مذهبال ذات من بأفراد واستبدالهم سكناه، مناطق من الدينية العقيدة في له المخالف

االفراد لوقت بطرد )داعش( االسالمية الدولة عصابات بقيام ويتمثل( :الداعشي النزوح 
) السياسية وااليدولوجية والمبدأ الدين في معهم يختلفون الذين



2،800،000( :2008 ولغاية2006 عامي(
1،800،000( :2014 ولغاية 2008 االعوام(
3،276،000( :2015 ولغاية 2014 عامي(
4،400،000( :2016 ولغاية2015 عامي(
2017 455،709( :فقط الموصل تحرير(



التعليمعدم الحصول على فرص : اوال



)ليةالتوترات المذهبية والقومية والقب(التحديات االجتماعية : ثالثا





 حالنزواالسر التي تعرضت الى اضرار باالمالك والممتلكات بسبب



ى الحكومة تفضل خيار عودة النازحين الى مناطق سكناهم، عل: مالحظة
اد خيار خيار االندماج في المجتمعات المحلية التي نزحو اليها، مع استبع

اعادة التوطين



1- تحريك عجلة االقتصاد المحلي:
 
توسيع الى تهدف عامة سياسات تبني في الحكومي الدور يبرز وهنا 

 زوحالن لمناطق االقتصادية االساسية الحاجات ارضاء اجل من االقتصادات
 راتالمباد تدعيم خالل من يتم وذلك سواء، حد على المضيفة والمجتماعت

 اعالقط مجال في العراقي المركزي البنك وكذلك الحكومة اطلقتها التي
 توسطةوالم الصغيرة المشاريع وتشجيع التحويلية والصناعات الصناعي
 زهاوتركي االسكان، وقطاع الزراعية المبادرة عن فضال بالقروض، ودعمها

المضيفة والمجتمعات المحررة المناطق الى وتوجيهها



طنيةالو للمصالحة متكاملة استراتيجية اعداد عن العراقية الحكومة اعلنت 
 نتهاءاال بعد تنطلق ان المؤمل ومن اجرائية، تكون سوف والتي المجتمعية،

 ليللتق مستدام كحل عليه التعويل يمكن ما وهو الموصل، مدينة تحرر من
 الفئات بين يحصل ان الممكن من الذي المجتمعي والصراع التوتر

 كوكذل جهة، من المحررة المناطق في الضرر في والمتسببة  المتضررة
 تعزز ادراتلمب تحتاج والتي للنازحين، المضيفة للمجتمعات بالنسبة الحال

 قتصاديةاال بالمنافع الوعي وزيادة المجتمعات بين المشترك والتفاهم الحوار
النازحة للمجتمعات الناجح االندماج عن الناجمة واالجتماعية



طقالمنا اعمار اعادة صندوق تأسيس الى االشارة تجدر الصدد هذا وفي 
 الموازنة قانون من )28( للمادة وفقا االرهابية العمليات من المتضررة
 المنظمات بين ينسق جهازا ليكون وذلك ،)2015( لسنة االتحادية

 فذوين السريعة االعمار اعادة عمليات في العراقية والوزارات الدولية
 ميت التي المناطق في االجل وطويلة متوسطة االعمار اعادة عمليات

 اوليا مبلغا العراق حكومة وخصصت ،)داعش( سيطرة من تحريرها
 ،2015 عام موازنة في عراقي دينار مليار )500( قدره للصندوق

 الدول اتقدمه ان يمكن التي المنح من بعد فيما الصندوق موارد وتتكون
 لخال من اموال من الدولة تخصصه ما عن فضال والشقيقة الصديقة

االتحادية الموازنة قانون



كانت يالت المالية المنح تقليل تم التقشف واجراءات المالية االزمة بعد 
 دئيامب العمل لتعيد الحكومة عادة ثم ومن العودة على النازحين تشجع

 سبليكت التعويض برنامج مستوى الى يصل لم انه اال االجراء، بهذا
 رنامجب من يتجزء ال جزء يكون ان يجب فالتعويض االستدامة، عنصر

  عام في النازحين وايواء الغاثة العليا اللجنة اقرت وقد .شموال اكثر
 ونينقان مشروعي مسودة وتقديم اعداد مهمة تتولى لجنة تشكيل 2015
 رالتغيي وتجريم مناطقهم الى بالعودة النازحين حقوق ضمان اولهما

 ثانيوال القسري، النزوح الى تعرضت التي المناطق في الديمغرافي
 يعد ما وهو واالرهابية، الحربية العمليات جراء النازحين تعويض

انجز ما اذا مستدام كحل الصحيح باالتجاه خطوة



العراقية للحكومة :اوال:
1- اجاتاحتي لمعالجة شقين ذو نهجا العراقية الحكومة تعتمد ان ضرورة 

 ظروف خلق االول داعش، تنظيم من المحررة للمناطق النزاع بعد ما
 نيوالثا لديارهم، للعوده النازحين لتشجيع واالمن لالستقرار معززة

 اعمارب الشروع خالل من النازحين عودة السراع حوافز لتوفير التخطيط
 وتعويض لقاطنيها الخدمات توفير واعادة النزاع جراء المناطق

.المتضررين
2- االمنة الطوعية العودة لضمان واالمن الوصول ترتيبات توافق 

.االصلية مناطقهم الى للنازحين
3- نظام ووضع والممتلكات االراضي على النزاعات معالجة ضمان 

.والتعويض للرد شامل



4- اريعالمش ودعم عمل فرص وخلق المحلية االقتصادات وانعاش تحريك 
.الصغيرة

5- لدوليةا المنظمات وكافة العراقية الحكومة بين التنسيق زيادة ضرورة 
.والنزوح بالهجرة المعنية واالنسانية

6- ةالمصالح سبل لتعزيز المحلية المدني المجتمع منظمات مع العمل 
.والتعايش

للبرلمان العراقي: ثانيا  :
1- حينالناز شؤون ينضم قانونا التشريعية السلطة تصدر ان ضرورة 

  .لتعويضهم مناسبة آلية ويضع
2- شؤونب الخاصة الدولية واالتفاقيات للمعاهدات العراق النضمام السعي 

.الالجئين



1- الدول بمشاركة النزوح، موضوع يناقش دولي مؤتمر عقد ضرورة 
 خرىاال الدولية والوكاالت المتحدة لالمم عاجل تمويل تفير اجل من المانحة

 قيتعل فيما التمويل فجوة لمواجهة العراقية السلطات مع تعمل التي
.للنازحين االنسانية باالحتياجات

2- او/ والمستدامة االمنة الطوعية للعودة شاملة استراتيجية وتمكين دعم 
 في ةالضروري المساعدة ذلك في بما البالد، انحاء جميع في النازحين دمج

 ذات جهاتال مع المناسبة االمنية واالتفاقات الوصول اتفاقات على التفاوض
.الصله

3- التعويضاتو الممتلكات استعادة برنامج لتطوير والمالي الفني الدعم تقديم 
 ودعم بةالمناس االنتقالية العدالة تدابير اتخاذ عن فضال داخليا، للنازحين
.المجتمعية المصالحة لتعزيز المدني المجتمع مبادرات

4- لها تعرض التي النفسية الحاالت معالجة الى تهدف التي البرامج دعم 
.االرهابي داعش لتنظيم الوحشية االعمال بسبب النازحون،


