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 الملخص 

ملیون شخص  11ھناك ف .ن المعركة ضد الدولة اإلسالمیة في العراق في مراحلھا األخیرة، ولكن في أعقاب النزاع تنشأ تحدیات جدیدةإ
ن ولك -الصراع والتشرد  - والتي ھي األسباب األصلیة لضعفھم یمكن تخفبف وبینما  .یحتاجون إلى مساعدات إنسانیة ممن في العراق

ولكن ھناك اتفاق عام  مختلفة العادة اعمار العراق مازالت  في طور النمو ال بالرغم من ان  العواملو .ال تزال قائمة احتیاجاتھم الیومیة 
ستكون عنصرا حاسما فى التنمیة المستقبلیة  نازح  ملیون 3.2 ـان الحلول لمحنة الب مھتمة باعادة اعمار العراق بین االطراف العدیدة ال

 .للعراق

 الداخلي ھو قضیة طویلة االمدالنزوح ف .النقاش السائد   موضوع حین داخلیا في العراق، فإن عودتھم ھوومع وجود عدد كبیر من الناز
ملیون شخص نتیجة للعنف الطائفي الذي أعقب الغزو الذي قادتھ  2.5، نزح ما یصل إلى 2008و  2006في العراق: بین عامي 

نتیجة لنشاط ففي االونة االخیرة  تم نزوح  ثالثة مالیین شخص الوالیات المتحدة، وبینما عاد الكثیرون إلى دیارھم في السنوات الالحقة، 
یعیشون في مخیمات وفي مستوطنات غیر رسمیة وفي مساكن مستأجرة وفي مجتمعات . وھم 2014منذ عام  ) داعشالدولة االسالمیة (

 جمیع أنحاء البالد.مضیفة في 

إلى  الداخلیین إعادة جمیع النازحین "وتشمل خطة إعادة اإلعمار العشریة التي أعلنھا رئیس الوزراء في أواخر حزیران / یونیھ ھدف 
ومع ذلك، ھناك مخاوف جدیة بشأن  .على بدء ھذه العملیةالمحلیة حرصھا ، أبدت السلطات المدنبعض ، وفي )1(األصلیة" مواطن سكنھم

 مكن أو ینبغي أن یتم رجوعھم لدیارھم.كیفیة ومتى وأین ی

عظم في م برغم من أنھ غیرمضمون  سواءا  عفویاً او طوعیاً او قصریا  حسب مزاعمھمبالفعل في العراق   قائم داخلیا  النازحین عودة 
تنطبق على عدد  مواستنتاجاتھ محظاتھمالأن ھذا ھو الحال عموما وأن معظم تعتقد  اللجنة الدولیة للالجئین وعلى الرغم من أن  .الظروف

في  من مواطنھم  الذي بدأ بشكل جدي الذین اقتلعھم نشاط داعش فإن محور ھذا التقریر ھو الناسكبیر من النازحین داخلیا في العراق، 
رھم، مؤخرا إلى دیاالنازحین  وتم عودة  أفراد من ھؤالء .)حالیاالداخلیین والذین یمثلون غالبیة سكان العراق النازحین ) (2014عام ال

ودة، وخاصة تلك مناطق الع حیث انالسالمة الجسدیة ھي المشكلة األساسیة:ف .وانھا لحاالت كانت عودتھم سابقة  إلولكن في كثیر من ا
وھناك خوف واسع النطاق من عملیات  .واأللغام كبیر على العبوات الناسفة بشكل تحتويمؤخرا من داعش، مازالت  التي تم تحریرھا 

االشخاص المحتمل  على ذلك، فإنوعالوة  .االنتقام والقتل من جانب الجماعات الدینیة والسیاسیة التي ترى أن اآلخرین ھم أعدائھم
من والسلطات المحلیة والتي ھي غیر قادرة على حمایتھم من األحیان من قبل قوات األ غیر مرحب بھم في بعض قد یكونون عودتھم

 .ھم أو المتعاطفین مع خصومھما لخصوم ھمالذین یعتبرون االشخاص 

 المالجىْ وفي الحقیقة أن   .عند عودتھم صعوبةأثناء النزوح، بل وأكثر األساسیة للحیاة الیومیة یصعب الحصول علیھا إن الضرورات 
داعش، فإن الحصول على المیاه  عملیات القتال لطردمن خالل  وا داعش من قبلبعض المناطق المتضررة بشكل كبیر في  غیر متوفرة 

إن  .بسھولة في العدید من األماكن غیر متوفرة والعائدین، و الخدمات الطبیة والكھرباءداخلیا النظیفة یشكل تحدیا لكل من النازحین 
للعائدین أمرا من الصعب تحقیقھ  الى حین بدأ عملیة إعادة  بالنسبةاساسیة ل لدفع ثمن المواد والخدمات التي تعتبر الما الحصول على

 .في العراق تؤتي ثمارھا اإلعمار

 اخرونو .بسبب تعبھم من النزوح تلقائیا   النازحینیعود بعض  الحتیاجات اإلنسانیة،یھ معالجة اوفي خضم ھذا الوضع الذي یصعب ف
بالمواد غیر الغذائیة  بمنحم  والتعویض عن الممتلكات المفقودة والوعود ھم  أو تحفیزھم على العودة السباب  مثل الرواتبتشجیع یجري

وفي مواجھة الظروف السیئة وانعدام الحمایة في العدید من  .أو في بعض الحاالت باإلخالء الفوري، ومواد البناء للبدء من جدید 
مشكوك فیھا  مقاومة ھذه العروض والضغوط، حتى عندما تكون الظروف األمنیة  فأنھ من الصعب ، طنات النازحین المخیمات ومستو

 .عوامل العودة الكریمة غیر متوفرة

 

 28 -الموقف في العراق: معلومة خاطفة  من المفوضیة السامیة  لشؤون الالجئین التابعة لالمم المتحدة (یو ان اج سي آر)" )1(
  "2017حزیران 
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وبالنظر إلى أن المعركة ضد داعش مستمرة والعراق یواجھ أزمة اقتصادیة مستمرة، فإن الحكومة العراقیة لم تتمكن من تحدید تمویل 
وعلى الرغم من أن  .وال تضمن أن العائدات تحدث فقط عندما یشعر الناس بأنھم مستعدون الداخلیین كبیر للمساعدة اإلنسانیة للنازحین

النقاش حول العودة اآلمنة یحدث، فإن النزوح الداخلي مستمر، سواء بسبب القتال المستمر أو ألن الناس الذین ال یستطیعون العودة إلى 
ن، تصر الحكومات المحلیة على أن النازحین یجب أن یغادروا، وإفساح المجال دیارھم یرسلون أحیانا إلى مواقع جدیدة: ففي بعض األماك

وھذه المحاوالت الرامیة إلى تنظیم العوائد وفقا ألفكار  .أمام األشخاص األحدث واألكثر ضعفا، وأحیانا ألسباب ال یعرفونھا إال ألنفسھم
ترك األشخاص المعرضین للخطر أكثر عرضة للخطر، مما یزید من أخرى غیر المعاییر الدولیة المقبولة عموما تنطوي على إمكانیة 
 .زعزعة االستقرار في العراق، ویجعل إعادة بناء البلد أكثر تحدیا

 التوصیات

بمن فیھم  –إلى النازحین العراقیین  نسانیةن الدولیین ضمان استمرار تدفق االموال المخصصة للمساعدات االیجب على مجتمع المانحی •
سیتطلب ذلك دعما مالیا ذلك   .االستقرار لتحقیقحتى اثناء حدوث المرحلة االنتقالیة  -ة إلى المساعدة یزالون بحاج ن الذین الالعائدی

 - بین المساعدة اإلنسانیة الطارئة والتنمیة الطویلة األجلمامرحلة الدعم التي تأتي  -المبكر  صالحوتنسیقیا كامال لخطة األمم المتحدة لإل
 .ذلك استمرار االھتمام باالحتیاجات اإلنسانیةبما في 

تضع  أن -جتماعیة، ووزارة التجارة والمھجرین ، ووزارة العمل والشؤون اال الھجرةارة بما في ذلك وز -یجب على حكومة العراق  •
المصالحة د من موارد برامج أن تزیمن لحكومة أیضا وینبغي على االداخلیین.  المزید من الموارد لخلق شروط مقبولة لعودة النازحین

 .أولویة  ھذه البرامجمثل عات المحلیة والدولیة، ویجب على المانحین أن یجعلوا تمویل المنفذة بالشراكة مع الجما

 صلة دعم الحکومة العراقیة في استجابتھا في موضوعیجب علی المجتمع الدولي، وخاصة الوالیات المتحدة واألمم المتحدة، موا •
جزءا ال یتجزأ من  ساعدة اإلنسانیة قبل وبعد العودة تبقىلضمان أن تکون العودة آمنة وطوعیة وکریمة، وأن الم الداخلیین النازحین

 .على األنشطة اإلنمائیةمن المانحین ومجموعات المعونة في تركیزھم االستجابة، حتى مع تحول المزید 

ت الدولیة والمنظمات غیر ، التي وضعھا مسؤولون من اآلمم المتحدة والوكاال2018م نسانیة لعاینبغي أن تتضمن خطة  أالستجابة  اإل •
 .المبكرة في جمیع المناطق تأكید على تجنب عودتھم، مع ال الداخلیین النازحین بالتنسیق مع حكومة العراق، تركیزا على عودة  الحكومیة

ویجب  .نسانیةمال أساسیا في االستجابة االابعودة  النازحین باعتباره عالتي تقر  2017نسانیة لعام الستجابة االوسیستند ذلك إلى خطة ا
اإلسكان واألراضي والممتلكات، من حل قضایا  والعائدین، والداخلیین  المساعدة في الحصول على الوثائق المدنیة للنازحین اعتبارأیضا 

 .االولویات الرئیسیة 

على الداخلیین على حكومة العراق والسلطات المحلیة والمحلیة عدم إجبار النازحین نظرا للظروف العامة الراھنة في العراق، یجب  •
بمعلومات دقیقة إلى العائدین المحتملین بشأن الظروف بحكم االمر الواقع  اي دوافع فعلیة یجب ان تقترن و .علیھم العودة أو الضغط 

 .السائدة في مناطقھم األصلیة

 

 نبذة خلفیة 

عندما ف .أول أزمة نزوح كبرى في البالد، ولكنھا قد تكون أكبر وأشدھا تعقیداھي إن أحداث السنوات العدیدة الماضیة في العراق لیست 
وبعد  .یعیشون بالفعل في جمیع أنحاء البالد داخلي ، كان ما یقرب من ملیون نازح2003بدأ الغزو بقیادة الوالیات المتحدة للعراق في عام 

 .زادت ھذه األرقام بمقدار ملیون ونصف على مدى خمس سنواتوالصراع الطائفي والعنف الذي أعقب ذلك بشكل عام ،  و،الغز
، عاد بعض النازحین 2008م أكبر في عا وعندما استقرت االمور بشكل  .وباإلضافة إلى ذلك، فر ملیوني شخص من البلد بالكامل

یعتمد اعتمادا كبیرا ممن شخص ظلوا نازحین خالل السنوات الست التي تلت ذلك، وكثیر منھم إلى دیارھم، لكن أكثر من ملیون الداخلیین 
 .على المساعدات اإلنسانیة التي ال یمكن أن تغطي جمیع احتیاجاتھم

العراق،  كبیرة من األراضي في مناطقاالستیالء على ب، عندما بدأ تنظیم الدولة اإلسالمیة (داعش) 2014ینایر  /منذ كانون الثاني 
في  اخرى مازلوا في الوقت الراھن مشردین داخلیا  مالیین منھم  إلى دیارھم، و مالیینوعاد اضطر المالیین من الناس إلى الفرار، 



في العراق، معظمھم من النازحین  داخلي نازح ثالثة مالیین ومئتا الف والیوم، ھناك  .المخیمات  دون أي یقین مما یخبئھ لھم المستقبل 
الذین عادوا  الداخلیین النازحین –وقد تم اآلن تصنیف أكثر من ملیوني شخص آخرین على أنھم من العائدین  .2014منذ منتصف عام 

 .نوع ماإلى مساعدات إنسانیة من  مازالوا بحاجة  –ن فیھم النازحون داخلیا بم -أحد عشر ملیون شخص و  .إلى مناطقھم األصلیة

من   الداخلیون تمكن ھؤالء النازحونقد  .على مر السنین ؤالء النازحین داخلیا مستمرةإلى جمیع ھ اعمال تقدیم  المساعدة  وكانت
ویمكن القول بأنھم   -شخص  ثمنمائة واربعون الف حالیا بحوالي عددھمیقدرو  -( كي آر آي)الدخول والبقاء في إقلیم كردستان العراق 

االنسانیة منافذ دخول أفضل  تالوكاال ولدى .وسط وجنوب العراق الى اكثر و خدمات افضل من أولئك الذین ذھبوا حمایة لى حصلوا ع
االقلیمیة التي كثر استقرارا والحكومة م كوردستان العراق بسبب الظروف االمنیة االمن السكان في إقلی للوصول إلى الفئات المحتاجة

 .مجموعات المساعدات الدولیة والمحلیة من الحكومة المركزیة في بغداد كانت أكثر استعدادا  في تسھیل عمل 

 العراق من الحصول على المساعدات والخدمات التي یحتاجون إلیھا، انحاء في بقیة الداخلیون ذلك، عانى النازحون وعلى النقیض من 
ویقوم المجتمع المدني العراقي، في بعض األحیان بالشراكة مع  .بشدة في ما یمكنھم تقدیمھ لھمالعاملة نسانیة كما تم تقیید الجھات اال

والمجتمعات المضیفة في المناطق األكثر الداخلیین  اد سبل للوصول إلى  النازحین المجموعات الدولیة، بعمل مثیر لإلعجاب إلیج
 -قوات المسلحة العراقیة وداعش بین ال –القتال الدائر وأدى  .لتمكینھم من مواصلة برامجھمخطورة، ولكنھم سیحتاجون إلى دعم مستمر 

 .ادة بشكل مباشر مع السكان المحتاجینفي المحافظات الوسطى والجنوبیة إلى خلق بیئة عمل معادیة لتلك المجموعات التي تعمل ع

 

 

 

 

 

 

 

من أجل  قد زادت وكاالت المعونة وموظفوھا من وجودھم في بغداد  .وقد تغیرت الحالة األخیرة إلى حد ما في العامین الماضیین
الوصول بشكل أكثر فعالیة إلى المحتاجین في وسط وجنوب البالد والحفاظ على عالقات عمل مع حكومة العراق التي لدیھا سلطة منح 

من بشكل اكبر المساعدات اإلنسانیة وكاالت شجع  من داعش في العام الماضيا أن تحریر الفلوجة والرمادي كم .الموافقات على عملھم 
 .خالل تحسین األوضاع األمنیة علی الطرق وفي مستوطنات النازحین، مما سمح لعمال اإلغاثة بالوصول بأمان إلی عدد أکبر من الناس

الحكومیة المنظمات غیر  لداعش في العراق، بدخول مساعدات وفیرة من رئیسيسمح تحریر الموصل، آخر معقل  وحتى وقت قریب، 
وستكون الھجمات  .الشمال بعد ثالث سنوات من الحصار المدمر المحیطة بھا منسواء إلى المدینة والمنطقة المحلیة والدولیة على حد 

تركوا  ممن یتوقعون أن یكون النزوح أقل من ملیون شخص عاملون في المجال االنساني مكثفة، ولكن الحكومات والالباقیة ضد داعش 
 .یتعین استعادتھا تحتوي على كثافة سكانیة اقل  خالل عملیات الموصل، وذلك ببساطة ألن المناطق التي ال یزال

 

 

  1998ع لالمم المتحدة في شباط المبادئ التوجیھیة للنزوح الداخلي "  إصدار مكتب تنسیق الشؤون االنسانیة التاب )2(
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/GuidingPrinciplesDispl.pdf 

 )2(المبادئ التوجیھیة للنزوح الداخلي

 ثالثونال المبدأ 

وعلى جمیع السلطات المعنیة أن تمنح وتیسر للمنظمات اإلنسانیة الدولیة وغیرھا من الجھات الفاعلة المناسبة، في إطار ممارسة كل 
 .منھا لوالیتھا، إمكانیة الوصول السریع وغیر المعاق إلى المشردین داخلیا للمساعدة في عودتھم أو إعادة توطینھم وإعادة إدماجھم

https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/GuidingPrinciplesDispl.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/GuidingPrinciplesDispl.pdf


ومع ذلك، ھناك قلق  .)3(الداخلیین  ملیوني شخص من النازحینأكثر من  عودة  المستمر والواسع النطاق، تم تسجیل وفي ظل ھذه النزوح
المعاییر الدولیة؛ أي أنھا آمنة وطوعیة عودتھم وفق شدید من جانب العاملین في المجال اإلنساني والمانحین الدولیین بشأن ما إذا كانت 

 .اإلكراهبتستمع بالفعل إلى الحدیث على أساس العودة القسریة و (آر آي) الالجئین الدولیة لجنة شؤون، كانت 2014ومنذ عام  )4(وكریمة؟
أن یحولوا دون عودة النازحین داخلیا في بعض  ھم ممنالمسؤولین المحلیین  بأحتمالیة ان  وباإلضافة إلى ذلك، كانت ھناك تكھنات بأن

 .ن المقیمینالمناطق في محاولة للسیطرة سیاسیا أو دیموغرافیا على التركیبة السكانیة للسكا

موظف في المنظمات غیر  ذكر ھذا ال توجد مناطق جاھزة الستقبال الناس ". .[في العراق] سابقة ألوانھاالداخلیین  عودة النازحین"
 الحكومیة في العراق

ومة العراقیة على توفیر العراقیین، فإن قدرة الحك الداخلیین منة للنازحینالمساعدات اإلنسانیة والعودة اآل وصولمنافذ  وبعیدا عن قضایا 
لسنوات، كان القلق الرئیسي للحكومة   .غیر مؤكدةمازالت بعد العودة ما نسانیة أثناء النزوح ولالزم من المساعدات االوتسھیل المستوى ا

نسانیة في كل من االھتمام والتمویل من قبل حكومة العراق لالستجابة اإلمتناظر ذلك، كان ھناك نقص ومع  .داعش قتالھم ضدھو 
ومما ال شك فیھ أن العمل . أم ال داخلیین  نازحینللمتضررین من الحمالت العسكریة المناھضة لتنظیم داعش، سواء كان الناس 
ولكن بشكل عام (مع  .انیة وحقوق اإلنسان في ذلك المكانالعسكري أثار في كثیر من الحاالت موجة من االھتمام الدولي باألوضاع اإلنس

نتقل التركیز ی، قد تركوا الدیار بالفعل مغادرة كانوا یرغبون بالوأولئك الذین ما مدینة یتم تحریر الموصل كاستثناء ملحوظ)، حالما 
اریة في األماكن لقد كان ھناك اھتمام أقل لالحتیاجات اإلنسانیة الج .الستعداد لالحتیاجات المتوقعةلیتم ا بسرعة إلى موقع الصراع المقبل 

وفي الوقت الراھن، تعتمد المساعدة اإلنسانیة في العراق  .التي دمرھا الصراع، وھي لیست بأي حال من األحوال جاھزة لعودة الناس
بالعمل وحتى عندما تقوم الجماعات العراقیة والوطنیة العراقیة  .سواءالمالیة والتشغیلیة على حد  -ولیة اعتمادا كبیرا على المشاركة الد

 .على أرض الواقع، فإنھا تعتمد في الغالب على التمویل والدعم من المجموعات الدولیة

ومع تحریر الموصل بعد عامین من التحضیر والعمل العسكري، سیكون من السھل التفكیر بأن الوقت قد حان للتحول من المساعدات 
یعتبر تغیرا في إلى إعادة اإلعمار  ذا ھو الحدیث الذي یحدث اآلن، والتطلعھ .اإلنسانیة في العراق إلى أنشطة إعادة اإلعمار طویلة األجل

المساعدة  العراق یحتاجون ملیون شخص في  11ھناك ، وستستمر ما دام  غیر أن حالة الطوارئ اإلنسانیة لم تنتھ .توجھھم وتركیزھم
 .غیر قادرین على تحسین أوضاعھمواإلنسانیة 

حالیا بشكل كبیر على الجھات الفاعلة الخارجیة لتقدیم المساعدة للنازحین داخلیا، یجب على مجتمع المانحین ومع اعتماد حكومة العراق 
الى دیارھم  بمن فیھم العائدون -العراقیین  الداخلیین  الدولیین ضمان استمرار تدفق األموال المخصصة للمساعدة اإلنسانیة إلى النازحین

وسیتطلب ذلك دعما مالیا وتنسیقیا كامال لخطة  .االنتقال إلى أنشطة تحقیق االستقرار  حتى عند -لمساعدة الون بحاجة إلى االذین ال یز و
التي تشمل االھتمام  -مرحلة الدعم التي تأتي بین المساعدة اإلنسانیة الطارئة والتنمیة الطویلة األجل  -األمم المتحدة لإلنعاش المبكر 
وفي الوقت نفسھ، یجب على حكومة العراق أن تضع المزید من مواردھا لتھیئة الظروف المقبولة لعودة  .المستمر لالحتیاجات اإلنسانیة

 .النازحین وإلى المصالحة بین المجتمعات

 

 

 

 

 

 التابع للمنظمة الدولیة للھجرة والمتوفر على : تتبع النزوحھیكلیة انظر  )3(
http://iraqdtm.iom.int/   

حقوق االنسان قانون و "النزوح الداخليمبادئ األمم المتحدة التوجیھیة بشأن "في ومنصوص علیھا  وتنعكس ھذه المبادئ  )4(
 .الدولي والسیاسات المحلیة العراقیة ذات الصلة والظروف الراھنة في العراق العرف قانونالدولي و

http://iraqdtm.iom.int/
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 اعتبارات العودة 

 مع العشرات من النازحینلالجئین (آر آي) ل اللجنة الدولیة وتحدثت .صولھمإل العراقیین تبعا الداخلیین ة النازحین تختلف ظروف عود
على الرغم من أن كل فرد أو عائلة لدیھا مخاوف واعتبارات  .ح الدین في العراقفي محافظات االنبار وبغداد وإربیل وصالداخلیا 

: ھل مكان الدولیة للالجئین(آر آي) للجنة ا عنھا  تعبر المجموعات التي تحدث كان متفق علیھااألساسیة عدة من المخاوف محددة، 
 ت اللجنة الدولیة الذین تحدث الداخلیین  قال بعض النازحین العودة آمن؟ ھل ھناك طریقة لكسب العیش ھناك؟ ھل یتم استعادة الخدمات؟

یجابیة عن ھذه األسئلة، ولکن ھناك الکثیرون اآلخرین کانوا حذرین من اإلجابات إل بغیاب امعھم أنھم سیعودون حتی  الالجئین (آي آر)
 .التخلي عن وضعھم الحالي لوضع قد یکون أسوأ من ذلك

 

سواء مع  -في العراق للجنة الدولیة لالجئین (آر آي) في كل اجتماع  المخاوف األكثر إلحاحا التي تنشأ أحد تباإلضافة إلى ذلك، كان
من االنتقام والسلوك  لواضحاالخوف   -أو المسؤولین الحكومیین أو وكاالت المعونة أو أفراد المجتمع المضیف  الداخلیین  نالنازحی

الذین  وحتى الناس الذین لم یكونوا خائفین على سالمتھم الشخصیة كانوا خائفین من الفوضى والعنف الذي یمكن أن یثیره الناس .االنتقامي
 .سب اھوائھم یطبقون القانون ح

اشار الى ذلك غرب الموصل ھو بالفعل كارثة ".  بدأت بالعودة  .الناست شرق الموصل منطقة مختلطة وكان ."ھجمات االنتقام بدأت
 موظف في المنظمات غیر الحكومیة في العراق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبینما تحذر األمم المتحدة  .ة مخصصة للنازحین داخلیاویمثل جمع المعلومات عن الظروف السائدة في مكان العودة حالیا عملی  
من مخاطر مثل العبوات الناسفة، یبدو أن االفتقار  الشخاصوالجماعات اإلنسانیة ومنظمات حقوق اإلنسان وبعض السلطات الحكومیة أ

  الكھرباء أصبح معروفا في الغالبإلى الخدمات مثل 

 

 1998شباط  الداخلي "، مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة، منشورات األمم المتحدة نزوحالمبادئ التوجیھیة بشأن ال )5(
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/GuidingPrinciplesDispl.pdf 

 

 المبادئ التوجیھیة حول النزوح الداخلي

 )5(الثامن والعشرونالمبدأ 

السلطات المختصة الواجبات والمسؤولیات األساسیة المتعلقة بتھیئة الظروف، فضال عن توفیر الوسائل التي تقع على عاتق  -1
 ھمتوطینالمعتادة، أو إعادة  داخلیا بالعودة الطوعیة، بأمان وكرامة، إلى دیارھم أو أماكن إقامتھم نازحینتسمح لألشخاص ال

 .العائدین أو المعاد توطینھم معا  نازحینإلى تیسیر إعادة إدماج ال وتسعى ھذه السلطات .طوعا في جزء آخر من البالد
داخلیا في تخطیط وإدارة عودتھم أو إعادة توطینھم وإعادة  للنازحینینبغي بذل جھود خاصة لضمان المشاركة الكاملة  - -2

 .إدماجھم

https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/GuidingPrinciplesDispl.pdf
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نازحة قد ترسل ومقدمي الخدمات أن العدید من العائالت ال الداخلیین  من عدد من النازحینللالجئین (آر آي) الدولیة  لجنة السمعت 
الناس یتحدثون إلى األصدقاء واألقارب والمعارف الذین كانوا قد بقوا في أو  .سرةشخص واحد إلى بیوتھم  قبل عودة  جمیع أفراد اال

 ونرسلیتلقوھا تبدو واعدة، فإنھم یإذا كانت المعلومات التي  .تھم األصلیة، أو لألشخاص الذین سافروا ھناك وعادواعادوا بالفعل إلى مدین
، یبقى الناس إما وفي حالة عدم سالمتھا  .للتحقق من الظروف المعیشیة ومعرفة ما إذا كانت منازلھم وممتلكاتھم ال تزال سلیمة شخصا 

 واالخر ھو موطنھم االصلي الذي یعملون الیجاد الظروف التي، اینما ھم یعیشون أحدھما  -" قاعدتین"في حالة النزوح، أو یقیمون 
ساسیة في موقع النزوح، لین ویتلقون المساعدة والخدمات االأن یظلوا مسج الداخلیین  ننازحیوبھذه الطریقة، یمكن لل .بالعودة لھم تسمح

 .لعودتھم بینما یتم تحسین موقع عودتھم وتھئیئتھ 

 األمان

اللجنة الدولیة على سبیل المثال، سمعت  .مدینتھم االصلیة   لألمن في لبا ما ینطوي على تصور االنعدام حقیقي إن قرار عدم العودة غا
لموصل، الذین عادوا أو كانوا یعتزمون العودة قریبا إلى شرق اوالعدید من القصص عن الناس الذین یعیشون في أربیل للالجئین (آرآي) 
إنھم كانوا مرتاحین إلى حد ما للعودة إلیھا، واثقین من  الداخلیون كانت المنطقة مختلطة دینیا وعرقیا، وقال النازحون .في محافظة نینوى

المسؤولة عن الحفاظ على السالمة العامة قد ال   وفي حین أن قوات األمن العراقیة .بحق الجیرة أن جیرانھم سیعاملون بعضھم البعض 
منطقة  بأنھم سیعیشون بشكل مریح نسبیا في) يآ اللجنة الدولیة للالجئین (آرتحظى بشعبیة عالمیة، إال أن العدید من الناس أخبروا 

 ." بین مختلف الكیانات األمنیةالجھة االقل سوءاً ، وأن قوات األمن الداخلي ھي "لسلطة األمن الداخلي  خاضعة

اللجنة  ھاتوفي أحد مخیمات النزوح الداخلي التي زار .وفي محافظة صالح الدینمن  داخلیا نازحینكان الوضع مختلفا تماما بالنسبة لل
وكان العدید منھم  .بیوتھم  أقل من ساعة عنبیة الناس من محافظة صالح الدین ویبعدون بفي تكریت، كانت أغل الدولیة للالجئین(آر آي) 

للعیش في ھذا المخیم بالخصوص ألنھ قریب من قد نزحوا عدة مرات خالل فترة تتراوح بین سنتین وثالث سنوات، وقد بذلوا جھودا 
 في كل مرة تلقوا فیھا كلمة بأنووتلقوا بانتظام أخبارا عن مدینتھم األصلیة، وكانت ھناك استعدادات متكررة للعودة إلى ھناك  .بیوتھم

تسیطر على أجزاء والتي متعددة المیلیشیات ال ل مرة، في نھایة المطاف، حقیقة وجودولكن في ك .الحكومة المحلیة مستعدة الستقبال الناس
جنة للوقالوا ل .سوف تكون آمنةان االمور تلقوا بعض التأكید بأنھم موضع ترحیب، ویمختلفة من مدینتھم یعني أنھم لن یعودوا حتى 

 .إن األشخاص الوحیدین الذین یثقون بالمیلیشیات ھم عائالت أفراد المیلیشیات، الذین عاد الكثیر منھم بالفعل جئین (آر آي) الدولیة للال
 .السلطة ستالمومع ذلك، كان الجمیع ینتظرون بعض مظاھر الحكومة المحلیة السابقة للظھور وإ

الدولیة  اللجنةصحیحا خالل بعثة  ھذا وكان .مسألة ھامة والعبوات الناسفةم وباإلضافة إلى ذلك، فإن تلوث األراضي والممتلكات باأللغا
وفي حین أن بعض عملیات  .كبیرا على العائدین خطراإلى العراق منذ عام مضى، تشكل األلغام والعبوات الناسفة للالجئین (آر آي) 

دا لمواكبة راكة مع جھات فاعلة أخرى، ستواجھ ضغطا شدیالتطھیر قد جرت، وھناك المزید من الجھود جاریة، فإن الحكومة، حتى في ش
ق العودة، وھناك وقد وقعت بالفعل الكثیر من اإلصابات والوفیات في مناط .م، بغض النظر عن الظروفرغبة النازحین بالعودة الى بیوتھ

لالغرض االنسانیة  زالةالتمنع الحكومة من القیام بعملیات إفالقیود المالیة والعملیة  )6(بالتأكید ھناك اكثرمن ھذا العدید لم یتم اإلبالغ عنھ. 
 .، ولكن بعض الناس ببساطة ال یریدون االنتظار أسرع بشكل

 سبل العیش

في حین  .فرصة كسب العیش ھي قضیة رئیسیة بالنسبة للنازحین الذین یفكرون في العودةان  –وبالكاد  -المخاوف األمنیة  والى جانب
مكن عدد من النازحین الذین تحدثت معھم اللجنة الدولیة للالجئین یم أو المستوطنة صعبة بشكل ال یمكن إنكاره، فقد تأن الحیاة في المخ

مقارنة بالو .من الحصول على المال من خالل وظائف غریبة، أو حتى السفر ذھابا وإیابا إلى المناطق الحضریة كل یوم للعمل (آر آي) 
تقدیم قدر ضئیل ب یتمیز المخیمفي  كان العیشر من األشخاص وظائفھم أو لم یتمكنوا من العمل في ظل داعش، بالحالة التي فقد فیھا الكثی

 .من االكتفاء الذاتي

 

  "أرشیف مركز األمن والمراقبة اإلنسانیة في العراق"في  التعلیم من أجل السالم في العراق انظر في "  )6(
archives/-do/ishm/ishm-we-usa.org/what-www.epic 
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مزروعة باأللغام قبل فرارھم أو الذین یعملون باالراضي الزراعیة  والتي ھي االن   الذین كانوا یمتلكون أعماال تجاریة النازحون
استعادة السالمة والخدمات ضمان إذا ما عادوا قبل   بشأن آفاقھم في كسب الدخل لدیھم الشكوكالتي تركھا داعش  والعبوات الناسفة

وحتى  .بدون وسیلة للحصول على دخل امرا بسیطان إعادة بناء منزل أو استئجار مسكن لیست فبالنسبة للكثیرین منھم، فإ .والبنیة التحتیة
على سبیل المثال، لمجرد أن یكونوا بالقرب ومن الماء أو الكھرباء،  تخلوعلى استعداد للعودة إلى أماكن بالنسبة لألشخاص الذین كانوا 

 .عدم القدرة على كسب المال في العدید من األماكن كان رادعافإن ، بیوتھممن 

 

 الوثائق المدنیة 

لحصول على للحصول على الوثائق التي یحتاجونھا من أجل ام ھعن صراع  اللجنة الدولیة للالجئین (آر آي) أبلغ عدد كبیر من النازحین
طریقھم أو دمرھا في ا ھترك العدید من النازحین وثائقھم الشخصیة خلفھم عندما ھربوا أو فقدو  .إلى دیارھمللعودة الخدمات كنازحین أو 

ا یجب أن تبدأ في بغداد، والتي ھي بعیدة المنال ولكن العملیة عادة ما تكون بطیئة وغالبا م من جدید  األوراق اصدارمن الممكن  .داعش
وبدون الوثائق الشخصیة، فإن النازحین غیر مؤھلین عموما للحصول على خدمات من المنظمات غیر الحكومیة، وال  .بالنسبة للكثیرین
والید والزواج، على سبیل المثال ال الغذائي الشھري، وال یمكنھم الحصول على إذن للسفر، وال یمكنھم تسجیل الم للتوزیعیمكنھم التسجیل 

استصدار الوثائق وقد اعترف عدد من المنظمات اإلنسانیة وحقوق اإلنسان بالمشكلة وبدأوا في تنفیذ مشاریع لمساعدة الناس على  .الحصر
 .مة ھائلة وال توجد مساعدة كافیة عداد المحتاجین لھذه الخدالمدنیة، ولكن ا

تم تدمیر الكثیر من   .(أو قبل) العودةعندة السكن واألراضي والممتلكات، والقدرة على إثبات الملكیة وھناك مسألة ذات صلة ھي مسأل
، فإن ھذه الوثائق بیانات الوالدة  أصدرت وثائقھا الخاصة، مثل في بعض االحیان  الوثائق في ظل داعش، وعلى الرغم من أن الجماعة

أوراقھم أو أن یجدوا یستصدروا ة لذلك، سیتعین على مئات اآلالف (أو أكثر) من الناس أن ونتیج .تعترف بھا حكومة العراق ال یحتمل أن
 على نطاق وتقوم بعض المجموعات الدولیة بتطویر طرق للتحقق من من یملكھا، ولكنھا ال تحدث حالیا إال .طرقا بدیلة إلثبات ما لدیھم

 .كومةجمیع أنحاء البالد تشرف علیھ الحل صغیر، بدال من نظام 

وتم  .وبمجرد إعادة توثیق الوثائق، ھناك خطوة إضافیة تتمثل في تقدیم طلب إلى الحكومة للحصول على تعویض عن الممتلكات المدمرة
بأن بعض األشخاص الذین عادوا إلى دیارھم أخبرتھم السلطات أنھم ال یستطیعون تقدیم مطالبة  ابالغ اللجنة الدولیة للالجئین (آر ىي) 

عند عودتھم، وسافروا إلى مناطقھم األصلیة، ثم لم بالتعویض وباإلضافة إلى ذلك، قیل لبعضھم إن بإمكانھم تقدیم مطالبة  .ضبالتعوی
في ضوء حقیقة أن آلیة التعویض الحالیة للحكومة ال تزال تعالج القضایا التي مضى على عقود من الزمن، ولیس  .یتمكنوا من القیام بذلك

ھم بالمطالبة رسمیا بما ھو لھم او حمایة حقوق زیعھا، سیكون من الصعب على الناس العودة إلى األماكن التي ال یمكنلدیھا أي أموال لتو
 ملكیتھم 

 

 الخدمات والبنیة التحتیة

بالعودة  حساباتھم مقابالت في العراق یحسبون اللجنة الدولیة للالجئین (آر آي) الذین أجرت معھم  الداخلیین  وكان العدید من النازحین
، وشبكة الكھرباء العاملة، وتوافر الرعایة ةالمیاه العاملشبكة نظام مثل وفي معظم األحیان،  .مدینتھممتوفرة في العلى أساس الخدمات 

للجنة الدولیة اوباإلضافة إلى ذلك، زارت  .الخدمات األساسیة التي یرى الناس أنھا ضروریة لھم لبدء حیاة طبیعیةوتعتبر ھذه من الطبیة، 
 - مدینتھم االصلیة في  -ذكر العدید من الناس أن القدرة على تسجیل أطفالھم في المدارس للالجئین (أر أي) في منتصف الصیف، حیث 

 .لفي بدایة العام الدراسي القادم كانت ذات أھمیة كبیرة بالنسبة لھم، بدال من العودة في منتصف العام الدراسي وتعطیل دراسات األطفا
في  لیبدؤون  حیاتھم وفي حین أن العدید من األطفال یحصلون على التعلیم حتى أثناء نزوحھم، فإن األسر تتوق إلى العودة إلى دیارھم 

 .بدایة العام الدراسي

عادتھا من است تم لسوء الحظ، فإن ھذه الخدمات األساسیة سوف تستغرق وقتا طویال جدا إلعادة تأسیسھا في العدید من المناطق التي
لكن الموصل لیست  .إعادة بناء الموصل ، مع التبرعات الدولیة الكبیرة لدعم إعادة اإلعمارخطة لقد كان ھناك حماس كبیر حول  .داعش

تعتبر مكافحة سوى واحدة من المدن والقرى العدیدة التي تم تخفیضھا إلى ال شيء تقریبا، في الوقت الذي ال تزال فیھ حكومة العراق 



ومن المرجح أن تنتظر األماكن التي ھي ذات اھتمام أقل للمانحین وحكومة  .توجیھ الموارد وفقا لذلكتقوم ومن صمیم اولویاتھا  داعش
العراق وقتا أطول للحصول على المساعدة، مثل القرى النائیة في األنبار أو المدن في شمال العراق حیث لیس من الواضح ما إذا كانت 

ومن المرجح أن یؤدي ذلك إلى بقاء عدد أكبر من الناس في مناطق نزوحھم  المسیطرة. ومة إقلیم كردستان ھي حكومة العراق أو حك
إعادة بناء المجتمعات المحلیة، حتى في المناطق في  أ اكثر تأخیرویسبب االعتماد على المعونة،  مما یزیدلفترات أطول من الزمن، 

ستكون ضروریة التي فتقر إلیھا العراق حالیا، وة والشعور بالتضامن والثقة التي یاالجتماعیكما أنھ سیعرقل تطویر الشبكات  .اآلمنة
 .للمصالحة

ة وحتى في الوقت الذي یبدأ فیھ االستقرار وإعادة اإلعمار، یجب على المجتمع الدولي، وال سیما الوالیات المتحدة واألمم المتحدة، مواصل
لضمان أن تكون العودة آمنة وطوعیة وكریمة، وأن المساعدة اإلنسانیة قبل وبعد العودة ال ازحین للن استجابتھا دعم حكومة العراق في 

 .تزال جزءا ال یتجزأ من االستجابة حتى مع تحول المزید من المانحین ومجموعات المعونة التركیز إلى األنشطة اإلنمائیة

 الحاالت التوضیحیة

وكما ھو الحال بالنسبة لخطط النازحین  .اجتماعیا وسیاسیا مشحونةفي العراق معقدة و لیین الداخ إن الصورة الفعلیة لعودة النازحین
 .بشكل كبیر تبعا للمنطقة التي یعودون إلیھاالعودة الفعلیة للعودة، تختلف الداخلیین 

 أالمان

 وصلوا في  عدد من األشخاص الذیناللجنة الدولیة للالجئین (آر آي) مع   تتحدث  بالقرب من الفلوجة، الداخلیین  وفي مخیم للنازحین
ول مرة إلى مخیم آخر وكان بعضھم قد ذھب أ .الیوم السابق من القائم، في غرب األنبار، بعد أن اضطرتھم الغارات الجویة إلى الفرار

یتمكنوا من الحصول على ھویات اثبات كما لم  .الموقع ياك ألن إدارة المخیم حجزتھم فإلى الغرب ولكنھم لم یرغبوا في البقاء ھن
، وكان على خدمات كھرباء في المخیم، وان الجو حارا للغایةلم تكن ھناك و .جدیدة ھناك لتحل محل الوثائق التي تم تدمیرھا شخصیة 

للجنة وقالوا   .لى مخیم آخر، قبلواعندما عرضت قوات األمن نقلھم إ  .على األرض اشخاص  كان علیھم النوم ستة عائلة متكونة من 
لم یتمكنوا من التحقق من لكنھم  .قالوا إنھا تعتمد على حالة بیوتھم إنھم یرغبون في العودة إلى دیارھم، والدولیة للالجین ( أر أي ) ب

 .معركةالكان في وسط منطقة  األنھ بیوتھم

شخصا إلى الصحراء وعاشت ھناك في العراء عندما بدأت المعركة  14ووصفت امرأة في خیمة مجاورة كیف فرت عائلتھا المكونة من 
من قبل  اضواء، حتى لن یتم رصدھم أيتشغیل سیارة وقادوا عبر الصحراء لیال، دون  نوا من إجبار العائلة بأكملھا فيتمك .مع داعش

ذكرت ھذا   .ر الحمایة من الحرارةا  وال توفكھرباء، وكانت الخیام رقیقة جدولم یكن لدى المخیم األول الذي وصلوا إلیھ أي  .داعش
 وھي تحمل طفال یبلغ من العمر ثمانیة ایام والذي كان معھم طوال  الرحلة .

ؤشرات الواقعیة التي یمكن أن تعید سعداء بالعودة، لكنھم كانوا ینتظرون بعض الم بارمن االن  الداخلیون وفي سیاق آخر، كان النازحون
الخدمات  ضد داعش في غرب األنبار)، و قلة  القتال(تواصل  ومع الظروف االمنیة المشكوك فیھا  .حیاتھم العادیة مرة أخرى لھم

تقدیم رون المنطقة محفوفة جدا بالمخاطر بحیث التسمح بالعاملین في المجال اإلنساني الذین یعتب قبل من المستعادة، والدعم الضعیف
 .ما یشعرون بأنھم أفضل حاال في المخیم خدمات كاملة، فھم غالبا

عن تحدث من أربع عائالت، متكونة في موقع تطویر سكني غیر مكتمل في صالح الدین، نسیم، رئیس مجموعة  وفي مخیم آخر، یقع 
ل مختلفة ولكن من في المبنى كلھا من قبائ وذكر أن العائالت التي تتشارك المعیشة .عامھ في المخیم بعد أن كان في أربعة مواقع أخرى

أصبحت الحیاة في المخیم أكثر صعوبة بالنسبة لھم جمیعا منذ بدایة الھجوم العسكري الستعادة   .الشمال نفس المدینة لكن ابعد الى
بمعالجة االحتیاجات الفوریة  والمسؤولون المحلیون أكثر اھتماماوبمجرد أن بدأت، أصبحت وكاالت اإلغاثة  .الموصل قبل تسعة أشھر

لم یكن ھناك ما یكفي من   .سابقة  سنواتلنازحین المتواجدین اصال في المخیم من اب رین من تلك المدینة من اھتمامھم الفا الشخاصل
، حیث اثنین من المیلیشیات المختلفة والمعارضة قد خیارا أفضل من العودة الى دیارھم الغذاء أو المیاه في المخیم، ولكن العیش ھناك كان

ن آمنة أن منطقتھ غیر آمنة لجمیع العائدین، لكنھا لم تك لم یعتقد نسیم  .المغادرة یطرة على المدینة من المحافظ  وترفضلسا تانتزع
 .المدینة اآلن ة مختلفة عن المیلیشیات التي تحميألنھم من خلفیة دینی بالنسبة لھ ولمجموعة العائالت التي معھ

 



 سبل العیش

 ةكانت خیاط  .السابقةالمھنیة في مخیم في محافظة األنبار حیث تحدثت عن مسیرتھا  اللجنة الدولیة للالجئین (آر آي)  مع حواء  التقت 
بب نقلت مرارا وتكرارا من موقع إلى آخر بسحیث ات،  في مخیمات مختلفة منذ أكثر من عام ي قریة بالقرب من الرمادي ونزحتف

، تضاءل حجم المساعدات في مخیمھا شیئا فشیئاً ومنذ بدء االستعدادات اإلنسانیة للموصل،   .المخیم سعة في  المخاوف األمنیة أو تغییر
حواء تمتلك ماكنة خیاطة وفي الرمادي، كانت   .من الموصل القادمین لمحتاجیناالحتیاجات بسبب التدفق الھائل من ا حیث توقع الجمیع

 ارادت حواء العودة وشعرت بأن منطقتھا   .فقدت سنة كاملة من المدرسة بسبب النزوح ھا التيدعم ابنتخاللھا تمكنت من خاصة بھا، 
 .ومع ذلك، كان لھا مضاعفات اثنین .بشكل مقبول ةآمن

بماكنة ن تزویدھا حدى المنظمات غیر الحكومیة في المخیم میمكن إلو .الكافي مالالخیاطة ولكن لیس لدیھا  أوال، كانت بحاجة  إلى ماكنة
 .نتظرعد، لذلك لم یكن لدیھا شيء وكان ت، ولكن المشروع لم یبدأ ب الخیاطة عن طریق برنامج دعم المشاریع الصغیرة لكسب العیش

أن تبقى في ، لذلك سیكون علیھا كھرباء في منطقتھاالخیاطة معھا عندما غادرت المخیم، ولكن لم یكن ھناك  ثانیا، كان یمكنھا اخذ ماكنة 
 .األنبار مسؤولة عن إعادة الكھرباء حكومة محافظةالعراقیة قد أبلغتھا بأن والمھجرین الھجرة لممارسة عملھا  . وكانت وزارة   المخیم
عودة إلى في المخیم، على الرغم من أنھا كانت ترغب في ال ذلك، لم تقم المحافظة  بذلك بعد، لذلك توقفت حیاة حواء بشكل فعليومع 

 .مع الحد األدنى من الدعمحتى  مكتفیة ذاتیا أن تكون و دیارھا 

 الخدمات والبنیة التحتیة

في  من شرق الموصل، الذین تحدثت معھم اللجنة الدولیة للالجئین (آر آي) الداخلیون  وعلى الرغم من الظروف القاتمة، كان النازحون
، يوكان النصف الشرقي من المدینة أقل ضررا بكثیر من الغرب .أربیل، متحمسین للعودة، وكانوا متفائلین عموما بشأن آفاق إعادة البناء

دینة من الوصول إلى الم أعادوا فتح اعمالھم  التجاریة بالفعل، وتمكنت جماعات المساعدة داخلیابأن النازحین  تم وصف الوضع  و
حین أن في  ة، سریع على وتیرة  یكناستعادة الخدمات بشكل ثابت، إن لم وتم ایضا  تحدیات)، ال باستمرار (على الرغم من وجود

 .ودة إذا كان ھناك شيء یستحق العودة لھللع فكرة استعداد الناس تبدو محددة تماما لشرق الموصل، فإنھا تؤید ھذه الظروف  مجموعة 

زال یحدث في مكان قریب في الغالب، والقتال ال ی فھناك، المباني والبنیة التحتیة تدمرت  .غیر أن غرب الموصل كان وضعا مختلفا تماما
وباإلضافة   .غرب الموصل، استمرت االشتباكات في بعض األحیاءتحریر  وحتى في الیوم الذي أعلنت فیھ حكومة العراق  .في تلعفر

شرق الموصل،  بعض الناس یغادرون ویتجمعون فيإلى األشخاص الذین غادروا غرب الموصل لمخیمات النازحین أو مستوطناتھم، بدأ 
 .یمكن الوصول إلیھا وكونھا آمنة كانحیث 

 من صالح الدین، في صالح الدین داخلیا النازحوناحد  الحكومة".  ال یمكننا االعتماد على أي شيء من"

، التي وضعھا مسؤولون من اآلمم المتحدة والوكاالت الدولیة والمنظمات غیر 2018ینبغي أن تتضمن خطة  أالستجابة  اإلنسانیة لعام 
 .، مع التأكید على تجنب عودتھم المبكرة في جمیع المناطق داخلیا ة بالتنسیق مع حكومة العراق، تركیزا على عودة  النازحینالحكومی

 .باعتباره عامال أساسیا في االستجابة االنسانیة داخلیا  التي تقر بعودة  النازحین 2017وسیستند ذلك إلى خطة االستجابة االنسانیة لعام 
الممتلكات، من اعتبار المساعدة في الحصول على الوثائق المدنیة للنازحین والعائدین، و حل قضایا اإلسكان واألراضي وویجب أیضا 

 . االولویات القصوى

 أھمیة منع اإلعادة القسریة

عندما : ، فھناك اشكالیات في عودة االخرین  ات كافیة تدعم فكرة عودتھم اآلمنةلدیھم معلوم یعود الناس في العراق عندما تتوفر
مضطرون للقیام بذلك بسبب  نھم او انھم یعودون ألمن النزوح،  ھمتعب بسبب كانت الظروف مقبولة أم ال  یقررالناس عفویا  العودة سواء

 .ظروف نزوحھم، أو بسبب تصرفات السلطات المحلیة

اللجنة الدولیة للالجئین (آر  فأن  على العودة حتى منذ بدایة أزمة النزوح الحالیة، وعلى الرغم من وجود تقاریر مستمرة عن إرغام الناس
وعلى أعلى المستویات، تعترف حكومة العراق بأنھ ال ینبغي إجبار النازحین  .إلى أي شخص كان في مثل ھذه الحالة آي) لم تتحدث 

ذلك، یبدو أن ومع   .لعودة القسریةوف الراھنة في العراق توصي ضد اأن الظر العودة، وتعتقد اللجنة الدولیة للالجئین (آر آي) على 



 موثوقة لألنشطة التي یبدو أنھا تشكل الخراج الناس الى حیث مایریدون ، واعتباراتمن جانب المسؤولین المحلیین  ھناك تشجیعا مخفیا 
 .ة القسریةوتمثل  العود

 -ھم للعدید من الموظفین المدنیین العراقیین بمواصلة عملھم في مناطق نزوح تمام یتعلق بالنازحین ، تم السماح وفي تطور مثیر لالھ
تكرارا أنھ كانت ذكر مرارا و ال ینبغي اعتباره امرا مسلماً بھ، آلن اللجنة الدولیة للالجئین (آر آي ) تم اعالمھالحمایة ل وھو معیار مھم

إما أنھم سیعودون الحقا  من السكان العراقیین عموما) غ  الموظفون الحكومیون (الذین ھم یمثلون نسبة  كبیرة ھناك حاالت تم فیھا ابال
 .إلى أماكنھم األصلیة أو یفقدون رواتبھم

ة سكانیة كاملة من النازحین في محاول إلى مجموعات رت السلطات المحلیة أو االقلیمیة إشعارات باالخالء ت أخرى، أصدوفي حاال
ن عندما یكون مبرر ھذا اإلجراء ھو في بعض األحیان الحاجة إلى إفساح المجال أمام النازحین الجدد القادمی و  .تقاللدفعھم إلى االن

دخل ومنع عملیات وفي بعض ھذه الحاالت، تمكنت المجموعات المحلیة والدولیة من الت .تعتبر بحكم االمنة من منطقة  النازحون القدماء
حاالت كثیرة أخرى ال إن من المرجح أن تحدث للجنة الدولیة للالجئین (آر آي) القسري، ولكن ھذه الجماعات قالت  النزوحاإلخالء و

 .یعلمون بھا

نعھا التي تم رفضھا / مالفات الحاصلة  في اإلعادة القسریة للنازحین مثل تلك االختبأیضا  وعلمت اللجنة الدولیة للالجئین (آر آي) 
وقالت إحدى النساء في  .نجحوا بالعدوة الى بیوتھم بعد أن  ھم ، أو ببساطة عن طریق اإلخالءھمسفراالعتراف بوثائق  بسبب رفض

كانت لدیھا وثائقھا  .إلى مسقط رأسھا في نینوى للجنة الدولیة للالجئین (آر آي) إنھ تم بالفعل تحدید رحلتھامخیم للنازحین في بغداد 
رفض  وطنیة، إذن للسفر)، ولكن عند نقطة تفتیش قرب الموصلالھویة البالترتیب (التحقق من أنھا كانت نازحة في بغداد، بطاقة 

ما إذا كانت العودة فكرة  م الذي تركتھ، ولكنھا بدأت  تتساءلولحسن الحظ، تمكنت من العودة إلى المخی.الحراس السماح لھا بالدخول
أھمیة اتخاذ تدابیر أفضل لمساعدة العائدین التسلط الضوء فقط على  ھذه الحالة   .جیدة، بغض النظر عما إذا كانت ترید ذلك أم ال

 .یضا على الممارسات التي تكفل عدم تشجیع الناس أو إجبارھم على القیام بعملیات العودة قبل تنفیذ ھذه التدابیرفحسب، بل أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1998المبادئ التوجیھیة بشأن النزوح الداخلي " مكتب االمم المتحدة لتنسیق الشؤون االنسانیة منشورات االمم المتحدة شباط " )7(
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لنزوح الداخليلالمبادئ التوجیھیة   

 )7(أ التاسع والعشرون المبد

م المعتادة أو الذین أعید توطینھم في جزء الذین عادوا إلى دیارھم أو أماكن إقامتھال یتعرض األشخاص النازحون داخلیا  -1
ولھم الحق في المشاركة الكاملة وعلى قدم المساواة في الشؤون العامة على جمیع  .خر من البلد للتمییز بسبب نزوحھمآ

 .الخدمات العامة  المستویات والحصول على
قدر  / أو الذین أعید توطینھم ختصة واجب ومسؤولیة مساعدة النازحین داخلیاوتقع على عاتق السلطات الم -2

ندما یتعذر . وعھا اثناء نزوحھمحرموا من اتھم التي تركوھا أو التيوممتلك االمكان  على استعادة اراضیھم
والممتلكات، یتعین على السلطات المختصة أن تقدم أو تساعد ھؤالء األشخاص في  استرداد ھذه االراضي
 عادلمناسب أو  الحصول على تعویض
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وعندما یضطر  .تؤدي أیضا إلى نتائج غیر مستقرة في خطر فحسب، بل النازحین االشخاص  وصوفة أعاله ال تضع حقوقفالحاالت الم
متاح لھم قد یؤدي إلى عودتھم إلى المكان الذي ال -بأي شكل كان  -، فإن عدم وجود الدعم إلى دیارھم قبل أستعدادھم  الناس إلى العودة

یجب على حكومة العراق والسلطات  ونظرا للظروف العامة الراھنة في العراق، .ھم  إلى اماكن ابعدنزوحتو، أو إلى غادروا منھ لل
ویجب أن تقترن أي حوافز بحكم األمر الواقع بمعلومات دقیقة إلى  .المحلیة والمحلیة عدم إجبار النازحین على العودة أو الضغط علیھم

  .العائدین المحتملین بشأن الظروف السائدة في مناطقھم األصلیة

موظف األمم المتحدة حسب ما ذكر  ". ه] سیؤدي إلى تكرار2014زوح الذي بدأ في عام إن الفشل في معالجة األسباب الجذریة ل [الن"
 في العراق

 االستنتاجات

بل وربما  -لة ، فإن العواقب المحتمارھارعل في العراق، ومن المرجح استمأن العودة التلقائیة للنازحین داخلیا تحدث بالفومع التسلیم  ب
العراق بلد على وشك أن یبدأ، مرة أخرى، في محاولة للتعافي من الصراع الممیت   .ي التقلیل من شأنھاینبغللعودة المبكرة ال -المرجوة 

 .، وببساطة فإنھم سیعودون اس وبشدة العودة إلى دیارھمالن حیث یرید  .حمایتھم ن من الناس، وأبرز عجز الحكومة في الذي شرد المالیی
 .على محمل الجد مسئولیتھا لحمایة مواطنیھا وضمان مستقبل مستقر فى العراقبید ان الحكومة فى بغداد یجب ان تأخذ 

ون ارات دقیقة وواقعیة وقائمة على معلومات حول ما إذا كان النازحاتخاذ قرتفرض على السلطات الحكومیة الشكوك الراھنة في العراق 
وبالنسبة ألولئك الذین یعودون، یجب على  علیھم . .ضغطالم دون أنفسھبختیار الداخلیا قادرین على العودة، ومن ثم السماح للنازحین با

أن تتخذ في الوقت نفسھ تدابیر لتھیئة و خلیا على العودة إلى دیارھم، حكومة العراق بذل جھود جدیة وموضوعیة لمساعدة النازحین دا
لمحلیة، وینبغي للمانحین أن یعطوا وعات الدولیة واوینبغي أن یشمل ذلك برامج للمصالحة باالشتراك مع المجم .الظروف المؤاتیة للعودة

 .لتمویل ھذه البرامج  اولویة 

قدما بطریقة مجدیة، یجب تقدیم المعونة  وإذا كان على البلد من المضي   .إن النھایة الوشیكة لداعش في العراق لیست سوى البدایة
 .داخلیا في العراق المالیین من النازحینالطوعیة إلى اإلنسانیة وبرامج المصالحة وضمان العودة اآلمنة و

 ھاشكر . تقدم اللجنة الدولیة للالجئین (آر آي) 2017/ تموز   سافر داریل غریسغرابر وفرانسیسكا فیغود والش إلى العراق في یولیو
 .خاص إلى النازحین الذین شاركوا قصصھم معناال

 

 


