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 المقدمة  1

تمثل مشكلة النازحين العراقيين واحدة من المشاآل والتحديات االساسية التي تواجه الحكومة العراقية والمجتمع 

الدولي، ان حجم قضية النزوح في العراق تدق ناقوس الخطر وتدفع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدولية ان 

 ايجاد حلول واستراتيجيات مناسبة للخروج من هذه الحالة ومعالجتها بالسرعة توليها االهتمام الالزم و محاولة

  .الممكنة

لقد واجه العراق وعلى مر السنوات الماضية قبل وبعد سقوط النظام السابق الى شتى انواع النزوح القسري والتي 

للعديد من المحافظات ولكافة فئات اوجدت مجموعات آبيرة من التكتالت النازحة  خارج وداخل البالد مما شكل تحديًا 

المجتمع العراقي، آل ذلك جعل قضية النزوح تمثل واحدة من اعقد واصعب المسائل التي تقع على عاتق الحكومة 

  .العراقية حاليًا وفي المرحلة القادمة

ل وآون القضية لها ان حجم وطبيعة مشكلة النازحين وانتشار النازحين العراقيين في داخل العراق في العديد من الدو

ابعاد سياسية وانسانية واجتماعية واقتصادية فان المشكلة اليحصر حلها ومعالجتها في اطار الحكومة العراقية فقط، 

ولكن يترتب على المجتمع الدولي ايضا مسؤولية دولية تتطلب التدخل والمساعدة في تقديم الدعم واالسناد للحكومة 

  .راقي على تخطي هذه المشكلةالعراقية ومساعدة المجتمع الع

 سياسة وطنية ضمن )سوف تنفذ(وعلى هذا االساس فان الحكومة العراقية، ومن خالل المؤسسات والوزارات المعنية،

رؤية مستقبلية  من اجل الوقوف على طبيعة وحجم هذه المشكلة والعمل على ايجاد جهد وطني ودولي من اجل وضع 

و الروابط و الصالت التي تربطهم (آيبة المجتمع العراقي قائمة على اسس المواطنةالحلول لهذه المشكلة واعادة تر

 العامة والخاصة مبحقوقه)العراقيين( والعيش الكريم والعدالة في التوزيع للثروات وتمتع)بالبالد بسبب االقامة الطويلة

  .وبالحريات التي آفلها الدستور العراقي وآافة التشريعات الوطنية والدولية

, تم تطوير السياسة من خالل عملية التشاور الواسع التي قادتها وزارة المهجرين والمهاجرين وحكومة أقليم آردستان

 مع عدد آبير من اصحاب المصالح الرئيسيين على المستويات الوطنية واالقليمية والمحلية )و دعم المجتمع الدولي(

) آًال من النازحين داخليا والمجتمعات المضيفة(رة من النزوح في العراق وشمل ذلك الجماعات والمجتمعات المتضر

  .والمهنيين العاملين مع المجتمعات المختلطة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والسلطات المحلية

مسعى وجهد وطني شارك فيه العديد من الجهات العاملة في هذا المجال من اجل الوصول وعليه ان هذه السياسة هي 

  .ة استراتيجية جديدة لمعالجة هذه المشكلة الوطنيةالى رؤي

  

  السياق2

ان الخلفية العامة و المحتوى  لهذه السياسة سوف تسعى الى ان تضع الوصف العام للمشكلة وتحديد ابعادها وحجمها 

قيقها من  التي تسعى الى انتهاجها وتح االهداف والوسائل االساسيهعلى صعيد المجتمع العراقي، آما تتضمن تحديد

  .خالل هذه السياسة
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  وصف عام للحاله  2.1 
بدرجات المشكلة ، ولقد استمر ظهور هذه  شهد العراق و خالل التاريخ الحديث ظاهرة النزوح وعلى فترات متعاقبة

ى الشعب بمختلف عان، اذ وبدون استثناء  النظام السابق في مختلف ارجاء البالد )ظهرت خالل فترة  (مختلفة و

 من ظاهرة نزوح نتيجة لالرهاب و ، بعد سقوط النظام السابق، ماحصل)لعل(و.  من هذه الظاهرةته ودياناته قوميا

  .  للعنف الطائفي هو االبرز على االطالق لظاهرة النزوح في العراق

  : المشكلة إلى مرحلتين تقسيم وهنا يمكن ان 

  

  :نظام السابق والتي تمثلت باالتيو التي نجمت عن سياسات ال2003المرحلة االولى قبل  2.1.1
 عاما نتيجة لسياسات الحكومات السابقة في 40 مليون على مدى 1.2يقدر عدد الذين طالهم النزوح المطول بـ 

السكان "العراق، او النزاعات مع البلدان المجاورة او النزاعات بين مختلف الفصائل داخل العراق ويشمل هذا العدد 

  .اجبروا على مغادرة منازلهم نتيجة لسياسات الدولةاي الذين " المنقولين

  : و تتمثل باالتي2003المرحلة الثانية بعد  2.1.2
 ومنذ تفجيرات 2003نزح العديد من االشخاص نتيجة للغزو والصراع الذين تليا سقوط نظام صدام حسين عام 

النازحين بسبب الصراع المستمر  ارتفع عدد 2006 فبراير 22في سامراء في ) ع(ضريح االمامين العسكريين 

 فان الرقم االجمالي 2008و بحلول منتصف (  . و العنف الطائفيونقص االحتياجات االساسية والعنف االجرامي

  . مليون1.6العداد النازحين وصل الى 

النزوح نتيجة ولقد تأثر عدد آبير من العائالت وخاصة تلك المكونة من افراد ذوي انتماءات دينية وعرقية مختلفة من 

  التوتر الطائفي

  

  النتائج المترتبة على النزوح   2.2
 ،وتحت مسمى النزوح القسري لقد ترتب على نزوح اعداد آبيرة من االشخاص في داخل وخارج العراق، .1

عواقب اجتماعية االمر الذي سيترك  تشتيت وحدة االسرهاوأموالهم  من هم وتجريدمساآنهم االستيالء على 

 .مواجهتهامن  للتمكن  تظافر الجهد الوطني  من خالل قتصادية تتطلب معالجتهاونفسية وا

 تراجع في المستوى التعليمي  شمل قطاع أدى الى  في قطاع التربية والتعليم  اثار آبيرة على النزوح ترتب  .2

ومعاهدهم  مدارسهم وآلياتهم الى ترك   اضطروا  الذين الطالب ،في جميع المستويات الدراسية، واسع من

 و االنتقال الى العمل الحر او الى االصطفاف في صفوف البطالة التي اصبحت واحدة من روافد االرهاب 

 . عالوة على ترك العديد من االساتذه الكفوئين لوظائفهمالذي يهدد المجتمع العراقي

لبعض منهم الى  ا قلة الدخل قادتوقد . بسبب النزوح فقد العديد من الناس وظائفهم و مصادردخلهم  .3

 .الرهابيين و الجماعات المسلحةالى ااالنضمام 
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 الى تغييرات ديمغرافية آبيرة على الصعيد االجتماعي أدى بدوره   بشكل سلبي  النسيج االجتماعيتأثر  .4

 .وفي مختلف مناطق العراق

زيادت الب  البنى التحتية الصحية على استيعاةتراجع وتدهور المستوى الصحي والبيئي بسبب عدم قدر .5

 .ليس لديها القدرة على تقديم الخدمات المطلوبةمضطردة في اعداد النازحين الذين نزحوا الى مناطق ال

 

  هدف الساسية الوطنية  3

هدف السياسة هو ايجاد الحلول الدائمة  ووضع أطار عمل فعال وواقعي وشامل لغرض االستجابة لحاجات النازحين 

ان نطاق النزوح الواسع في العراق يحتاج الى استجابة موحدة . ً("حديثا(نت نزوحًا سواء امتدت حالة النزوح او آا

  .من جميع مستويات الحكومة

ستجيب الى االحتياجات االساسية للتعامل مع تستند الى الحقائق وت ة وواقعية وفعالةوضع خطة عمل شامل .1

 .آافة جوانب النزوح

 .اص النازحين و على آافة المستويات لالشخ)المالئمة (توفير الحماية و المساعدة .2

 توفير الحماية و المساعدة بصورة اآثر فاعلية من اجل  )التنسيق بين آافة تشكيالت الحكومة(تحديد .3

 . ما يحتاجونه من متطلبات في الحاالت الطارئةتغطية و والعائدينلالشخاص النازحين

 .يلة لتنفيذ هذه السياسة االجراءات المالية الكف و تطوير الالزمة  االموالتوفير  .4

  

  التعريفات االجرائية  4

من اجل تقديم التوضيحات المطلوبة حيال العديد من المصطلحات، فان هذه الفقرة سوف تسعى الى وضع جملة من 

  .التعاريف لهذه المصطلحات

  .رجوةمالغاية منها الوصول لالهداف ال, خطة عمل مدروسة ارشادية :السياسة  .1

  .ي اشتقاق من لفظ السياسة و تتضمن االدوات الواقعية الملموسة من اجل تنفيذهاه:االستراتيجية  .2

هم االشخاص او مجموعات من االشخاص الذين قد اآرهوا على الهرب او  :")داخليا(االشخاص النازحين .3

 حاالت السيما نتيجة او سعيا لتفادي اثار النزاع المسلح او, على ترك منازلهم او اماآن اقامتهم المعتادة 

 او انتهاآات حقوق االنسان او آوارث طبيعية او من صنع االنسان و الذين لم يعبروا حدودا )العام(العنف

  .دولية معترف بها للدولة

هي اي شخص بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه او دينه او  / )ْا(هو: الالجيء .4

يكون خارج بلد جنسيته او مكان اقامته ,   او اراءه السياسيةجنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة

و الذي ال يكون مستثنى من , و ال يستطيع او بسبب ذلك الخوف ال يريد ان يستظل بحماية ذلك البلد, المعتادة

  .الحماية
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ام على نحو هو اي شخص بسبب العدوان الخارجي او االحتالل او السيطرة االجنبية او احداث تخل بالنظام الع)ب(

يكون مضطرا الى مغادرة مكان اقامته المعتاد من اجل , خطير سواء في جزء من او آل بلده االصلي او بلد جنسيته 

  . في مكان اخر خارج بلده االصلي او بلد جنسيتهملجأالبحث عن 

داد الملكية و استر, دى الطويل ماالمن على ال: الحلول الدائمة تقوم على ثالث عناصر : الحلول الدائمة .5

و بيئة تحافظ على حياة االشخاص النازحين السابقين تحت ظروف اقتصادية و , المفقودة او التعويض عنها 

  .اجتماعية طبيعية

ئدين هم اان الع. تستخدم لوصف عملية العودة الى ديار الشخص او مكان اقامته المعتاد : العودة •

 .الى ديارهم او اماآن اقامتهم المعتادةعادوا واللذين   او الجئوناشخاص نازحون سابقون

 يتم من خاللها توطين االشخاص النازحين سابقا في نسيج  التي عمليةاليصف : االندماج المحلي •

 .وى مؤقتأ ما فيه مبدئياوجدوالذي الحياة االجتماعية و االقتصادية و الثقافية و الساسية للمجتمع 

 حياة  او الالجئونشخاص النازحون سابقاال بها اأ يبديستخدم لوصف العملية التي: اعادة التوطين •

مجتمع الذي ل ليس موطنهم االصلي او محل اقامتهم المعتاد و ال ا هو مجتمع و الذيالجديدة في 

  .وى مؤقتأوجدوا فيه اصال م

.  و تتطلب اجراءات فورية،هي عبارة عن ازمة فجائية غير متوقعة محفوفة بالمخاطر عادة:الطورائ  .6

 .ت الطواريء قد تكون بفعل االنسان او بسبب آوارث طبيعيةحاال

ان المباديء االرشادية للنزوح الداخلي تجمع بين حقوق االشخاص النازحين : الداخلي للنزوح    اإلرشاديةالمبادئ

يء و على الرغم من ان هذه المباد.و مسؤوليات الحكومة الوطنية و دور المنظمات غير الحكومية تجاههم" داخليا

.  .فان المباديء االرشادية هذه مبنية على اساس  قواعد االلزام في القانون الدولي, ليست و ثيقة الزامية مثل المعاهدة 

  .المبادئ على مختلف مراحل التهجير الداخلي، أي قبل وأثناء وبعد التهجير وتنطبق هذه

  

   تأمين حقوق النازحين 5

تمتعون بحقوق مكفوله بالدستور العراقي والتشريعات الوطنيه آما هي مكفوله أن النازحين أسوة ببقية سكان العراق ي

أن التشرعات واالتفاقيات المشار اليها تنص على الحقوق االساسيه والمبادئ والمعايير التي . أيضا بالقانون الدولي

  :هرية األتيو الحقائق القانونية والدستتسعى السياسه الوطنيه الى تأآيدها بما فيها

تاآيدا بان الجمهورية دولة مستقلة ذات سيادة آاملة نحو ما قررت ذلك قرارات مجلس االمن الدولي و  .1

  .2007-12-18 في 1790اخرها القرار 

 و الذي الزم االمم المتحدة بتقديم العون و 2007-8-10 في 1770وعمال باحكام قرار مجلس االمن الدولي  .2

 المسائل الدستورية و القانونية و المسائل االخرى آموضوع النزوح المساعدة للحكومة الوطنية المنتخبة في

 .و الهجرة
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 و التي حصلت عليها موافقة الجمعية العامة لالمم  المتعلقه بالنزوح الداخليوهديا بالمبادئ  االرشادية .3

 . و التي اضحت جزء من القانون الدولي1998المتحدة بدورتها الرابعة و الخمسين لسنة 

 اسبغ على المواطن العراقي الحقوق و الحريات الكثيرة بما فيها 2005 الدستور العراقي لسنة و حيث ان .4

و ان العراق  ) 109المادة (المهجرين و النازحين و عهد بالسلطات االتحادية المحافظة على وحدة العراق 

و ان جميع ) 5المادة (نون و اعتماد مبدا سيادة القا) 3المادة (بلد متعدد القوميات و االديان و المذاهب 

العراقيين متساوون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او االصل او اللون او الدين او المذهب او 

وضمان لكل ) 15المادة (و منح آل مواطن الحق في الحياة و االمن و الحرية  ) 14المادة (المعتقد او الراي 

و اعطى الحق لكل مواطن حق المشارآة في الشوؤن  ) 17ادة الم(فرد الحق في الخصوصية الشخصية 

و ان الملكية الخاصة  ) 22المادة (و ان العمل حق للعراقي  ) 20المادة (العامة و التمتع بالحقوق السياسية 

 ) 29المادة (و منع آل اشكال العنف و التعسف و االستغالل االقتصادي لالطفال  ) 23المادة (مصونة 

ورعي المعاقين و ذوي االحتياجات الخاصة  ) 30المادة (ن االجتماعي و الصحي للعراقيين وقرر الضما

و اعلى الدستور الحريات العامة لحرية االنسان و آرامته و  ) 34المادة ( و آفل حق التعليم ) 32المادة (

حرية الفكر و التمييز و و  ) 37المادة ( الحماية من االآراه الفكري و السياسي و الديني و العمل العسكري 

وضع العراقي في حرية التنقل و السفر و السكن داخل العراق و خارجة و عدم حرمان  ) 42المادة ( العقيدة 

  ) 44المادة ( العراقي من العودة الى الوطن 

) ية دار السكن او الشقة السكن( آذلك آفل التشريع العراقي الجزائي حقوق المواطن بما فية حقة في عقاره  .5

و حقه في المحافظة على امواله و امالآة و هذا يشمل النازح و المهجر و من هذه التشريعات قرار مجلس 

 و الذي عاقب على السكن في دار او شقة دون موافقة مالكها و 1994\4\2 في 36) المنحل ( قيادة الثورة 

   .1969لسنة  ) 1( من قانون العقوبات رقم  ) 446 – 440( المواد 

أية حقوق أخرى ذات صله بالنازحين تتأتى من االتفاقيات والمواثيق الدوليه التي صادق أو وقع عليها  .6

العهد الولي : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية:  المعاهدات الدولية التالية العراق بما في ذلك

االتفاقية الدولية الزالة جميع : حقوق الطفل اتفاقية :  االجتماعية و الثقافيةوالخاص بالحقوق االقتصادية 

أن قواعد القانون الدولي االنساني . اتفاقية ازالة جميع اشكال التمييز ضد المرْاة: اشكال التمييز العنصري 

وهذه القواعد ملزمه لجميع االطراف الحكوميه وغير الحكوميه . هي قواعد ملزمه تحت جميع الظروف

 .شترآة في النزاع الم

تقديم بو تتعهد بالعمل  ,  القانونيةمسؤوليتها  الحكومة العراقية تدرك بان حماية النازحين و العائدين يقع ضمن ان

اخذة بنظر االعتبار طبيعة و حجم . جميع التسهيالت الحكومية لحل هذه المشكلة و ايجاد الحلول الناجعة لها

  .المشكلة

مع الدولي من خالل مساعدة العراق لحل هذه المشكلة و خاصة ان حكومة العراق ترحب بالجهود البناءة للمجت

و دعم المجتمع الدولي للعراق ياتي من خالل المنظمات , " النازحين داخليااغاثة في مجال المساعدة االنسانية و 

جميع اخذة بنظر االعتبار "  سياسة لحل مشكلة العراقيين النازحين داخليايان حكومة العراق تؤآد تبن. الدولية
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  وتتضمن حقوق النازحين داخليا  مايأتي  6

 حق المشارآة في اتخاذ القرار والتطبيق 6.1
 العراق بأهمية مشارآة المواطنين من النازحين في اختيار حكومة بلدهم وقادته عن طريق انتخابات نزيهة تقر حكومة

  . واالنتخاب وعادلة ، وآون الشخص نازحا ال يبرر حرمانه من حق الترشيح

لمضيفة في وفيما يخص ايجاد الحلول للمشاآل التي يعاني منها النازحون فيجب اشراآهم باالضافة الى المجتمعات ا

  .تخطيط وتصميم وتنفيذ االستراتيجيات والبرامج والنشاطات المناسبة بشأن عودتهم ، اندماجهم ، اعادة توطينهم

المشارآة في صياغة االستتراتيجيات والبرامج ) آالنساء واالطفال والشباب والعجزة(على الفئات المهمشة 

تؤثر على حياتهم بشكل مباشر مع األخذ بعين االعتبار والنشاطات انفة الذآر والمشارآة في القرارات التي 

المعلومات التي سيقدمها النازحون ، وذلك بسبب معايشتهم الشخصية لالوضاع الراهنة مما يجعل منهم خير حكم 

  .1لتحديد احتياجاتهم الفعلية

  حق عدم التمييز  6.2
اء بأي من هذه الحقوق والحريات ، على اساس لن يمارس التمييز ضد االشخاص النازحين داخليا ، فيما يخص الوف

 والذي يكرس مبدا عدم 2005من الدستور العراقي لعام ) 14(انهم نازحون داخليا آما هو منصوص عليه في المادة 

التمييز وبالشكل الحيادي على اساس الجنس او العرق او االصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او 

  .االقتصادي واالجتماعيالوضع 

  .2 تسعى الحكومة العراقية  ان تكون جميع المساعدات المقدمة  مستندة للمبادئ االنسانية دون اي تمييز

ان هذه المساعدات لن تتحول او تنحرف الية اسباب سياسية او عسكرية ، ولن تستخدم هذه المساعدات االنسانية 

  .آسالح سياسي تحت اي ظرف من الظروف

  حق الحماية من النزوح التعسفي 6.3 
لكل انسان الحق في الحماية من النزوح التعسفي من مسكنه او ارضه او محل اقامته  المعتاد ، وتتعهد الحكومة باتخاذ 

آافة الخطوات االساسية الدماج الحماية من النزوح في تشريعاتها القانونية بما في ذلك حظر االخالء القسري وهدم 

  .3ر المناطق الزراعية ومصادرة االراضي او االستيالء عليهاالمنازل وتدمي
 

   المصدر السابق22المبدأ  1
 2005 من الدستور العراقي لعام 14 والمادة - المصدر السابق24 ، 1المبدأ  2
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  الوضع القانوني وحق االثبات الرسمي للشخص النازح 6.4
تتعهد الحكومة العراقية باتخاذ آافة االجراءات الرسمية لتسهيل تسجيل االشخاص النازحين سواء آانوا في المناطق 

صدار جميع الوثائق الضرورية للنازحين لممارسة حقوقهم القانونية الحضرية او الريفية او المخيمات، وسوف تقوم با

 وعقود الزواج شهادات الوالده وشهادات الجنسيهمثل جوازات السفر ووثائق االثبات االخرى آالهوية الشخصية و

  .4والتراخيص المهنية

  

  التعويض و لكيةحق حماية الم 6.5
 الملكية والتملك وحق التعويض عن الممتلكات في حالة التهجير تضمن الحكومة العراقية لالشخاص النازحين حقوق

او / او ارض و/لجميع االشخاص النازحين الحق في ان يستعيدوا اي سكن وو، راو تعرضها لخطر الهدم والدما

او / او ارض و/ ممتلكات حرموا منها بصورة تعسفية او غير قانونية ، او ان يحصلوا على تعويض عن اي سكن و

  .كات يتعذر عمليا استعادتها حسبما تقرره هيئة مستقلة ومحايدة تشكل لهذا الغرضممتل

 ممتلكاتهم وسوف تحترم الحكومة بكافة اجهزتها االمنية استعادة  الحق في منازلهم حرموا من وان لالشخاص الذين 

 من اجل توفير حلول  تحتفظ الحكومة لنفسها بالحق في تطوير سياسات تخصيص االراضيووالعسكرية هذا الحق،

دائمة لالشخاص النازحين داخليا، بما في ذلك لغرض بناء مجمعات سكنية لالشخاص النازحين داخليا و العائدين 

  .5الذين ال يملكون اراضي ، واستنادا الى طبيعة الوضع ، فقد يشمل ذلك دفع تعويض مالئم

  حق الرعاية االجتماعية 6.6
ازحة من اثار نفسية ناتجة من اعمال العنف التي تعرضت لها و اضطرت بشكل عام قد تعاني العوائل الن

لذلك يتوجب على الدولة تشكيل فرق رعاية اجتماعية تتفقد هذه العوائل و تتابع اوضعها و . بموجبها للنزوح

 على ان تتم هذه الزيارات. الترآيز بشكل خاص على صغار السن لكون هذه االحداث ستظل عالقة في ذآرياتهم

 مع باقي الجهود باتجاه تكوين ةللعوائل النازحة بشكل دوري ، وآما ينبغي ان يتكامل عمل الرعاية االجتماعي

 .6 لهمفيهم مشترك عن طبيعة هذه العوائل النازحة وتقديم افضل الخدمات

  حق الرعاية الصحية 6.7
ية من ناحية الحصول على الرعاية الصحية للنازحين نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنين الذين يعيشون حياة طبيع

المتكاملة ولكل شخص نازح داخليًا وخصوصًا النساء الحوامل واالطفال  والمعاقين وذوي االمراض المزمنة الحق 

 
دأ  3 زوح ( 29، 10، 6المب ادية للن ادئ االرش داخليالمب ادة )/  ال ي17الم تور العراق ن الدس ا م ادة /      ثاني تور 23والم ن الدس ا م  اوال وثاني

  العراقي

  
   اوال و ثالثًا أ من الدستور العراقي18والمادة  /   المصدر السابق20      المبدأ 4

  
   من الدستور العراقي  اوال وثانيا وثالثا23المادة و/ 28، 21، 7المبدأ  5

  
  الدستور العراقي  من  اوال وثانيًا30 اوال ب والمادة 29المادة و / 18لمبدأ  6
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تقوم حكومة العراق باحترام وحماية وضمان هذا الحق ما دام متوافقًا مع التشريعات والقوانين سارية المفعول وعلى 

و المواثيق و االتفاقيات العالمية التي تعالج هذا الموضوع مع مراعاة الطبيعة . وفق ما هو مقر في الدستور العراقي

  . عملية النزوح وما بعدهاخالل الحاالت الصحية وخصوصًا الطارئة لبعض 

   و المعلوماتحق حرية التعبير  6.8
 لن يردع اي نازح او ومن حق جميع االشخاص ، بما فيهم النازحين ، منح المعلومات واالفكار او الحصول عليها ،

  .منظمة من البحث او الحصول على اية معلومات

مة لتوفير المعلومات، وابالغ النازحين، عن حقهم في الحصول على المساعدات ستبذل الحكومة الجهود الالز

 وسيمنحون أيضًا ،الممنوحة لهم وعن خياراتهم  فيما يخص الحلول الدائمةاالنسانية واالجتماعية وآذلك  التعويضات 

  8.ونيةالمعلومات المطلوبة للحصول على المستندات الالزمة وآيفية الحصول على المساعدة القان

ستنشر المعلومات المهمة التي تخص النازحين من خالل المكاتب الوطنية والمحلية الحكومية باالضافة الى وسائل 

والمساجد والمراآز المنظمات الغير حكومية / االعالم المحلية والوطنية وايضا من خالل منظمات المجتمع المدني 

بين دام هذه الوسائل لنشر وتعزيز فكرة المصالحة  والحوارستقوم الحكومة باستخو.الخاصة بتوفير المعلومات

 . بأن االعالم اليستخدم الغراض الدعاية او التحريض على العنف  وستؤآدالطوائف واالعراق 

  

  حرية التنقل 6.9
تقع على السلطات المختصة مسؤولية ضمان ان يتمتع االشخاص النازحين داخليا بالحق في حرية التنقل واختيار 

هيل انفسهم في مواطنهم االصلية او اماآن اقامتهم المعتادة ، أمكان اقامتهم ، بما في ذلك الحق في العودة واعادة ت

  . العراقواالندماج محليا او اعادة توطينهم في اماآن اخرى في

لن يجبر اي شخص بصورة تعسفية او غير مشروعة على البقاء ضمن اراض او منطقة معينة او اقليم معين ، او 

وسوف تضمن الحكومة بان حرية التنقل والحق في اختيار الشخص . مغادرة اراض او منطقة معينة او اقليم معين 

عليها القانون، وبانها ضرورية لحماية االمن القومي او النظام مكان اقامته ال تخضع الية قيود باستثناء تلك التي ينص 

  . العام او الصحة العامة او االخالق او حقوق االخرين وحرياتهم

لن تمنع المحافظات والسلطات المحلية االشخاص النازحين داخليا من االقامة في مناطقهم، آما انها لن تخلق عقبات 

النتائج المترتبة اقليميا  على وضع معوقات داخلية  أمام اولئك الذين يبحثون عن تدرك حكومة العراق . في هذا الصدد

  .االمان

 
  2005 اوال من الدستور العراقي لعام 31 اوال و المادة 30المادة )/  المبادئ االرشادية للنزوح الداخلي ( 19المبدأ   7

  
   الدوليةة من المبادئ االرشادي22المبدأ  / 2005 اوال من الدستور العراقي لعام 36المادة  8
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  الحق في وحدة العائله 6.10
في هذا االطار يجب . يجب على السلطات المختصه أحترام آرامة العائله والمجتمع وأحترام الحق في الحياة العائليه

  . ال يرافقهم أحد وأعادة لم شملهم مع أسرهمأيالء أهميه خاصه للبحث عن القاصرين الذين

  .أما بالنسبه الى هؤالء الذين ال يمكن لم شملهم فبجب تقديم الرعايه لهم في مجتمعاتهم االصليه

 السلطات المختصه سوف تسهل موضوع االستعالم المقدم من قبل أفراد العائله ويجب عليها آذلك التعاون مع 

  .ل في أطار لم شمل االسرالمنظمات االنسانيه التي تعم

مع االخذ بنظر االعتبار أهمية وحدة االسره فسيتم أيجاد أليات تسمح للزوج والزوجه وأعضاء االسره الذين يتمتعون 

  .بجنسيات مختلفه من البقاء سويا آعائله موحده خالل وعند العوده

  

ئهم المفقودين بما في ذلك االطفال الذين  الحصول على المعلومات بخصوص مصير اقربا  لهم الحق فينازحين  أن ال

  9.تفرقوا عن اهلهم خالل النزوح، وستقوم الحكومة بتوفير المعلومات الالزمة بهذا الخصوص

  

  حق التاهيل و توفير فرص عمل للعوائل النازحة - 6.11
 نازحين  او بسبب   ان االشخاص النازحين داخليا لهم الحق في الحصول على فرص عمل و بدون تمييز بسبب آونهم

و ضمان , و المجتمعات المضيفة" مع االخذ بنظر االعتبار حاجات النازحين داخليا, الدين  او اعرق او المذهب 

  .الحصول العادل على فرص العمل و الخدمات

ابقة الى متى ما امكن سيتم تحويل او نقل وظيفته الس, لدى الحكومة قبل نزوحه" يعمل سابقا " اذا آان النازح داخليا

و في جميع االحوال فان ,  او سيتم اتخاذ الجهود الالزمة من اجل توفير وظيفة حكومية بديلة له \مكان نزوحه الجديد 

  .و مستحقاتهم االخرى سيتم تحويلها و بدون تْاخير الى اماآنهم الجديدة" الرواتب التقاعدية لالشخاص النازحين داخليا

  

 تياجات الخاصة حق تلبية حاجات ذوي االح 6.12
المتخلفين عقليًا، المكفوفين ، المعاقين جسديًا في االطراف ( وهم االفراد المصابين بعوق ذهني اوجسدي مثل 

لذلك فمن الممكن ان تظم العوائل النازحة، اشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة المشار ) العليا او السفلى 

االشخاص لهم احتياجات خاصة ، والتي عادًة ما تكون مكلفة اليهم اعاله، وآما يظهر من التسمية ان هؤالء 

وفي وضع العوائل النازحة داخليَا سيكون من الصعب على هذه العوائل توفير احتياجات هذه الفئة لكونها . جدَا

وبسبب . اصَال تواجه صعوبة في تلبية االحتياجات االعتيادية الخاصة بهم، مما سيعرض حياة هذه الفئة للخطر

تباين الواسع في احتياجات هذه الفئة من عائلة إلى عائلة اخرى حسب الحاالت الموجودة ضمن آل عائلة، ال

 
   من المبادئ االرشادية15 و14المبدأ  / 2005 اوال وثانيا من الدستور العراقي لعام 42المادة  9
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  11 احتياجات النازحين والعائدينلبيةت 7

 للمساعدات  والتي تؤآد على تلبية الحاجات االساسية في الحياة وفق الحد االدنى12استنادًا الى معايير أسفير الدولية

التي يمكن ان تقدم للنازحين العراقين في الداخل والخارج من خالل الجهات الساندة لذلك حكوميًا او من خالل 

 الصرف الصحي – مياه الشرب – الماؤى –الغذاء :( ما يلي سية االحتياجات االساتشمل . منظمات المجتمع المدني 

  ). التعليم – الرعاية الصحية –

  :وصف لطبيعة احتياجات النازحين العراقيينوفي أدناه 

  

  الغذاء  7.1
تبعًا لطبيعة النزوح وما يخلفه على االشخاص من اضرار ونتائج تضر بالحالة االقتصادية لهم من خالل ترك العمل 

، آل ذلك يقود الى تدهور  عليها  آانوا يحصلونالشهرية التي  الموارد المالية شي البطالة وضعف او انعدام وتف

 من التغذية، وحتى نظام الحصة التموينية الذي يضمن حصة محددة الالزمة النظام الغذائي للشخص وفقدان للكميات 

د الى انقطاع او ضعف هذه المورد الغذائي الشهري، لكل شخص فانه وبسبب النزوح من مكان الى اخر فان ذلك يقو

تقف امام تفعيل البطاقة التموينية للنازح عقبات عدة منها االفتقار الى البطاقة، وآذلك صعوبة الوصول الى حيث 

المناطق الجغرافية المحددة للشخص ضمن البطاقة التموينية بسبب حالة العنف وتدهور الوضع االمني والخشية من 

العديد من النازحين الذين انتقلوا من محافظة الى اخرى ان . .رض للخطر في حالة الوصول الى المناطق االصليةالتع

مثل الذهاب الى االماآن , المتطلبات االدارية . لم يتمكنوا من نقل بطاقتهم التموينية الى اماآن نزوحهم الجديدة

 يجعل من الصعوبة على اولئك الذين نزحوا بسبب  مما  ،االصلية من اجل الحصول على بعض الوثائق المطلوبة

  .االوضاع االمنية من الوصول الى اماآنهم االصلية من اجل نقل البطاقة التموينية

  

هذا الوصف الحالي يدفع بنا الى تحديد طبيعة االجراءات المطلوبة لمعالجة المشكلة ومن بين هذه االجراءات 

  :المطلوبة

بما في  الى اخرى محافظهسهيالت الضرورية الالزمة لنقل البطاقة التموينية من العمل من اجل توفير الت •

 .ذلك عند العوده
 

   من الدستور العراقي32المادة  10
( ان هذه األليات ال تحتاج الى اصدار قانون جديد و انما تدخل في اختصاص و صالحية دولة رئيس مجلس الوزراء الواردة في المادة  11
  .من الدستور باالضافة الى تعاون و مساعدة الجهاة االخرى )  77

و هي . و هي مقترحات متروآة لتقدير الحكومة الوطنية المنتخبة من حيث العمل بها جميعاً  او بجزء منها او اضافة مقترحات اخرى اليها 
  نة الوزارية لمساعدة النازحين التي شكلها مجلس الوزراءتدخل اصالً  في مهام الوزارات و الجهات الرسمية بما فيها وزارة الهجرة و اللج

وهي مجموعة من المعايير الدولية  التي تتعلق بإغاثة االفراد المتعرضين الى االزمات او الكوارث، وتمثل هذه المعايير الحدود الدنيا من  12
 .االحتياجات االنسانية الواجب توفيرها الى االفراد المنكوبين
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على مفردات " التنسيق بين وزارة الهجرة و المهجرين و وزارة التجارة لضمان حصول النازحين داخليا •

 .البطاقة التموينية في اماآن نزوحهم

الغذائية الضرورية و االحتياجات لمالية الكافبة لتلبية األحتياجات ارد اتوفير المولالتنسيق مع وزارة المالية  •

   .االخرى

 من ومنتظمة ان تتولى الجهات الحكومية أنشاء مراآز اغاثة رسمية تعمل على توفير حصص محددة و •

  .المواد الغذائية

عبر المناسب  في الوقت ن تعمل الحكومة على اتخاذ التدابير الممكنة لضمان ايصال مثل هكذا خدمات  •

 .الطرق االمنة من خالل تسهيل تبادل المنتجات بحرية

الثغرة و لسد آأجراء  التنسيق بين الجهات الحكومية والوآاالت االنسانية القادرة على توزيع المواد الغذائية •

 . التهجيرفي قوائم توزيع البطاقة التموينية في اماآنقبل ادراجهم احتيجات االشخاص النازحين تلبية 

  

  المأوى  7.2
حالة النزوح التي عانى منها النازحين العراقيين نتائج آبيرة تتمثل في فقدان االشخاص والعوائل الماآن لقد خلفت 

اطق من( والنزوح الى مناطق واماآن سكن متعددة آالمخيمات او اماآن سكن متروآة او مهجورة وغيرها سكنهم 

 ادى الى ان يعاني النازح من مشكلة عدم مما   ، ين يسكنون مع اقاربهمالذأو  ) جمعات سكنيةممخيمات و شبيهة بال

ة التي اصبح ضاالستقرار وعدم القدرة على السكن في مناطق غير مالئمة للحياة البشرية اضافة الى التكاليف الباه

ن فان الساآنين في هكذا في الكثير من االحياو. .ملزم بدفعها من اجل البحث عن االمن والحفاظ على حياة افراد عائلته

 تفتقر الى ابسط المقاييس يعانون من النقص في الخدمات تصنف تحت المعايير المطلوبه وتجمعات سكنية و مخيمات 

  .و االآتضاض السكاني

 يمثل التحدي االخطر واالآبر لها ويشكل مصدر قلق بالنسبة للذين نزحوا عن يبقى وتقر الحكومة العراقية بأن المأوى

ن سكناهم، اضافة الى المشاآل االخرى الناجمة عن الضغط السكاني الذي باتت تعاني منه بعض المناطق السكنية اماآ

من حيث عدم قدرتها على تلبية آافة االحتياجات االساسية بسبب الطاقة المحددة لبعض البنى التحتية فيها آالصرف 

  .الصحي والماء والكهرباء وغيرها من الخدمات االخرى

اال من  صالحة او مناسبة للسكن ال يمكن ان تكون  هذه االماآن االعتراف ان  حجم المشكلة من خالل فهم كن ويم

 ومع توقف الدخل ، اما للبحث عن سكن مناسب او تهيئة السكن المناسب وهذا االمرآافية  اموال توفير   خالل 

 غير مناسبة في مستويات متدنية  وقبول السكن م  االستسال الى  يشكل معضلة آبيرة تقودهم اما،الشهري للنازحين

  .لالستخدام البشري او العمل على استحصال مبالغ بشتى الطرق من بيع او غيرها لتوفير السكن المناسب

  :ا نرى ان هذه االحتياجات تتطلب مجموعة من االجراءات االساسية هيوعليه 

 هذه المشكلة عبر اقامة لمواجهة  وغيرها  المتحدة و االمم  على المستوى الحكومي تعاون جهات مختلفة  •

التنسيق الدائم للبحث عن افضل االماآن لسكن االشخاص النازحين، وتوفير االراضي المناسبة القامة 

  .المخميات والتجمعات السكانية المؤقتة
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 من خالل تهيئة نوالعائدين المشردي البحث عن سبل بديلة لتوفير السكن المؤقت والبديل لالشخاص النازحين •

 .االماآن لهم لدى االقارب واالصدقاء وغيرهم مما يساعد في التخفيف من حدة المشكلة

 والعائدين  االيجار الى االشخاص النازحين بدالت  من قبل جهات حكومية لتوفيريم تبنيها تهيئة آلية مناسبة •

ا االجراء سوف اذ أن  ،لتي يمرون بها المالية بسبب ضائقة العيش ابااللتزامات غير القادرين على الوفاء

 . مثل هكذا مشكلةتجاوز يساعد على 

 اولئك الذين  النازحين والعائدين وبالتحديدالعمل على تطوير سياسة اسكان اجتماعي لتلبية احتياجات •

 .اليمكلون ارضًا والمسكن ويكونوا معرضين لخطر التشرد

 المؤجرين وما والعائدين  االشخاص النازحين أوضاع السعي الى وضع سياسة مراقبة االيجارات ومتابعة •

 .يعانونه من احتياجات اساسية ومعرفة قدراتهم المالية على دفع االيجار عن المساآن التي يقطنون فيها

العمل على تهيئة برنامج لضمان ان يحصل االشخاص النازحين على سكن مناسب وان تقدم لهم الضمانات  •

 . السكن الحكومي او الخاص، دون توفير سكن بديلحتى اليتم طردهم سواء من

العمل على تكوين قاعدة بيانات عن مساآن االشخاص النازحين السابقة، وآذلك عن مناطق سكنهم  •

و االخذ بنظر , توثيق ممتلكات النازحين من اجل ضمان حقوقهم في ممتلكاتهم ، و وتواجدهم الحالية

 . قبل الغير الى اصحابهااالعتبار اعادة الممتلكات المشغولة من

  أو الذين بنوا بصوره غيرفي البنايات العامة" من اجل توفير الدعم المالئم للنازحين الذين يقيمون حاليا •

 .مع امكانية توفير سكن بديل لهم,  و الذين طالهم خطر االخالءقانونيه على أراضي مملوآه للدوله

 

  الصحة 7.3
 وغيرها  أو قلة الماء الصالح للشربازحون من حيث السكن او النظام الغذائيان طبيعة االوضاع التي يعيشها الن

 لالشخاص النازحين التي يعانون منها وخاصة فئة االطفال والنساء، اضافة الى تؤدي الى جملة من المشاآل الصحية 

دودها ـــصحية المطلوبة بحان طبيعة االماآن التي انتقلوا اليها تعاني من نقوصات آبيرة في مجال البنى التحتية ال

 من  وهو االمر الذي ادى الى ان تعاني مجموعات آبية من النازحين من امراض واوبئة وحاالت مستعصية ،الدنيا

 مجموعة من المشاآل الصحية التي أدى الى حصول مما ، عدم وجود المأوى المالئم لنتيجة  ة والمزمنةالخطيربينها 

حجم المساعدات واالعانات التي تقدم في آما ان  .  نفقات مالية آبيرةتأمين  يستوجب   عالجها أن تتطلب متابعة او

  .هذا الجانب غير آاف واليتناسب مع حجم المعاناة التي يعاني منها النازحون

وآما  القيام بمجموعة من االجراءات االساسية ينبغي  ، ومن اجل تلبية االحتياجات االساسية ضمن هذا المجالولذلك،

  :يأتي 

 في  و تعزيز النظام الصحي ان تتولى وزارة الصحة توفير الرعاية الصحية المناسبة والمطلوبة للنازحين •

  .و المجتمعات المضيفة و العائدينبما يخدم النازحين االماآن التي يقيمون فيها حاليًا
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بحاجة الحوامل الالتي  والنساء  بما يخدم المجتمع بشكل عام اعداد برنامج للرعاية الصحية خاص وطارئ •

 من حيث االشراف على النظام الغذائي او استكمال برامج التطعيم والرعاية الخاصة بهم  العنايةالى 

 .والتلقيح لهن ولالطفال

من أجل   بما يخدم المجتمع بشكل عام اعداد برامج صحية طارئة في حالة ظهور اوبئة او امراض انتشارية •

 .تشارها بين النازحين وتهيئة المستلزمات المادية والدوائية المناسبة لذلك عليها والحد من انالسيطرة 

 من حاالت االآتئاب واالمراض الذين يعانون لالشخاصلدعم النفسي واالجتماعي وخاصة لاعداد برامج  •

لنفسي ا ومحاولة تقديم الدعم المناسبة النفسية والعصبية من اجل معالجتها وتهيئة االجواء الصحية والنفسية 

 اشخاص يعانون من مثل هذه االمراض والمساهمة في معالجة تضم لالسر التي ورفع المستوى المعنوي 

 .و ينبغي ان تخدم هذه البرامج النازحين و المجتمعات المضيفة.المرضى

  

  التعليم  7.4
ن المرافق التعليمية ان معظم االشخاص النازحين وبسبب النزوح من منطقة الى اخرى باتوا يعانون من انقطاعهم ع

اما بسبب نزوحهم الى مناطق التوجد فيها مدارس او جامعات او ان الحالة الطارئة دفعت بهم الى التوقف عن السعي 

الى التعلم بسبب ضيق الحال او ضعف االمكانيات او بسبب ضعف امكانات الدولة في مجال توفير المدارس او 

المر ادى الى حصول حاالت من التراجع العلمي لدى اعداد آبيرة من المستلزمات المدرسية المطلوبة، وهذا ا

م سواء في المدارس او في يالنازحين، اضافة الى ان االشخاص النازحين في الخارج يعانون من ارتفاع تكاليف التعل

  .الجامعات

  :لة وهي السياسة الوطنية جملة من االجراءات المطلوب القيام بها لمواجهة هذه الحاوعليه تحدد 

  .يحق لالطفال النازحين التمتع بذات الفرص المتاحة لسائر االطفال االخرين وبشكل الزامي مجاني •

و ,  االزمات الممتدةو بشكل موازي مع معايير التعليم في ظروف الطواريءاعداد برنامج اداري مرن •

 ، نازح مهما آان السبب يقوم على اساس عدم رفض اي طالب ، ميفي مجال التعل) INEE( الحلول المبكرة

 باالضافة الى بذل  منتظمًا في محل اقامته فيجب ان يتم قبوله الرتياد المدرسة في حالة انه لم يكن وحتى 

 .الجهود لمساعدتهم في الحصول على الوثائق الالزمة

ة من اجل  الحكومة بضمان توفير االموال الالزمة لدعم البرامج التعليمية خارج السياقات المعتادتتكفل  •

من  العالي مواجهة مشكلة النزوح وان تنسق في ذلك مع وزارة المهاجرين ووزارة التربية ووزارة التعليم

 . ضمن الجهد الوطني لمواجهة المشكلة الموحداجل العمل

 ابنائهم على لحثتساعد االهالي واالشخاص النازحين و نشاطات توعية , اعداد برامج محلية تثقيفية  •

 . المدارس والتعلم الذهاب الى

اعداد برامج تنسيق عالية المستوى لتوفير آافة المستلزمات االساسية النجاح هذه االجراءات وخاصة في  •

 .مجال توفير المستلزمات وتهيئة الوثائق البديلة وتهيئة المدارس البديلة والمؤقتة

 .اندماج االطفال عند عودتهم الى مدارسهم االصلية اعادة تسهيل عملية  •
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 آذلكو,  الطالب خارج القطرحصل عليها شهادات التي الجراءات الخاصة لالعتراف باالتنفيذ و تطوير •

 .شهادات االساتذة  الذين تدربوا في الخارج

  

   الماء والمجاري  7.5
 المؤسسات  ظاهرة النزوح الداخلي بشكل واسع بسبب افتقار المجموعات النازحة للكثير من خدمات لقد تعاظمت 

 احوال النازحين في الداخل الى آثرة معاناتهم تشير ، حيث  عليهم  اثار جانبية سلبية ذلك  تركوقد حية والخدمية الص

 ومما زاد من هذه  . المشكلة هذه نقص الخدمات والماء والطاقة وخدمات الصرف الصحي مما ادى الى تفاقمبسبب 

 نتيجة  التي حصلت قبل الناهبين والمخربين وآذلك االضرارالمعاناة تدهور الوضع االمني واالستهداف المتعمد من 

 بالبنى التحتية من شبكات المياه و الطاقة و الكهرباء والصرف الصحي، وآان نتيجة لحقت العمليات العكسرية التي 

ذلك ان تم قطع مساحات واسعة والكثير من تجمعات االشخاص النازحين عن انابيب المجاري والمياه وامدادات 

  .شبكات الطاقة والكهرباء

 مواجهة المشكلة التي تهدف الى سلسلة من االجراءات المحددة  عتماد ا فان الجهات الحكومية تتطلع ومن خالللذلك 

  :ما يأتي هذه االجراءات ومن بين 

شبكات الصرف الصحي الى تجمعات االشخاص وتهيئة االمكانات والقدرات الالزمة لتوفير المياه النظيفة  •

 وتطوير مشاريع توسيع نازحين ، و يكون ذلك من خالل رصد الميزانيات المالية الالزمة اضافة الى ال

  .المياه والصرف الصحي

 المناطق التي حدثت فيها زيادة في عدد السكان نتيجة فياصالح وتوسيع شبكات المياه والصرف الصحي  •

 .لتدفق االشخاص النازحين داخليًا

 .ي المواقع المخصصةجمع النفايات و رميها ف •

 .التوعية الصحية •

 .في اطار التخطيط للعوده التأآد من أن العوده ستتم الى مناطق يصل لها الماء الصافي و المجاري •

  

   و شبكة الحمايةالحماية االجتماعية 7.6
رفة ان االشخاص  وتتأآد الحاجة الى هذا النظام من خالل مع ،يمثل نظام الحماية االجتماعية احدى االنظمة االساسية

 نظام فعال للحماية وجود  تتطلب  احتياجاتهم االساسية فأن  وبسبب طبيعة اماآن سكنهم او التي انتقلوا لها ،النازحين

و الذين ليست لديهم اية دخول نقدية شهرية من االجتماعية وخاصة في مجال ايجاد برامج لتشغيل العاطلين عن العمل 

 اضافة الى اعانة وتلبية احتياجات ذوي  ، الحصول على استحقاقاتهم التقاعديةون من  اليتمكنآذلك االشخاص الذين

تفعيل مما يستلزم  االشخاص النازحين  فئات الحاجات الخاصة من المعاقين وآبار السن وغيرهم هذه الشرائح ضمن

  .نظام الحماية االجتماعية من اجل تقديم الخدمات لهم

  :بة في هذا المجال تتمثل باالتي فان االجراءات المطلوعليه و
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 المهاجرين ووزارة العمل والشؤون االجتماعية في  المهجرين واعداد برامج تنسيقية مشترآة بين وزارة •

مجال الحماية االجتماعية وان تعتمد في هذا المرونة من حيث قبول االشخاص النازحين وتقديم خدمات 

  .نظر عن اماآن اقامتهم بغض ال و برامج التوظيفالحماية االجتماعية

 البرامج االجتماعية واعتماد نظم التي من شأنها رفد توفير التخصيصات المالية المطلوبة في هذا المجال  •

 تشمل آافة المناطق الي آما   ، وان تشمل هذ الخدمات آافة القطاعات والفئات والشرائح ،مراقبة لالداء

 .ن او انتقل لها االشخاص النازحي فيها يتواجد

 على آافة حقوقهم االجتماعية باالضافة الى الرواتب التقاعدية و حقوقهم والعائدينضمان حصول النازحين  •

 . االخرى بغض النظر عن اماآن نزوحهم

 

  توفير فرص عمل للنازحين 7.7
مل اذا آانوا  هم على األغلب بدون أي ع،      ان األشخاص النازحين داخليًا ، وبعد االنتقال إلى المناطق الجديدة

ليهم ايجاد فرص عمل جديدة مما يؤدي الى  ارتفاع نسب البطالة و  اعمال شخصية، او يتعذر عسابقا يمارسون 

البحث عن . ل عامك ان نتائج  التضخم و البطالة تؤثر على المجتمعات المضيفة بش .مستوى الفقرفي تلك المناطق 

 من  ان اذ.  النازحين داخليًافي موضوع ريات االدارة الناجحة ضرواألعمال الحرة يعد من لذوي فرص عمل جديدة 

 االعباء المادية مما يؤدي الى زيادة   الجديدة المناطق النازحين داخليَا فياألشخاص  بقاء تطول فترة  المتوقع ان

ت تنسيب أو نقل  اما بالنسبة لالشخاص الموظفين في الدوائر الحكومية ، فيمكن ان يتم تسهيل اجراءا. بشكل آبير 

  : في هذا المجال هيومن االليات التي يمكن استخدامها. هؤالء االشخاص إلى االماآن الجديدة

 . الفتتاح المشاريع الصغيرةقروَضتسهيل عملية منح  ال •

دورات تالئم طبيعة احتياجات سوق في تطوير مهارت االشخاص النازحين داخليَا من خالل اشراآهم  •

 .العمل

 الوزارة الواحدة و بين  ودوائر  إعارة الموظفين النازحين داخليَا بين تشكيالت وتنسيب و  نقلتسهيل عملية •

 . مؤسسات الدولة المختلفة

  بشأن  برامج الخدمات االجتماعية والتوظيف في والعائدين" توفير المعلومات لالشخاص النازحين داخليا •

 .العودة  او عند اماآن نزوحهم

 في المناطق الريفية و الذين يرغبون في الزراعة سوف تتم مساعدتهم في الحصول دينوالعائان النازحين  •

و الدواجن و المواشي و توفير المساعدة و المعدات على االدوات الالزمة مثل االرض  و البذور و االسمدة  

 .آان ضروريًامن قبل ذوي الخبرات و المهارات الزراعية ان 

 .اف ومعادلة الشهادات والوثائق التي تم الحصول عليها في الخارجأنشاء وتطبيق أجراءات لالعتر •
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أن االضرابات السكانيه التي عاشها العراق في التاريخ القريب أثرت في آل جوانب المجتمع العراقي وشوشت 

الطويله أثرت على أمكانية الوصول الى أن عملية النزوح الواسعه و. الروابط العائليه والمجتمعيه على آل المستويات

  .الخدمات االساسيه التي هي من حق آل عراقي

  

خالل وبعد النزوح وآما تم حفظها ,في هذا االطار فأن السياسه الوطنيه للنزوح تؤطر حقوق النازحين العراقيين قبل

ومه العراقيه في ضمان تمتع آل نازح واالشاره الى رغبة الحك, بموجب الدستور العراقي والقوانين العراقيه والدوليه

وفي نفس الوقت العمل بأتجاه ,عراقي بنفس حقوق االنسان والخدمات والمساعده التي يتمتع بها بقية الشعب العراقي

  .ايجاد حلول دائمه للنازحين

  

تياجات النازحين سوف تعمل الحكومه العراقيه على تعبئة الموارد الضروريه محليا ودوليا اذا دعت الحاجه لتلبية أح

وفي هذا . سيتم ضمان وصول متساوي للخدمات والمساعدات بين النازحين وبقية السكان وبدون تمييز. والعائدين

  .المعترف بها دوليا تمثل الحد االدنى للمعايير المقبوله عند تقديم المساعدات) سفير(االطار فأن معايير 

  

متوفره عبر آل الوزارات لالستجابه الى أية أنتهاآات لحقوق االنسان الحكومه العراقيه ملتزمه ببذل آل الجهود ال

أن السياسه الوطنيه . وستتخذ آل الوسائل الضروريه لضمان تطبيق السياسه الوطنيه للنزوح آوحده واحده التتجزأ

م الترآيز على بصوره خاصه سيت.للنزوح سترشد الحكومه العراقيه للسماح بعودة النازحين والالجئين بسالمه وآرامه

  .مسألة حماية النساء واالطفال النازحين والعائدين وبقية المجموعات المتعففه من اية انواع لالستغالل أو العنف

بأالضافه الى ذلك فأن الحكومه العراقيه ستعمل على تعزيز نظامها القضائي واالداري لالستجابه لمتطلبات النازحين 

كومه العراقيه سوف تعزز وتوسع دور وزارة حقوق االنسان أو لجنة حقوق االنسان في هذا االطار فأن الح.والعائدين

  .الوطنيه

  

عبر لجنة المصالحه الوطنيه والقنوات االخرى سوف تشجع الحكومه العراقيه المصالحه والحوار بين 

ضافه الى بناء مجتمع قائم العائدين والمجتمعات المضيفه وذلك لتقليل التوتر وتقليل أي أحتماالت للعنف باال,النازحين

  .على التفهم والتسامح وقبول االخر خالل وبعد عملية النزوح

  

أن السياسه الوطنيه للنزوح تؤشر المحاور واالعمده الرئيسيه والحقوق التي يجب الموافقه عليها ودعمها من قبل آل 

  .وخدمة آل أبنائه على قدم المساواةاالطراف المعنيين بالوضع وذلك لضمان نشوء مجتمع عراقي قادر على حماية 

 
  ."الناس صنفان اما أخا لك في الدين او نظير لك في الخلق) "ع( قال االمام علي 
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