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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 

  ، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية

تقرير ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنـسان للمـشردين داخليـاً،                
  فالتر كالني السيد

  إضافة    

  *الزيارة إىل العراق    
  موجز    

قام ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، فالتر كالني، بزيارة              
  .٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٣إىل سبتمرب /أيلول ٢٦رة من رمسية إىل العراق يف الفت

ويرى ممثل األمني العام أن اجلهود اليت بذهلا كلٌ من حكومة العـراق واجملتمـع                 
علـى أن اتـساع     . الدويل حىت اآلن ملعاجلة مشكلة التشريد الداخلي هي جهود مشجعة         

. يقتضيان تعزيز هذه اجلهـود    نطاق التشريد الداخلي يف العراق وتعقد حالة هذا التشريد          
وقد أوصى املمثل بوضع استراتيجية شاملة تتناول كالً من االحتياجات اإلنسانية الفورية            

ويقـدَّر  . وحقوق اإلنسان للمجتمعات املتأثرة بالتشريد، واحللول الدائمة، على حد سواء  
ن شخص، وأن   مبليون ونصف مليو  ) ٢٠٠٦منذ عام   (أن عدد املهّجرين العراقيني يف البلد       

 شخص، غالبيتهم من املشردين داخلياً، يعيـشون يف أوضـاع بالغـة             ٥٠٠ ٠٠٠هناك  
  .الصعوبة يف مستوطنات غري رمسية يف بغداد وغريها من املدن

__________ 

أما التقرير، املرفق باملوجز، فُيعمم باللغة اليت قُدم هبا وباللغـة           . ُيعمم املوجز جبميع اللغات الرمسية      *  
 .العربية فقط
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وينبغي أيضاً وضع خطة عمل وتنفيذها بالتعاون الوثيق بني حكومة كردسـتان              
اعدة وتوفري حلول طويلة األجل لُألسر اإلقليمية والسلطات االحتادية بغية ضمان تقدمي املس     

 ٣٠ ٠٠٠  باملشردة داخلياً اليت تعيش حالياً يف إقليم كردستان العراق واليت ُيقدر عددها             
وشدد املمثل على أمهية استئناف تسجيل املشردين داخلياً يف مجيع أحنـاء العـراق              . أسرة

طنات غري الرمسيـة إىل أن      وجتديد الوقف االختياري لعمليات اإلجالء القسري من املستو       
يتيسر إجياد حلول طويلة األجل وبدائل إسكان قابلة لالستمرار، تتماشى مـع املعـايري              

  .الدولية
وشدد املمثل أيضاً على أن إجياد حلول دائمة للتشريد الداخلي تـشمل عـودة                

رض املهّجرين أو دجمهم حملياً أو توطينهم يف مكان خمتلف، واعتماد تـدابري لتخـصيص أ      
ألولئك الذين ال يستطيعون العودة، يشكالن جزءاً أساسياً من عملية بنـاء الـسالم يف               

وناشد السلطات االحتادية واإلقليمية أن تضمن عدم تأثر حقوق اإلنسان اخلاصة           . العراق
وشدد كذلك على   . باألشخاص املشردين داخلياً بعدد من العوامل السياسية أو االقتصادية        

. طة مثل عملية اإلحصاء الوطين املقبلة مبنأى عن االعتبارات الـسياسية          ضرورة إبقاء أنش  
ودعا كذلك حكومة العراق واجملتمع الدويل إىل توفري املوارد الكافية ملعاجلة التحـديات             
اخلاصة حبقوق اإلنسان والتحديات االجتماعية الناشئة عن خمتلف موجـات التـهجري يف         

يا التهجري يف مجيع اخلطط والـربامج اإلمنائيـة ذات          البلد، وبصفة خاصة، إىل إدراج قضا     
  .الصلة، مبا فيها خطة التنمية الوطنية القادمة
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  املرفق

تقرير ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً عـن               
  بعثته إىل العراق

  احملتويات

  الصفحة الفقـرات 
  ٤  ٢-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٥  ١٦-٣  ...............................................................لعامالسياق ا  - ثانياً  

  ٥  ٦-٣  .......................... االقتصادي-السياق السياسي واالجتماعي   - ألف     
  ٦  ١١-٧  ...............................................حالة حقوق اإلنسان  -  باء     
  ٧  ١٦-١٢  ............................تاريخ التشريد الداخلي ونطاقه وخصائصه  - جيم     

  ٩  ٢٧-١٧  .................................التدابري اليت مت اختاذها ملعاجلة التشريد الداخلي  - ثالثاً  
  ٩  ٢٢-١٧  .................................السلطات العراقيةالتدابري اليت اختذهتا   - ألف     
  ١٢  ٢٧-٢٣  ....................................التدابري اليت اختذها اجملتمع الدويل  -  باء     

  ١٣  ٦١-٢٨  ............................................محاية األشخاص املشردين داخلياً  - رابعاً  
  ١٣  ٣٥-٢٨  ........................................احلماية من التهجري القسري  - ألف     
  ١٦  ٥٤-٣٦  ..............................................احلماية خالل التشريد  -  باء     
  ٢٣  ٦١-٥٥  .....................................احلماية يف سياق احللول الدائمة  - جيم     

  ٢٦  ٧١-٦٢  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - خامساً  
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  مقدمة  -أوالً   
فالتر كالني، وفقاً للواليـة     (قام ممثل األمني املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً           -١

، وبناًء على دعوة مـن حكومـة        ٦/٣٢املسندة إليه الواردة يف قرار جملس حقوق اإلنسان         
 /تـشرين األول   ٣إىل  سـبتمرب   /أيلـول  ٢٦ىل العراق يف الفترة من      العراق، مبهمة رمسية إ   

وقد رمى من هذه الزيارة، بالدرجـة األوىل، إىل تقيـيم احلالـة الراهنـة               . ٢٠١٠ أكتوبر
لألشخاص املشردين داخلياً يف العراق وتقدمي توصيات عملية بناًء على االسـتنتاجات الـيت           

 املمثل وتوصياته إىل املبادئ التوجيهيـة بـشأن         وتستند استنتاجات . خيلص هبا خالل زيارته   
، اليت أقرت هبا الدول بوصفها )E/CN.4/1998/53/Add.2املبادئ التوجيهية،   (التشريد الداخلي   

واعترف هبا العراق يف سياسته الوطنية       )١(إطاراً دولياً هاماً حلماية األشخاص املشردين داخلياً      
  .)٢("ون الدويلجزءاً من القان"بشأن التهجري بوصفها 

واجتمع . وتوجه املمثل، أثناء زيارته، إىل بغداد وإىل أربيل يف إقليم كردستان العراق             -٢
يف بغداد برئيس جملس الوزراء، نوري املالكي، ووزير اخلارجية، هوشيار زيباري، ووزيـر             
 حقوق اإلنسان، وجدان ميخائيل سامل، ومبمثلني عن وزارة املهجرين واملهـاجرين وجلنـة            

واجتمع يف أربيل بنائب رئـيس      . متابعة وتنفيذ املصاحلة الوطنية ورئيس جملس حمافظة بغداد       
جملس وزراء حكومة كردستان اإلقليمية، آزاد برواري، ومدير إدارة العالقـات اخلارجيـة             

ويف حني مت إلغاء    . باحلكومة اإلقليمية، فالح مصطفى بكر، ووزير الداخلية، كرمي سنجاري        
 لدياىل ألسباب أمنية، أتيحت للمثل الفرصة لزيارة عدد من املستوطنات غـري             زيارة مقررة 

واجتمـع  . الرمسية يف منطقة بغداد ويف القرى اليت تستضيف املشردين داخلياً يف منطقة أربيل         
وهـو  . أيضاً مبمثلي خمتلف اجملتمعات املشردة داخلياً وبأعضاء اجملتمع املدين واجملتمع الدويل          

اه من تبادل مثمر يف وجهات النظر مع مجيع األشخاص الذين حتدث إليهم، وقد              ممنت ملا أجر  
أتاح له هذا التبادل فهم وضع التهجري داخل العراق، ويود أن يعرب عن خـالص تقـديره                 

  .لألشخاص املشردين داخلياً تقامسوا وإياه جتارهبم

__________ 

 ٦/٣٢ جملس حقوق اإلنسان     ؛ وقراري ٦٤/١٦٢ و ٦٢/١٥٣ و ٦٠/١انظر قرارات اجلمعية العامة       )١(
 .١٤/٦و

 ).٥، الفرع ٢٠٠٨يوليه /متوز (التهجريالعراق، وزارة املهجرين واملهاجرين، السياسة الوطنية بشأن   )٢(
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  السياق العام  -ثانياً   

  قتصادي  اال-السياق السياسي واالجتماعي   -ألف   
، بعد ٢٠١٠مارس /آذار ٧متثل االنتخابات الربملانية الوطنية اليت جرت يف العراق يف   -٣

انقضاء سبع سنوات على قيام الواليات املتحدة األمريكية بعمـل عـسكري ضـد نظـام               
غري أن البلد كـان ال  . حسني السابق، معلماً هاماً يف عملية انتقال الدميقراطية يف البلد   صدام
يعاين، وقت زيارة املمثل، من مأزق سياسي إثر االعتراض على نتائج االنتخابات ومع             يزال  

ويف الوقت ذاته، كانت    . أعقبه من الوصول إىل طريق مسدود بشأن تشكيل حكومة جديدة         
 جنـدي ُينتظـر أن   ٥٠ ٠٠٠القوات األمريكية يف العراق قد قلصت للتو عدد جنودها إىل         

وكانت فترة اتسمت بتحـول سياسـي وعـسكري،         . ٢٠١١يغادروا البالد يف آخر عام      
وكذلك بعدم اليقني، وبدأت تلك احلالة تؤثر على إدارة البلد بعد انقضاء ستة أشهر علـى                

  . االنتخابات
ومن القضايا احمللية اهلامة األخرى املأزق السياسي القائم فيما يتعلق مبدينة كركوك              -٤

مة كردستان اإلقليمية حول تقاسم السلطة، وإدارة       يف الشمال بني احلكومة االحتادية وحكو     
وكانـت  . )٣( من الدستور العراقي يف األقاليم املتنازع عليها       ١٤٠موارد النفط، وتنفيذ املادة     

  .جترى وقت الزيارة استعدادات إلجراء إحصاء وطين يسبق إجراء استفتاء وطين
 من أغلبية من العـرب،      ، مليون نسمة  ٣١  بويتألف جمموع سكان العراق، املقدر        -٥

 يف املائة ٩٧وحوايل .  يف املائة من إثنيات أخرى٥ يف املائة من األكراد، و     ٢٠ إىل   ١٥وقرابة  
 يف املائة،   ٣٢ إىل   ٢٧ يف املائة، والسنة     ٦٥ إىل   ٦٠من العراقيني مسلمون، ميثل الشيعة منهم       

  .)٤( يف املائة من املسيحيني أو من ديانات أخرى٣و
 يف  ٩٠تصاد البلد اعتماداً كبرياً على قطاع النفط، الذي يوفر أكثر مـن             ويعتمد اق   -٦

وعلى الرغم من التحسينات اليت أجريـت يف االقتـصاد، فـإن    . املائة من إيرادات احلكومة  
املكاسب اليت حتققت على صعيد االقتصاد الكلي مل تترجم إىل حتسينات يف احلياة اليوميـة               

ى معيشتهم املنخفض وانعدام فرص حصوهلم على اخلـدمات         للعراقيني، الذين ما زال مستو    

__________ 

 بـالعودة أو  املهجرين على عملية ملعاجلة جوانب اإلجحاف املاضية، والسماح لألشخاص ١٤٠تنص املادة     )٣(
 ملعرفة ما إذا كان املواطنون الذين يقيمون يف أحناء من نينوى            بتقاضي تعويض، وإجراء إحصاء يليه استفتاء     

 . وكركوك وغريمها من احملافظات يرغبون يف االنضمام رمسياً إىل إقليم كردستان العراق
متاحة مـن   ) (٢٠٠٩بشأن تقدير العدد الكلي لسكان العراق يف عام         (انظر بيانات صندوق النقد الدويل        )٤(

 Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Iraq – Little new و) www.imf.orgاملوقـع  

displacement but around 2.8 million Iraqis remain internally displaced, 4 March, 2010, p. 21. 
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وتشمل التحديات االفتقار إىل اإلصـالحات      . )٥(األساسية يشكالن مسألتني مثريتني للقلق    
البطالـة  /اهليكلية، وضعف تنمية القطاع اخلاص، والفساد، وارتفاع معديل العمالة الناقـصة          

وقد أثر العنـف الطـائفي      . )٦(ائة على التوايل   يف امل  ٢٥ يف املائة و   ٢٨والفقر، اللذين يبلغان    
 تأثرياً عميقاً على قدرة احلكومة على تقـدمي         ٢٠٠٧-٢٠٠٦واإلثين الذي نشب يف الفترة      

  .)٧(اخلدمات األساسية وإصالح البىن التحتية االجتماعية االقتصادية التالفة يف البلد

  حالة حقوق اإلنسان  -باء   
الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، كالعهد الـدويل       العراق دولة عضو يف عدد من         -٧

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           
والثقافية، واالتفاقية بشأن إزالة مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدوليـة بـشأن              

إال أنه مل تقدم تقارير بـشأن هـذه         .  الطفل القضاء على التمييز العنصري، واتفاقية حقوق     
وصدق العراق أيضاً علـى اتفاقيـات جنيـف األربـع           . )٨(املعاهدات خالل عدة سنوات   

، ووقع اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو             ١٩٤٩ لعام
لرغم من عدم استكمال عمليـة      الالإنسانية أو املهينة، جاعالً إياها جزءاً من القانون، على ا         

  .)٩(االنضمام إىل هذه االتفاقية
 ضمانات أساسية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ما يتعلـق           ٢٠٠٥ويوفر دستور عام      -٨

غري . بسيادة القانون، واملساواة أمام القانون، وتكافؤ الفرص، واخلصوصية، واستقالل القضاء     
  .)١٠(ال هذه احلقوق ال زالت ضعيفةأن املؤسسات الوطنية اليت ُينتظر منها إعم

، فـإن  ٢٠٠٦وعلى الرغم من التحسن الذي طرأ على الوضع األمين العام منذ عام            -٩
الوضع يف العراق ما زال يتميز باستمرار اهلجمات العشوائية ضد املـدنيني، مبـا يف ذلـك                 

شخاص احملتجـزين   األقليات الدينية واإلثنية، واالعتقاالت التعسفية، وما ُيزعم من تعرض األ         
وعالوة على ذلك، تفيـد     . لسوء املعاملة، والعنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس        

التقارير بانتشار ظاهرة اإلفالت من العقاب على نطاق واسع، يف حني أن فرص الوصول إىل               

__________ 

 .٤٣-٣٩، الفقرات (A/HRC/WG.6/7/IRQ/2)جتميع أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان   )٥(
ــر   )٦(  United States Agency for International Development (USAID), “Iraq – Complexانظ

Emergency”, Fact Sheet No. 2, 30 September 2010 and Central Intelligence Agency (CIA), The 

World Factbook. 
 .S/2007/126 تقرير األمني العام، انظر  )٧(
 .www.ohchr.org/ENG/countries/MENARegion/Pages/IQINdex.aspx انظر  )٨(
)٩(  A/HRC/WG.6/7/IRQ/2 ١، الفقرة. 
 .٧-٦املرجع نفسه، الفقرتان   )١٠(
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العدالة مفقودة إىل حد كبري بسبب اخلوف من االنتقام، أو لعدم تـوفر القـدرات لـدى                 
  .)١١(ت سيادة القانون، والفساد، وانعدام التوعية فيما يتعلق بآليات املساءلةمؤسسا

ويف حني أن الوضع األمين يف إقليم كردستان العراق أفضل إىل حد كبري من الوضع                 -١٠
يف باقي البلد، فقد أثريت شواغل حمددة فيما يتعلق بأمور منها االنتهاكات اجلسيمة حلقـوق      

األشخاص الذين حتتجزهم سلطات إقليم كردستان العراق؛ والعنف        األشخاص املشتبه هبم و   
اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس؛ وتأثري التشريع املتعلق مبكافحة اإلرهاب على حقوق 
اإلنسان، مبا يف ذلك، على وجه التحديد، املمارسة املتمثلة يف االحتفاظ باألشخاص رهـن              

  .)١٢(م الواقعاالحتجاز اإلداري ألجل غري مسمى حبك
، جرى استعراض العراق يف إطار االسـتعراض الـدوري          ٢٠١٠فرباير  /شباطويف    -١١

ويف هذا السياق، مت تناول الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان املذكورة أعاله، فـضالً         . الشامل
وفيما يتعلق باألشخاص املـشردين داخليـاً،       . عن احلالة احملددة لألشخاص املشردين داخلياً     

  :مت حكومة العراق مبا يليالتز
تعزيز السياسات ومواصلة التماس التعاون الدويل لضمان حقوق اإلنـسان            )أ(  

  لألشخاص املشردين داخلياً، مبا يف ذلك التدابري املتعلقة بعودهتم أو إعادة توطينهم؛
وضع خطة وطنية لتقدمي املساعدة والتعويض إىل األشـخاص املـشردين             )ب(  
  داخلياً؛

الء اهتمام خاص بالنساء املنتميات إىل الفئات املهمشة اليت تضررت من           إي  )ج(  
  الرتاع املسلح والتشرد؛

وضع اآلليات اليت متكن من تقدمي املساعدة اإلنسانية الكافيـة إىل العـدد               )د(  
  .)١٣(الكبري من األشخاص املشردين داخلياً

  تاريخ التشريد الداخلي ونطاقه وخصائصه  -جيم   
 التشريد القسري يف العراق وتارخيه قد أديا إىل خلق حالة معقدة ال تـزال               إن نطاق   -١٢

 مليون  ٤,٦ويقدر أن هناك    . تؤثر على البحث عن حلول دائمة ومتثل حتدياً جلهود املساعدة         
 يف املائة من السكان، قد شردوا قسراً داخل العراق أو يف بلدان أخـرى،           ١٥عراقي، ميثلون   

__________ 

، "تقرير حقوق اإلنـسان   "اعدة إىل العراق،    ؛ انظر أيضاً بعثة األمم املتحدة لتقدمي املس       ٢٩املرجع نفسه، الفقرة      ) ١١(
 .www.uniraq.orgمتاح من املوقع . ٤-٢، الصفحات ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ -يوليه / متوز١

)١٢(  A/HRC/WG.6/7/IRQ/2 ٥٥-٥٣، الفقرات. 
 .١٢٨-١٢٥، الفقرات A/HRC/14/4تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل،   )١٣(
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 مليون منذ ذلك    ١,٥٥ و ٢٠٠٦م قد شردوا داخلياً قبل عام        مليون شخص منه   ١,٢١وأن  
  .)١٤(التاريخ
وقد عاىن العراق، يف األعوام القريبة املاضية، من موجات خمتلفة من التشريد، مبا فيه                -١٣

من التشريد الداخلي، وذلك بسبب الرتاع املسلح، والعنف الطائفي، واحلركات الـسكانية            
وقد وقعت موجات التشريد القسري هذه، حسبما ذكـره         . ابقالقسرية املرتبطة بالنظام الس   

احلركات السكانية القسرية اليت جرت يف ظـل حكـم   : احملللون غالباً، يف ثالث فترات هي    
 حىت قصف   ٢٠٠٣مارس  /آذارالبعث السابق؛ والتشريد الناجم عن الرتاع املسلح منذ غزو          

 حيث اتـسمت   - فصاعداً   ٢٠٠٦ فرباير/شباط؛ ومنذ شهر    ٢٠٠٦فرباير  /شباطسامراء يف   
ويتم التمييز بشكل عـام  . )١٥( بالعنف الطائفي٢٠٠٨ إىل عام ٢٠٠٦الفترة املمتدة من عام     

  ". جديدة"وحركات تشريد " قدمية"بني هذه املوجات، فتقسم إىل حركات تشريد 
ويركز املمثل يف تقريره، بالدرجة األوىل، على حالـة املـشردين داخليـاً منـذ                 -١٤
، ٢٠٠٧ديسمرب  / إىل كانون األول   ٢٠٠٦فرباير  /ففي الفترة املمتدة من شباط    . ٢٠٠٦ عام

جنم التشريد، بصورة رئيسية، عن الرتاع الطائفي الذي ولده تفجري مقام اإلمام العسكري يف              
 مليـون شـخص     ١,٦، ومت خالل تلك الفترة تشريد قرابة        ٢٠٠٦فرباير  /سامراء يف شباط  

مـن  ( مليون شخص    ١,٥٥ب ات احلكومية الرمسية بأن ما يقدر       وتفيد االحصاء . )١٦(داخلياً
 قد ظلوا مشردين داخلياً يف البلد منذ ذلـك احلـني،            )١٧()٢٠٠٦املشردين داخلياً بعد عام     

ومل تسجل احلكومة عمليـات التـهجري       .  منهم يف بغداد وحدها    ٥٧٣ ٠٠٠ويعيش زهاء   
  .حبالة عمليات التهجري السابقة، على الرغم من أهنا تعترف ٢٠٠٦اعتباراً من عام  إال
 أسرة مـشردة داخليـاً وأن       ٣٠ ٠٠٠ويف إقليم كردستان العراق، يقدر أن هناك          -١٥

 بسبب عمليات القصف على طول      ٢٠١٠يونيه  /أحدث عمليات التشريد حدثت يف حزيران     
واء وكان هذا اإلقليم، لفترة طويلة من تارخيه، مسرحاً لعمليات تشريد، س          . احلدود مع إيران  

__________ 

)١٤(  Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Iraq Operation, 

Monthly Statistical Update on Return”, October 2010. 
، ُشردت أعداد كبرية من األكراد يف إقليم كردستان الشمايل بسبب محلـة             ١٩٩١ وعام   ١٩٧٤بني عام     )١٥(

 شخص، وال سيما مـن عـرب        ٣٤٣ ٠٠٠رد ما يقرب من     وُش. التعريب اليت قادها نظام صدام حسني     
شردوا   شخص قد  ١٩٠ ٠٠٠ يف جنوب العراق كما ُيقدر أن        ١٩٩١األغوار، بعد انتفاضة الشيعة يف عام       

نتيجة للعمليات العسكرية للقوى املتعددة اجلنـسيات يف  وذلك أساساً   ،  ٢٠٠٥ وهناية عام    ٢٠٠٣بني عام   
. تمردين املسلحني، وإن كان كثري من عمليات التشريد هذه وقتياً بطبيعته          العراق والوحدات العراقية ضد امل    

Iraq – Little new displacement, p. 9. 
 .املرجع نفسه  )١٦(

، ويقدر عددهم بنحـو     ٢٠٠٨هذا الرقم الرمسي ال يأخذ يف احلسبان عودة املشردين داخلياً منذ بداية عام                )١٧(
 ..”UNHCR, “UNHCR Iraq: Fact Sheet, August 2010انظر. ٢٠١٠أغسطس / حبلول آب٤٣٥ ٠٠٠
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 أو بعده، إذ فرت إليه جمموعات إثنية خمتلفة خالل العنف الطائفي الذي وقع          ٢٠٠٣قبل عام   
  . ، كما حدثت عمليات تشريد ضمن اإلقليم نفسه٢٠٠٧-٢٠٠٦يف الفترة 

وقد هبطت معدالت التشريد الداخلي يف البلـد هبوطـاً ملحوظـاً يف الـسنتني                 -١٦
 أسرة منـذ تـشرين      ٩٨ إىل   ٢٠٠٦اً يف عام     أسرة مشردة شهري   ١١ ٧٩٤األخريتني، من   

، اقتصر التشريد على حوادث متفرقـة،       ٢٠٠٩واعتباراً من عام    . )١٨(٢٠٠٩أكتوبر  /األول
، ٢٠١٠ مسيحي من املوصل يف بداية عام ٤ ٣٠٠مثل العنف الطائفي الذي أدى إىل تشريد    

اخلياً بصورة قسرية يف    والتوترات الناشبة عرب احلدود يف إقليم كردستان، وإجالء املشردين د         
، والكوارث الطبيعية، مبا يف ذلك الفيضانات واجلفـاف،         ٢٠١٠أغسطس  /كركوك يف آب  

وعالوة على ذلك، أُبلغ املمثل بأن الـسكان الـذين          . )١٩(٢٠٠٩اليت حدثت يف هناية عام      
يشكلون أقلية، كاملسيحيني واليزيديني والشبك والتركمان، الذين تربطهم روابط تارخييـة           

نطقيت كركوك ونينوى املتنازع عليهما، كانوا أهدافاً للكـثري مـن العنـف الطـائفي يف           مب
وازداد املعدل العام للتشريد الـداخلي خـالل شـهري          . ٢٠١٠ وبداية عام    ٢٠٠٩ عام
 يف سياق االنتخابات الربملانية وما أعقبها من انسداد األفق          ٢٠١٠أبريل  /مارس ونيسان /آذار

  . )٢٠(السياسي

  التدابري اليت مت اختاذها ملعاجلة التشريد الداخلي  -ثالثاً   

  التدابري اليت اختذهتا السلطات العراقية  -ألف   
اختذت حكومة العراق عدداً من التدابري اهلامة لتلبية احتياجات املشردين داخلياً، مبا              -١٧

يف ذلك االلتزامات اليت أخذهتا على نفـسها خـالل االسـتعراض الـدوري الـشامل يف          
ومما شجع املمثل أيضاً، خالل الزيارة اليت قام هبا إىل البلـد، تلقيـه              . ٢٠١٠فرباير  /اطشب

تعهدات إضافية ملمثلي احلكومة يف هذا الشأن، مبا يف ذلك ما يتعلق بعملية تـسجيل               
  . وطنية ملعاجلة التشريد الداخلياملشردين داخلياً ووضع استراتيجية

املهاجرين، داخل احلكومة، والية معاجلة قـضايا       وقد أسندت إىل وزارة املهجرين و       -١٨
املشردين داخلياً والالجئني، وتنسيق األنشطة املتصلة بعدد من الوزارات املعنية األخرى، مثل            

وقـد اضـطلعت    . وزارات الداخلية والصحة والتعليم والبلديات واألشغال العامة والتجارة       
__________ 

)١٨(  International Organization for Migration (IOM), “Review of Displacement and Return in Iraq”, 

August 2010, p. 2. 

)١٩(  Iraq – Little new displacement, pp. 9–10, and oral briefings by the United Nations Country Team 

(UNCT). 

)٢٠(  “Review of Displacement”, p. 2; “Iraq – Complex Emergency”, p. 2. 
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ياسة وطنية بشأن التهجري ووسـعت      وزارة املهجرين واملهاجرين بدور جوهري يف وضع س       
نطاق حضورها بإنشاء فروع يف معظم احملافظات، وعززت إجراءات التسجيل، وسـهلت            

إال أن قـدراهتا مـا زالـت حمـدودة          . عمليات العودة عن طريق مراكزها املعنية بالعائدين      
  .عام بوجه
طـوة هامـة    ، خ ٢٠٠٨ومتثل السياسة الوطنية بشأن التهجري، اليت أطلقت يف عام            -١٩

اختذهتا حكومة العراق، شأهنا شأن عدد من التدابري األخرى اهلادفة إىل تسهيل عودة املشردين      
وقد خـصص  . داخلياً وإعادة دجمهم ورد ممتلكاهتم إليهم وزيادة خمصصات امليزانية لصاحلهم  

ين  مليون دوالر أمريكي للربامج املتعلقة باملـشرد       ١٧٠ ما يقرب من     ٢٠١٠يف ميزانية عام    
وتشمل التدابري امللموسة اليت تعاجل قضايا املمتلكات عدداً من األوامر واملراسـيم            . )٢١(داخلياً
 اليت هتدف إىل معاجلة العقبات الرئيسية اليت تعترض عمليات العودة، مثل شـغل              )٢٢(الوزارية

ين املمتلكات من قبل الغري ورد املمتلكات إىل أصحاهبا األصليني، وإنشاء مركـزين للعائـد             
يف بغداد ومركز يف دياىل، وذلك ملـساعدة األشـخاص          ") مركزي مساعدة على العودة   ("

. )٢٣(٢٠٠٨ و ٢٠٠٦املشردين داخلياً والالجئني املسجلني والعائدين الذين شردوا بني عامي          
 من املمتلكات الـيت كـان يـشغلها الغـري إىل أصـحاهبا        ٣ ٨٠٠ومتت حىت اآلن إعادة     

  . )٢٤(األصليني
لتطورات اجلديرة بالذكر بوجه خاص مبادرة دياىل بشأن العودة والـدمج،           وأحد ا   -٢٠

 وحمافظة دياىل واجملتمع الدويل، وأول هنج متكامل     )٢٥(وهي جمهود مشترك بني حكومة العراق     
 ٢٧ ٥٠٠وتستهدف املبادة   . يتم اتباعه لضمان عمليات العودة وإعادة الدمج بشكل مستدام        

ويل عمليات إعادة البناء وتوفري اخلدمات األساسـية، كمـا          أسرة، ويتم يف إطارها أيضاً مت     
 قرية يوجد فيها عدد كبري من السكان        ٤٠٠حددت يف إطارها أولويات بشأن ما يقرب من         

وأكدت جلنة متابعة وتنفيذ    . العائدين، مبا فيها القرى اليت تضم جمموعات إثنية ودينية خمتلطة         
ثل خالل زيارته، أمهية عنصر املصاحلة يف مبادرة ديـاىل          املصاحلة الوطنية، اليت اجتمع هبا املم     

. وهنجها املتكامل، الذي جيمع بني توفري األمن والسكن واخلدمات األساسية وسبل الـرزق            
__________ 

 .Iraq – Little new displacement, p.. مل تكن هذه امليزانية قد أقرت بعد٢٠١٠سبتمرب /حىت أيلول  )٢١(

14 
 الصادر عن رئيس جملس الوزراء عودة املشردين داخلياً والالجئني يف بغداد من             ١٠١يسهل األمر     )٢٢(

 الصادر عن ٢٦٢ إعادة املمتلكات املشغولة بصورة غري قانونية إىل أصحاهبا؛ ويوفر األمر رقم خالل
 UNHCR).  دوالر أمريكي٨٤٠(جملس الوزراء ألسر العائدين املسجلة منحة قدرها مليون دينار 

Iraq: Fact Sheet, August 2010”. 
)٢٣(  Iraq – Little new displacement, p. 292.. 
 .٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٦ع جلنة متابعة وتنفيذ املصاحلة الوطنية يف االجتماع م  )٢٤(
 مليون دوالر هلذه املبادرة، استناداً إىل ٧٨، خصصت حكومة العراق زهاء ٢٠٠٩سبتمرب /يف أيلول  )٢٥(

 .S/54 األمر
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 وحـدة   ٨ ٠٠٠ ومن املزمع إنشاء     ٢٠٠٩ وحدة سكنية يف عام      ٣ ٠٠٠وشيد ما جمموعه    
ويؤمل أن يطبق منوذج    . )٢٦( عمل مؤقت يف دياىل للمشردين داخلياً      ٢٠ ٠٠٠أخرى؛ ووفر   

املدائن، والدورة، وسبع   (دياىل يف مناطق أخرى، مبا فيها ثالث مناطق عودة رئيسية يف بغداد             
  . ويف حمافظات أخرى) البور
ومما شجع املمثلَ اختاذُ عدد من التدابري اجلديدة املتعلقة بالتشريد الداخلي اليت أعلن               -٢١

وضع اسـتراتيجيات تتنـاول، يف آن     : وتشمل هذه التدابري  . عنها ممثلو احلكومة أثناء زيارته    
مـن  (واحد، االحتياجات الفورية لألشخاص املشردين داخلياً والبحث عن حلول دائمـة            

؛ وتنظيم حلقة عمل مع احملافظات     )جانب السلطات الوطنية وكذلك حكومة إقليم كردستان      
داخلياً، مبا يف ذلك ختـصيص األراضـي،   ترمي إىل معاجلة القضايا املتعلقة حتديداً باملشردين    

واملصاحلة، والدمج احمللي؛ وإعادة فتح باب تسجيل املشردين داخلياً الذين مل يتسن هلـم أن               
ومن التدابري األخرى املتصورة بذل جهود لضمان ختـصيص املزيـد مـن             . يتسجلوا سابقاً 

سائل املتعلقـة حتديـداً     األراضي للمشردين داخلياً، وتشييد جممعات سكنية هلم، وإدراج امل        
  .)٢٧(باملشردين داخلياً يف سياق عملية اإلحصاء الوطين

ويف الوقت ذاته، يشدد على     . ويثين املمثل على احلكومة العتزامها اختاذ هذه التدابري         -٢٢
احلاجة إىل متابعة هذه املبادرات باعتماد خطط لتنفيذ السياسة الوطنية بشأن التهجري، وسّن             

ومما يثري قلقه أن احلكومة     . ناسبة، وختصيص املوارد الكافية للربامج ذات الصلة      التشريعات امل 
مل تقم حىت اآلن بإيالء ما يكفي من االهتمام واملوارد إلجياد حلول دائمة جلميع األشخاص                
املشردين داخلياً، وأمهلت معاجلة وضع من اضطر مـن املـشردين داخليـاً إىل العـيش يف              

ويالحظ أن اللجنة الربملانيـة     .  بسبب عدم وجود مراكز إيواء بديلة      مستوطنات غري رمسية،  
املعنية بالتهجري واهلجرة قد دعت مراراً إىل توفري املزيد من األموال ملعاجلة قضايا املـشردين               
داخلياً وشددت على ضرورة معاجلة بطء أو انعدام اإلنفاق على املشاريع اخلاصة باملشردين             

ويـشعر  . )٢٨(الً عن اختاذ تدابري توفر حلوالً دائمة أنسب للمهجـرين         داخلياً والعائدين، فض  
بالقلق أيضاً إزاء القدرة احملدودة للكثري من اجلهات احلكومية، املسؤولة بصورة مباشـرة أو              

  . غري مباشرة عن قضايا التشريد الداخلي

__________ 

 .اجتماع مع جلنة متابعة وتنفيذ املصاحلة الوطنية  )٢٦(
وأشـارت الـوزارة إىل أن   . ٢٠١٠سبتمرب /يلول أ٢٦اجتماع مع وزارة املهجرين واملهاجرين يف      )٢٧(

احلكومة أصدرت قراراً بفتح باب التسجيل اإلحصائي للمشردين داخلياً يف سياق التعداد السكاين، 
وإىل أن املسائل املتعلقة حتديداً باملشردين داخلياً تشمل املسائل املتصلة مبكان إقامتـهم الـسابق،               

 .ايلوأسباب مغادرهتم، ومكان إقامتهم احل
)٢٨(  Iraq – Little new displacement, p. 14. 
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  التدابري اليت اختذها اجملتمع الدويل  -باء   
 مليون دوالر مبوجـب اخلطـة       ١٩٤القطري ما جمموعه    طلب فريق األمم املتحدة       -٢٣

وإضافة إىل هذا املبلغ، وجهت مفوضية األمم املتحدة        . ٢٠١٠اإلنسانية املتعلقة بالعراق لعام     
 ١٤٤,٥ مليـون دوالر، يتـضمن       ٢٦٤السامية لشؤون الالجئني نداًء مستقالً لتوفري مبلغ        
وتشمل املساعدات األخرى تـوفري     . حديدمليون دوالر لصاحل املشردين داخلياً على وجه الت       

أموال من مرفق الصندوق الدويل إلعادة إعمار العراق، ومساعدة ثنائية وغريها من املشاريع             
 ٢٠٠٩ونظراً إىل اخنفاض مستويات التمويل يف عام        . اإلنسانية ومشاريع دعم إعادة اإلعمار    

، ٢٠١٠طري حتديد أولوياته لعـام      عن املستويات املتوقعة، فقد أعاد فريق األمم املتحدة الق        
 ٢٦وهي تشمل احملافظة على القدرة على االستجابة السريعة، وتوفري استجابات جهويـة يف      

أما التمويل الذي تقدمـه     . ناحية يف العراق، ومواضيع مشتركة بني القطاعات، مثل التهجري        
ا زالت حكومة الواليـات     اجلهات املاحنة الدولية لتوفري املساعدة اإلنسانية للعراق، والذي م        

، فيتوقع أن يستمر يف االخنفـاض       ٢٠٠٣املتحدة األمريكية متثل أكرب املسامهني فيه منذ عام         
بصورة جوهرية بسبب التحسن العام يف الوضع اإلنساين، وإعادة التوجه حنو أنشطة االنتعاش             

  . )٢٩(تعددة األطرافوالتنمية، وزيادة التركيز على العمليات الثنائية بدالً من العمليات امل
وقد اضطلعت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني واملنظمـة الدوليـة              -٢٤

وستقوم املفوضية السامية، الـيت مت      . للهجرة بدور قيادي يف معاجلة قضايا التشريد يف العراق        
لـى  ، مبمارسة أنـشطة ع ٢٠٠٦توسيع مسؤوليتها لتشمل مساعدة املشردين داخلياً يف عام  

نطاق دولة العراق مع الشركاء لتحديد وتلبية االحتياجات الفورية، يف اجملال اإلنساين وجمال             
وتنسق املفوضية السامية اجلهود االنتقاليـة لألمـم        . احلماية، ألضعف األشخاص املشردين   

  )٣٠("مركز محاية ومساعدة   "١٤املتحدة بشأن مبادرة دياىل مع حكومة العراق وقد أنشأت          
يف بغـداد   " مراكز عودة ودمج وحياة جمتمعية    " اخلدمات يف مجيع أحناء البلد، وسبعة        لتوفري
ويتيح كال النوعني من املراكز، بشكل ناجح، زيادة التواصل مع اجملتمعات املتأثرة،             . ودياىل

وذلك بتوفري خدمات منها اخلدمات القانونية وخدمات املـساعدة االجتماعيـة، ورصـد             
، أطلقت املفوضية السامية مشروعها لتمكني      ٢٠٠٩ويف عام   . حتياجاتاحلماية، وتقييم اال  

 منظمة  ١٠٠املنظمات غري احلكومية، الذي يهدف إىل تعزيز قدرة شبكة مؤلفة من أكثر من              
. غري حكومية وطنية خمتارة ومتكني املفوضية السامية من تقدمي مساعدة عاجلة حمددة اهلدف            

، على املأوى، وتـوفري املـواد       ٢٠١٠ أولوياهتا لعام    وركّزت املفوضية السامية، كجزء من    
األساسية للضعفاء من األشخاص املشردين داخلياً، والدعوة إىل توفري احلماية من عمليـات             

__________ 

 .٣١٩ و٣٠٣ و٣٠٢املرجع نفسه، الصفحات   )٢٩(
 ."UNHCR, "UNHCR Fact Sheet, September 2010انظر   )٣٠(
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اإلجالء التعسفية، واملشاريع البالغة الصغر اليت تستهدف اجملتمعات املستـضيفة للعائـدين            
  .)٣١(واملشردين داخلياً

ية للهجرة، املوجودة يف مجيع أحناء البلد، فتضطلع أيضاً مبجموعـة           أما املنظمة الدول    -٢٥
رصد عمليات التشريد والعودة؛    : واسعة من األنشطة املتعلقة بالتشريد الداخلي واليت تشمل       

ووضع مشاريع سريعة األثر، وإجراء استقصاءات لألسر املعيشية بشأن االحتياجات والنوعية           
  .بناء القدرات، وتقدمي املساعدة إىل احلكومةفيما يتعلق باحللول الدائمة؛ و

) سـابقاً " اجملموعـات " ("األفرقة املعنية بالنتائج القطاعية   "وجتدر اإلشارة أيضاً إىل       -٢٦
التابعة لبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق، اليت هتدف إىل ربط احلمايـة وإعـادة        

ية، واليت تشمل حالياً األفرقة املعنيـة بالنتـائج يف        اإلعمار والتنمية وعمليات التدخل اإلنسان    
ويشكل مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم املتحـدة لتقـدمي           . قطاعي احلماية واملأوى  

املساعدة إىل العراق جزءاً من فريق األمم املتحدة القطري وهو يعمل على حنو وثيـق مـع                 
نسان لألشخاص املشردين داخلياً يف صلب      اجلهات املعنية الرئيسية من أجل إدراج حقوق اإل       

برامج األمم املتحدة وبرامج احلكومة ذات الصلة واملساعدة على وضع خطة عمـل لتنفيـذ           
  .االلتزامات املقدمة يف سياق االستعراض الدوري الشامل

وتضطلع املنظمات غري احلكومية، الوطنية والدولية على السواء، بدور رئيـسي يف              -٢٧
وعلى الرغم من أن املنظمات غري احلكوميـة الدوليـة          . دة إىل املشردين داخلياً   تقدمي املساع 

تعرضت يف السنوات األخرية لضغط متزايد من أجل إقامة وجود هلا يف خمتلف أحناء البلـد                
بدالً من العمل عن ُبعد من الشمال أو من البلدان اجملاورة، فقـد ظلّـت تتعـرض منـذ                   

 عامل من عمال تقدمي     ١٠٠دت إىل مقتل ما يقرب من        هلجمات تستهدفها، وأ   ٢٠٠٣ عام
  .)٣٢(حىت هذا التاريخ) معظمهم من أبناء البلد(املعونة 

  محاية األشخاص املشردين داخلياً  -رابعاً   

  احلماية من التهجري القسري  -ألف   
على الرغم من توقف التهجري املنهجي والواسع النطاق، ال يزال يوجد داخل العراق               -٢٨

. ن العوامل واألحداث اليت ميكن أن تتسبب يف عمليات تشريد داخلي متفرقة ومفاجئة        عدد م 
وعلى الرغم من أن السياسة الوطنية بشأن التهجري تنص على حق الفـرد يف احلمايـة مـن         

__________ 

)٣١( “UNHCR Fact Sheet, August 2010”, pp. 1–2. 
 .٣٠٤-٣٠٢ الصفحتان املرجع نفسه،  )٣٢(
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ويرحـب  . ، فإنه ال توجد آليات تكفل إعمال هذا احلق بصورة فعلية          )٣٣(التهجري التعسفي 
 ومبا قدمته جمدداً من تأكيدات بشأن مواصلة إعطـاء األولويـة         املمثل جبهود حكومة العراق   

للمصاحلة الوطنية، مبا يف ذلك من منظور منع املزيد من التهجري وضـمان سـالمة وأمـن                 
األشخاص املشردين داخلياً الذين يرغبون يف االندماج حملياً يف اجملتمعات اليت استضافتهم أو             

وفيما يتعلق هبذه الفئة األخرية، ُسّر املمثل عندما .  البلديف التوطُّن من جديد يف مكان آخر يف      
علم بوجود مبادرات جديدة ستشدد على التشاور مع اجملتمعات املضيفة والسلطات علـى             

ويف الوقت ذاته، فإنه يناشد حكومـة       . )٣٤(مستوى احملافظة وزعماء العشائر وعلى توعيتهم     
د حلل املنازعات سلمياً واعتماد تدابري قانونية       العراق ومجيع األطراف ذات الصلة تعزيز اجلهو      

وعملية، مبا يف ذلك تشريعات ومحالت دعوة للتصدي للكراهية اإلثنية والدينية والعمل على             
ويعتقد املمثل أنه ال ميكن معاجلة احتمال حدوث املزيد من عمليات التهجري معاجلـة         . منعها

  .ا القبيلوافية من دون اختاذ املزيد من التدابري من هذ
ومما يبعث على القلق بوجه خاص التوترات الطائفية واإلثنية اليت ما زالت قائمة يف                -٢٩

 ومنـذ   ٢٠١٠فرباير  /شباطالبلد، كما تشهد على ذلك األحداث اليت وقعت يف املوصل يف            
 /تـشرين األول   ٣١فترة أقرب، اهلجمات اليت تعـرض هلـا املـسيحيون يف بغـداد يف               

واليت قد تؤدي إىل املزيد من التهجري إذا مل تعالَج بصورة عاجلة بوصفها             ،  )٣٥(٢٠١٠ أكتوبر
ويف مشال العراق، توجد بني األكراد والعرب تـوترات تغـذيها           . مسألة ذات أولوية وطنية   

نزاعات تتعلق باحلدود الداخلية، وخاصة يف كركوك، وتطورات متصلة هبـا مثـل عمليـة     
ملمثل حباالت حترش وترهيب وهتديـد بـاإلجالء القـسري          وأُبِلغ ا . اإلحصاء الوطين املقبلة  

واعتقاالت تعسفية تعرض هلا أشخاص مشردون داخلياً من العرب املسجلني الذين كـانوا             
  .يقطنون يف األصل يف جنوب وغرب العراق، وحدثت قبل زيارته وأثناءها

ري القـسري   وعلى الرغم من أن األمن قد حتّسن يف السنتني املاضيتني، فإن التـهج              -٣٠
 مثل االنتشار العام للعنف اإلجرامي واإلرهاب اللذين متارسـهما        -املتصل باحلوادث األمنية    

__________ 

اية من التهجري التعسفي مـن مرتلـه أو   لكل إنسان احلق يف احلم    : " على ما يلي   ٣- ٦ينص احلكم     )٣٣(
وتتعهد احلكومة باختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لدمج احلمايـة مـن           . أرضه أو مكان إقامته املعتاد    

التهجري يف تشريعها، مبا يف ذلك حظر عمليات اإلجالء القسري وتدمري البيوت واملناطق الزراعيـة      
 ".مصادرهتا  واالستيالء على األراضي أو

/  أيلـول  ٢٦ات مع جلنة متابعة وتنفيذ املصاحلة الوطنية ووزارة املهَجرين واملهـاجرين يف             اجتماع  )٣٤(
 .٢٠١٠  سبتمرب

 عن  ٢التقرير رقم   :  التهجري يف املوصل   - العراق  "مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،         )٣٥(
ين  تـشر ٣١وحول مهامجـة كنيـسة مـسيحية يف بغـداد يف          . ٢٠١٠مارس  / آذار ٢،  "الوضع
املفوضة السامية حلقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة       "، انظر األمم املتحدة،     ٢٠١٠أكتوبر  /األول

 تـشرين   ٤، بيان موّجه لوسـائط اإلعـالم،        " للطوائف الدينية يف العراق    حتث على توفري محاية أفضل    
 .٢٠١٠نوفمرب /الثاين
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وتشمل اجلرائم الـيت ترتكبـها املليـشيات        .  ال يزال يشكل مشكلة    -اجملموعات املتطرفة   
عمال والعصابات اإلجرامية والقوات األمنية والعسكرية يف أحناء معينة من البلد، مثل بغداد، أ            

اخلطف واالغتيال واإلعدامات خارج نطاق القضاء والتجنيد القسري وتـدمري املمتلكـات            
ويشدد املمثل على   . )٣٦(والترهيب واالبتزاز والعنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس        

أن تصاعد العنف املنتشر يف مناطق معينة قد يؤدي إىل جتدُّد التهجري القسري وعلى أن مثـل    
وهو يشجع احلكومـة    . ارسات اإلجرامية قد تؤثر بالغ التأثر على املشردين داخلياً        هذه املم 

على معاجلة مسألة اإلفالت من العقاب فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان، وعلى تعزيز             
سيادة القانون ومؤسسات احلكم، وتوفري ما يكفي من املوارد لتدابري األمن الوطنية مبا يتمشى 

ان، وإنشاء آليات فعالة للتصدي للتجاوزات اليت ترتكبها قواهتـا األمنيـة            مع حقوق اإلنس  
  .ومؤسساهتا املكلفة بإنفاذ القوانني

أما األشخاص الذين حياولون العودة إىل ديارهم، فُيخشى أن يضطروا إىل الرحيـل               -٣١
م األمن،  ومن بني هذه العوامل انعدا    . ثانية أو البقاء مشردين بسبب عدد من العوامل األخرى        

وقدرة االستيعاب احملدودة للمجتمعات احمللية أو عدم توفر الشروط الـضرورية األخـرى             
وُتعد . لألشخاص املشردين داخلياً أو الالجئني العائدين إىل البلد       ) كالغذاء واملاء والكهرباء  (

ل تقدمي دعـم     مث -التدابري اهلادفة إىل هتيئة اجملتمعات اليت تستقبل العائدين بغية إعادة دجمهم            
لتعزيز خدماهتا اجملتمعية وبنيتها التحتية، والتدابري املتعلقة باملصاحلة، وتقدمي املساعدة الوافيـة            

تدابري أساسية يف ) مبا يف ذلك ما يتعلق بإعادة املمتلكات إىل أصحاهبا وتوفري املأوى    (للعائدين  
  .هذا الصدد

ودية من البلد تشكل مصدراً إضـافياً       وما زالت اهلجمات اليت ُتشن يف املناطق احلد         -٣٢
فقد مت هتجري عدة آالف من العراقيني الذين يعيشون بالقرب من احلدود الـشمالية              . للتهجري

 /متـوز ومـايو   /أيـار مع البلدان اجملاورة، وذلك إثر وقوع أعمال عسكرية متكررة بـني            
 شخص قـد    ٥ ٦٠٠، إذ أفادت السلطات يف حكومة كردستان اإلقليمية بأن          ٢٠١٠ يوليه

وحيث املمثـل حكومـة     . )٣٧(ُشرِّدوا بصورة رئيسية بسبب عمليات القصف اجلوي والربي       
العراق وحكومة كردستان اإلقليمية والبلدان اجملاورة ذات الصلة على تعزيز احلوار بشأن هذه        
القضية، وهو حوار جيب أن يسلط الضوء على تأثري مثل هذه اهلجمات على السكان املدنيني               

  .لعراقيف ا
والكوارث الطبيعية وندرة املياه، كما جتلى ذلك يف اجلفاف الذي أصاب مـؤخراً               -٣٣

وقـد أدت عـدة     . أجزاء من البلد، قد يواصالن أيضاً التسبب يف تشريد اجملتمعات املتأثرة          
__________ 

 ".تقرير حقوق اإلنسان"انظر بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق،   )٣٦(
 ;OCHA, “Iraqi Kurdish Border Displacement – Situation Update No. 1”, 6 July 2010انظر   )٣٧(

Integrated Regional Information Network (IRIN), “Iraq: Turkish, Iranian Shelling displaces 

villagers in North”, 12 July 2010. 
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 أسرة، مبا يف ذلك يف كركـوك        ٤ ٢٥٠سنوات من اجلفاف يف أحناء من العراق إىل تشريد          
وعلى الرغم من أن االهتمام تركّز حـىت هـذا          . )٣٨(دين ميسان والبصرة  ونينوى وصالح ال  

التاريخ على التشريد الداخلي الناجم عن الرتاع، فإن املمثل حيث حكومة العراق على إدراج              
املشردين داخلياً ألسباب ال تتعلق بالرتاع يف استراتيجية وطنية مقبلة بشأن التشريد وكذلك             

  .عيد التشريعي وصعيد التهيؤ حلاالت الطوارئ واحلد من املخاطريف مبادرات مقبلة على الص
وإضافة إىل ما ذُِكر أعاله، يشعر املمثل بالقلق إزاء استمرار احتمـاالت حـدوث                -٣٤

ففي مشال العـراق،    . عمليات إعادة تشريد يف العراق، ميكن أن تتأتى عن عدد من األسباب           
ياً الذين فروا يف أعقاب العنـف الطـائفي         حيث يوجد الكثري من األشخاص املشردين داخل      

 والذي هاجر إليه عراقيون آخرون حبثاً عن عمل وعن أوضـاع            ٢٠٠٦الذي حدث يف عام     
أمنية أفضل، قد حيدث تشريد، على سبيل املثال، يف حالة تسييس عملية اإلحصاء الـوطين               

ويشجع املمثل حكومة   . هاوبسبب اخلالفات الداخلية املتعلقة باحلدود يف املناطق املتناَزع علي        
العراق وحكومة كردستان اإلقليمية واحملافظات احمللية بقوة على االمتناع عن انتهاج سياسات 

  .أو مواقف سياسية ُيحتمل أن تؤدي إىل عمليات إعادة تشريد قسري
 ٥٠٠ ٠٠٠ب ودعا املمثل خالل زيارته إىل وقف اختياري لعمليات إجالء ما يقدر              -٣٥

 أن غالبيتهم من األشخاص املشردين داخلياً الذين يعيشون يف مستوطنات غري            شخص، ُيعتقد 
وينبغي أن  . رمسية يف بغداد وغريها من املدن على أراض عائدة للدولة أو يف مبان ال ميلكوهنا              

يظل هذا الوقف االختياري قائماً إىل أن توفِّر االستراتيجية اجلديدة املزمع وضـعها بـشأن               
 خطة واضحة وبدائل قابلة لالستمرار هلؤالء األشخاص، تتماشى مع املعايري           التشريد الداخلي 

ومن شأن منحى العمل هذا أن حيول دون حدوث عمليات إعادة تشريد وأن ُيجنِّب    . الدولية
  .هذه الشرحية الضعيفة من السكان املزيد من العناء

  احلماية خالل التشريد  -باء   

   اإلنسانيةاألمن املادي ووصول املساعدة  -١  
يواجه املشردون داخلياً واجملتمعات املضيفة الكثري من التحديات نفسها فيما يتعلـق              -٣٦

وعلى الرغم من أن    . بالوضع األمين وجوانب القصور يف جمال سيادة القانون وحسن اإلدارة         
ة مستوى انعدام األمن قد اخنفض إمجاالً، فإن أعمال العنف املنخفض الشدة واهلجمات احملدد            

وما زالت حتدث عمليات تفجري وهجمـات منـّسقة ضـد           . األهداف ما زالت مستمرة   

__________ 

 OCHA, December 2009. Mercy Corps et al., “Fallen off the agenda? More and better aidانظـر    )٣٨(

needed for Iraq recovery”, July 2010 . متاحة من املوقعwww.handicap-international.org.uk. 
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تـشرين  األقليات، وعلى وجه أكثر حتديداً ضد املسيحيني، كما حدث مؤخراً يف شـهري              
  . )٣٩(٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاينوأكتوبر /األول
ما يتعلق  وقد أثريت مشاعر قلق جدية خالل االستعراض الدوري الشامل للعراق في            -٣٧

بأمن األشخاص يف العراق عامة، وانتشار اإلفالت من العقاب والفساد على نطاق واسـع،              
على أن احتياجـات األشـخاص      . )٤٠(وعدم كفاية قدرة املؤسسات املعنية بسيادة القانون      

املشردين داخلياً إىل احلماية تكون يف الغالب أكثر حدة بسبب أوجه الضعف احملـددة الـيت     
فنتيجة للتشريد، قد يفقد األشخاص املشردون داخلياً وثـائق اهلويـة           . التشريديتسبب فيها   

األساسية اليت تتيح هلم احلصول على حقوق معينة وقد يفقدون أيضاً سكناهم ويـصبحون              
ويف استقـصاء بـشأن     . )٤١(أكثر عرضة لالغتصاب والعنف املرتيل واالختفاء واالحتجـاز       

بعـد  ( يف املائة مـن املـشردين داخليـاً          ١١، أفاد   ٢٠٠٩املشردين داخلياً أجري يف عام      
 يف املائة بأهنم اسُتهِدفوا     ٦بأهنم اسُتهِدفوا بسبب انتمائهم الديين أو السياسي، و       ) ٢٠٠٦ عام

 يف املائة بأهنم فقدوا بعض أفراد أسرهتم مبن فيهم األطفال، ٣٠جملرد كوهنم مشردين داخلياً، و
  .)٤٢(نتيجة لعمليات اخلطف أو االحتجاز

وُيسلط املمثل الضوء على تعرُّض املشردين داخلياً الذين يعيشون يف مستوطنات غري              -٣٨
رمسية ويف مناطق متناَزع عليها يف البلد للمخاطر األمنية بشكل خاص، واحلاجة إىل إيـالء               
املزيد من االهتمام بالعنف املماَرس ضد املشردين داخلياً والقائم على نوع اجلنس، واألخطار             

ملرتبطة بازدياد ضروب التوتر بني املشردين داخلياً واجملتمعات املضيفة بـسبب اخلـدمات             ا
. االجتماعية اليت تثقل كاهلها، واملنازعات املتعلقة باملمتلكات، والسكن، ونـدرة املـوارد           

وأفادت التقارير أيضاً بأن املشردين داخلياً يتعرضون للتمييز واملضايقة واالضطهاد يف حـال             
وتستند مشاعر انعدام   . )٤٣(نتمائهم إىل نفس اإلثنية أو الطائفة اليت تنتمي إليها األغلبية         عدم ا 

األمن لدى املشردين داخلياً أيضاً إىل ما يعانونه من نقاط ضعف وعدم قدرة على احلـصول                
وميكن أن  . على اخلدمات واحلقوق األساسية، كاملأوى والغذاء وحرية احلركة وفرص العمل         

ت الضعيفة من املشردين داخلياً، كالشباب، والنساء ربات األسـر، واملـسنني،            تشعر الفئا 

__________ 

 the Canadian Press, “Iraq: Dozens of Christians Killed in Attack on Baghdadانظـر    )٣٩(

Church” and “Iraq: Over 76 Killed in 15 Bomb Attacks on Baghdad Shia Area”. 

Available from متاحة من املوقع www.hsrgroup.org.0. 
)٤٠(  A/HRC/WG.6/7/IRQ/2 ٧- ٥، الصفحتان. 
 .١١- ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٤١(
كـانون  :  عمليات تقييم رصد محاية األشـخاص      موجز"مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،        )٤٢(

 .٢٠٠٩ديسمرب /، كانون األول"٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول-   يناير/ الثاين
)٤٣(  Iraq – Little new displacement, p. 117. 
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واألشخاص ذوي اإلعاقة، واألشخاص الذين يفتقرون إىل وثائق رمسية أو سـكن أو عمـل    
  .مناسب، بأهنا معرضة بشكل خاص للخطر

وأفيد أيضاً بوجود مشكالت حمددة أخرى يف مشال العراق، مبا يف ذلك يف إقلـيم                 -٣٩
احتجاز عرب، بعضهم قد يكـون مـن       : وتشمل القضايا األمنية  . كردستان وحمافظة نينوى  

املشردين داخلياً، قدموا إىل إقليم كردستان؛ وتقارير تتحدث عن االتِّجار؛ واحتمال تعرُّض            
أشخاص مشردين داخلياً ينتمون إىل مجاعات أقلية يف سهول نينوى للترهيب والتالعب ريثما 

ن مسألة معرفة ما إذا كانت هذه املنطقة ينبغي أن تكـون تابعـة إلقلـيم                يصدر قرار بشأ  
  .)٤٤(كردستان أم ال

ويعترف املمثل بأن إيصال املساعدات اإلنسانية قد حتّسن حتـسناً كـبرياً يف               -٤٠
إال أن العاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية ما زالوا يتعرضون          . السنوات القليلة املاضية  

 إما بسبب اهلجمات اليت تستهدفهم أو بسبب انتشار العنف بـشكل            - ملخاطر أمنية   
  . وهذا األمر يؤثر على توفري مستويات كافية من املساعدة واحلماية اإلنسانية-   عام

  احلصول على املأوى والغذاء واخلدمات األساسية وسبل الرزق  -٢  
عراقيني، مبـن فـيهم     يتسم توفري السكن بدرجة عالية من األولوية بالنسبة جلميع ال           -٤١

األشخاص املشردون داخلياً، الذين ميثل افتقارهم إىل مأوى مناسب قضية رئيسية من قضايا             
 يف املائة منهم، يف مرتل      ٧٥وتعيش غالبية األشخاص املشردين داخلياً، أي أكثر من         . احلماية

 نظاميـة،    يف املائة يف مستوطنات غري     ٢٠مستأجر أو مع أسر مضيفة، بينما يعيش أكثر من          
ووقت زيارة املمثل، يقدَّر أن نصف مليـون        . )٤٥(ومعسكرات سابقة، وخيام، ومبان عامة    

شخص، ُيعتقد أن غالبيتهم من املشردين داخلياً، كانوا يعيشون يف مستوطنات غري رمسيـة              
 شخص يف مثل هذه املستوطنات يف       ٢٠٠ ٠٠٠ويعيش أكثر من    . على ممتلكات ليست هلم   

  .)٤٦(بغداد وحدها
وقد ُصِدم املمثل، خالل الزيارة اليت أجراها الثنتني من املستوطنات غري الرمسية تلك               -٤٢

يف بغداد، لألوضاع املعيشية البالغة الصعوبة وهلشاشة األشخاص املشردين داخليـاً الـذين             
التقاهم هناك، مبا يف ذلك االكتظاظ، وعدم كفاية املآوى، واحلصول بشكل حمدود، أو عدم              

. املرة، على املاء واخلدمات األساسية، مثل خدمات اإلصحاح ومجـع النفايـات           احلصول ب 
ويف أحـد   . ويؤدي ذلك إىل خماطر صحية جسيمة، وخاصة يف أوساط األطفال واملـسنني           

__________ 

/ معلومات من جلسة إحاطة إعالمية عقدهتا بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق يف أيلول                )٤٤(
 .٢٠١٠  سبتمرب

)٤٥(  Iraq – Little new displacement, p. 173. 
 .”UNHCR, “Iraq Monthly Highlights – August 2010انظر   )٤٦(
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املواقع، ذكر املشردون داخلياً أن السلطات احمللية حرمتهم مـن احلـصول علـى التعلـيم                
احلاجة إىل اختاذ تدابري فورية ملعاجلة أوضاع املعيشة        ويشدِّد املمثل على    . واخلدمات الصحية 

 من املبادئ التوجيهيـة،     ١٨املريعة واالحتياجات اإلنسانية يف هذه املستوطنات وفقاً للمبدأ         
وعلى تعزيز اجلهود الرامية إىل إجياد مساكن بديلة وحلول طويلة األجل، مبا يف ذلك ختصيص    

 الذي تناول عمليـات     ٢٠٠٨ لعام   ٤٤٠ألمر رقم   وإثر إصدار جملس الوزراء ا    . قطع أرض 
 قرار بتعليق عمليات اإلجالء من أراضي الدولة        ٢٠٠٩مايو  /أيارإجالء مستقطنني، اتُِّخذ يف     

ويف الوقت الذي يشيد فيه املمثل هبذا اإلجراء، فإنـه يـدعو إىل وقـف          . لفترة سنة واحدة  
 أن يتم إجياد حلول وأماكن سكن       اختياري كامل لعمليات اإلجالء من تلك املستوطنات إىل       

  .بديلة
والكثري من املشردين داخلياً الذين يعيشون يف دور مستأجرة بأسعار باهظة يعـانون     -٤٣

غالباً من االكتظاظ ومن مستوى سكن أدىن من املستوى املطلوب ال حيصلون معه إال علـى           
حيصلون عليهـا بـاملرة،     أو ال   ) إخل. اإلصحاح والكهرباء (قدر قليل من اخلدمات األساسية      

ويكونون عرضة لإلجالء القسري نظراً إىل تضاؤل مـواردهم مـع الـزمن وإىل ارتفـاع                
وقد يتعرض الالجئون العائدون من اخلارج للتهجري أو التشرد مرة أخرى لعـدم             . اإلجيارات

كما أن أولئك الذين يعيشون لدى أسر أو أصدقاء قـد يتعرضـون   . توفر مأوى ميسور هلم   
وهذا الوضع جيعل   . متزايد نظراً إىل أن مضيفيهم أنفسهم جيهدون لتأمني لقمة العيش         لضغط  

املشردين داخلياً عرضة للتشرد من جديد يف السياق األوسع للعجز اخلطري يف جمال اإلسكان              
 كانوا يعيشون   ٢٠٠٥ يف املائة من سكان املدن العراقيني يف عام          ٥٢,٨ويقدَّر أن   . يف البلد 

رية، ومن غري احملتمل أن يكون هذا الرقم قد اخنفض وذلك بالنظر إىل حـدوث               يف أحياء فق  
  .)٤٧(املزيد من التشريد الداخلي، مما أوجد خماوف حبدوث أزمة اجتماعية

ويفيد تقييم لالحتياجات أجرته املنظمة الدولية للهجرة بأن احلصول علـى عمـل               -٤٤
االحتياجات اليت تشكل األولوية بالنسبة     وعلى الغذاء وعلى املأوى، هبذا الترتيب، قد ظلت         

وتليها، فيما يتعلق باالحتياجات األساسية إىل اخلدمات،       . ٢٠٠٦للمشردين داخلياً منذ عام     
وبوجـه خـاص، احتـل      . احلصول على املاء، والرعاية الصحية، والتعليم، والصحة العامة       

 نتيجة للجفاف وارتفـاع     احلصول على الغذاء درجة أكرب من األولوية يف السنوات األخرية         
وأصبح معظم املشردين داخلياً، شأهنم شأن الكثري من العراقيني اآلخـرين،           . أسعار األغذية 

يعتمدون على نظام توزيع احلصص التموينية الذي تقدم مبوجبه حصص غذائية شهرية منـذ              
فادة مـن   بيد أن املشردين داخلياً عانوا صعوبات كبرية يف االست        . )٤٨(١٩٩١إنشائه يف عام    

__________ 

)٤٧(  Institute for War and Peace Reporting, “Homeless Iraqis Prompt Fears of Social Crisis”, 

ICR Issue 338, 27 May 2010; also A/HRC/WG.6/7/IRQ/2, para. 9. 
)٤٨(  “Review of Displacement”, p. 12. 
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 بأنه مل تكن لديهم بطاقة متوينيـة صـاحلة يف           ٢٠٠٩هذا النظام، إذ أفاد ثلثهم يف آخر عام         
  .)٤٩( يف املائة منهم فقط بأهنم يتلقون حصتهم الشهرية كاملة١٥حمافظة إقامتهم، بينما أفاد 

وإضافة إىل ذلك، تلقى املمثل تقارير تفيد بأن األشخاص املشردين داخلياً الـذين               -٤٥
ينتقلون من حمافظة إىل أخرى ال يتمكنون غالباً من نقل تسجيل بطاقتهم التموينية إىل أماكن               

ولذا فإن املشردين داخلياً حيتاجون غالباً إىل مساعدة قانونية للحصول على   . نزوحهم اجلديدة 
انعدام األمن الغذائي، نظراً إىل اعتمادهم      بطاقات متوينية وُيعتربون من بني أكثر الفئات تأثراً ب        

ويف إقلـيم   . )٥٠(على املساعدة الغذائية وإىل الصعوبات اليت يواجهوهنا يف احلصول على عمل          
كردستان على األخص، الحظ املمثل صعوبات مماثلة يف أوساط املشردين داخلياً فيما يتعلق             

  .)٥١(ارات يف املدنبنقل قسائم البطاقة التموينية وبارتفاع معدالت اإلجي
ويؤثر النقص املزمن يف الكهرباء وماء الشرب وعدم كفاية املرافق الـصحية علـى                -٤٦

السكان املشردين داخلياً واجملتمعات املضيفة على السواء، بسبب االفتقار إىل البىن التحتيـة             
ردين  يف املائة فقط من املش ٤٤ ذكر   ٢٠٠٩ويف عام   . وسنوات من اإلمهال ونقص االستثمار    

أهنم حيصلون على كمية كافية من املـاء، كمـا          )  يف املائة من العائدين منهم     ٢٣و(داخلياً  
أن مرافق اإلصحاح   )  يف املائة من العائدين منهم     ٢٦و( يف املائة من املشردين داخلياً       ٢٥ ذكر

  .)٥٢(غري كافية
ملاضية، شأهنا  وتدهورت الرعاية الصحية يف العراق تدهوراً كبرياً على مدى العقود ا            -٤٧

شأن خدمات أخرى، وشهدت هجرة الكثري من املهنيني ذوي الكفاءة ونقصاً يف األدويـة              
 يف املائة من املشردين داخلياً أهنم ال حيصلون         ٢٣ويف هذا السياق، يذكر     . واملعدات واملرافق 

األمر على رعاية صحية بينما يشري أولئك الذين حيصلون عليها إىل نقص املوظفني واملعدات،              
وتتباين الشواغل املتعلقة بالرعاية الصحية تبايناً كبرياً، تبعاً        . )٥٣(الذي يؤدي إىل سوء العالج    

ويواجـه األشـخاص    . )٥٤(للمكان، أي بني املناطق الريفية واحلضرية، وبني حمافظة وأخرى        
ات غـري   املشردون داخلياً الذين يعيشون يف املناطق الريفية أو األحياء الفقرية أو يف مستوطن            

رمسية صعوبات خاصة يف احلصول على الرعاية الصحية بسبب االفتقار إىل الوسائل وعـدم              
  .كفاية مراكز الرعاية الصحية أو سوء جتهيزها

__________ 

 ".موجز عمليات تقييم رصد احلماية"انظر   )٤٩(
)٥٠(  “Review of Displacement”, p. 12. 
أكتـوبر  / تـشرين األول ١معلومات اسُتمدت من اجتماع مع منظمات غري حكومية يف أربيـل،      )٥١(

٢٠١٠. 
)٥٢(  Iraq – Little new displacement, p. 169. 
)٥٣(  “Review of Displacement”, p. 13 . 
 .املرجع نفسه  )٥٤(
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وحتدث املمثل خالل زيارته إىل أشخاص من املشردين داخلياً يف مستوطنات غـري               -٤٨
حية ودفع الرسـوم الالزمـة      رمسية فشّدد عدد منهم على صعوبة احلصول على الرعاية الص         

وشّددت النساء املشردات داخلياً على االفتقار إىل اخلدمات الطبية للنساء، مبا يف ذلك . لذلك
اخلدمات املتعلقة بأمراض النساء، والرعاية الالحقة للوالدة، واملساعدة الطبية خالل الوالدة،           

ليم كردسـتان، تواجـه فئـات       ويف إق . وذكرن أن بعض النساء توفني إثر الوالدة يف املرتل        
املشردين داخلياً غري املهنيني، بوجه خاص، صعوبات يف احلصول على اخلـدمات الطبيـة              
لكوهنم يواجهون صعوبة أكرب يف تأمني عمل وبالتايل يكونون اقـل قـدرة علـى حتمُّـل                 

  .)٥٥(الطبية التكاليف
ية األمم املتحدة السامية وفيما يتعلق باحلق يف التعليم، تبني من استقصاء أجرته مفوض   -٤٩

 يف املائة من الفتيات     ٤٢ بشأن املشردين داخلياً، أن حوايل       ٢٠٠٩لشؤون الالجئني يف عام     
وأفـاد بعـض    . )٥٦( يف املائة من الفتيان دون سن الرابعة عشرة ال يذهبون إىل املدارس            ٤٧و

ة وأولئك الذين اجتمع    املشردين داخلياً أيضاً، وال سيما أولئك الذين يفتقرون إىل وثائق إقام          
هبم املمثل يف مستوطنات غري رمسية، بأهنم جيدون صعوبة يف تسجيل أطفـاهلم يف املـدارس                

إال أنه يبدو أن هـذا      . احمللية بسبب االفتقار إىل الوثائق واألماكن يف املدارس املكتظة أصالً         
ن، كان الشاغل الرئيسي    ويف إقليم كردستا  . األمر خيتلف اختالفاً كبرياً بني األحياء واملدارس      

للمشردين داخلياً عدم إمكانية االلتحاق مبدارس عربية يف مدن معينة وعدم وجود منـاهج              
 طفل من ٤ ٠٠٠ طفل فقط، من بني    ١ ٠٠٠تعلم سريع لألطفال األكراد، وذكر هؤالء أن        
بتقارير تفيد  ويأخذ املمثل علماً مع القلق      . )٥٧(املشردين داخلياً، يذهبون إىل املدارس يف أربيل      

بأن أعداداً كبرية من األطفال املشردين داخلياً قد تركوا الدراسة، ألسباب منها الفقر وكلفة              
املالبس واللوازم املدرسية والنقل أو لكون األطفال يتركون الدراسة ليعملوا من أجل تكملة             

جـرة كلمـا    ويبدو أن عمل األطفال يزداد انتشاراً فيما بني األسـر امله          . )٥٨(دخل األسرة 
  .التهجري طال
 يف املائة   ٧٦ل ويشكل احلصول على عمل وعلى مورد للرزق األولوية األوىل            -٥٠

ويتأثر املشردون  . من املشردين داخلياً، وفقاً الستقصاء أجرته املنظمة الدولية للهجرة        
م داخلياً تأثراً شديداً بالبطالة بسبب نزوحهم، الذي يعين فقداهنم لوظائفهم وادخاراهت          

وتتأثر ربات األسر منهم بوجه خاص بالبطالة ومبشاركة        . وممتلكاهتم، ورمبا لوثائقهم  
وخيتلف هاجس احلصول على عمل أيـضاً       . األطفال والنساء يف االقتصاد غري الرمسي     

 يف ٦٠ يف املائة من املشردين داخلياً يف السليمانية وكركوك و٥٠ حبسب املناطق ويعاين منه
__________ 

 .اجتماع مع منظمات غري حكومية يف أربيل )٥٥(
 ".موجز عمليات تقييم رصد احلماية"انظر  )٥٦(
 .اجتماع مع منظمات غري حكومية يف أربيل )٥٧(
 . داخلياً يف عدة أماكناجتماعات مع أشخاص مشردين )٥٨(
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وعلى الرغم  . )٥٩( يف املائة يف حمافظات أخرى مثل كربالء       ٩٥ينما يعاين منه    املائة يف بغداد، ب   
من أن املعدل العام للبطالة يف إقليم كردستان أدىن بكثري إمجاالً، فـإن املـشردين داخليـاً                 
يواجهون صعوبات يف احلصول على عمل بسبب حاجز اللغة، إذ إن معظمهم ال يتحـدثون               

 يف املائة من املشردين داخلياً يف إقليم كردستان شاغل يتعلق           ٨٠ولدى زهاء   . اللغة الكردية 
باحلصول على عمل، على الرغم من أن الفئات املهنية من هؤالء املـشردين أفـضل حـاالً               

وتشعر السلطات واملنظمات غري احلكومية يف إقليم كردستان بـالقلق الحتمـال          .)٦٠(بكثري
 إىل ممارسة البغاء أو احتمال وقوعهن ضـحايا         حتول عدد متزايد من النساء املشردات داخلياً      

وتشكل مستويات عمل األطفال املرتفعة نتيجة أخـرى        . لالجتار بسبب انعدام فرص الرزق    
  . للحالة االقتصادية املريعة اليت يعيش فيها الكثري من املشردين داخلياً

  التسجيل والتوثيق وحرية احلركة  -٣  
 أمراً أساسياً ملمارسة حقوق رئيسية معينة، مبا يف ذلك          يعترب امتالك وثائق يف العراق      -٥١

التمكن من التسجيل كشخص مشرد داخلياً أو كعائد واحلصول على اخلدمات األساسـية             
وقد واجه املشردون داخلياً عدداً من الصعوبات فيما يتعلق بتسجيلهم هبذه           . واملساعدة املالية 

الكثري من هذه الصعوبات، ومنها االفتقـار إىل        الصفة، وأكد أولئك الذين اجتمع هبم املمثل        
الوثائق الالزمة، وعدم اتساق تنفيذ إجراءات التسجيل احلكومية، وتراكم القضايا، واالفتقار           

كما ذُكـر أن    . إىل الوعي خبصوص متطلبات معينة أو إىل املوارد للسفر إىل أماكن التسجيل           
ب منها القيود املفروضة علـى دخـول        عدم اتساق تنفيذ إجراءات التسجيل يرجع إىل أسبا       

وتسجيل املشردين داخلياً والناشئة عن الشواغل األمنية أو االقتصادية أو حىت الدميوغرافية يف             
إال أن بعض املشردين داخلياً عزفوا عن التسجيل لـدى الـسلطات           . )٦١(عدد من احملافظات  

وقـد أوقفـت   .  توفر الوثائق  بسبب الشواغل األمنية أو حاالت التأخري البريوقراطية أو عدم        
، وأعادت فتحها مؤقتاً ألغـراض      ٢٠٠٩السلطات احلكومية إجراءات التسجيل خالل عام       

وعلى الرغم من عدم توفر أرقـام       . ٢٠١٠يونيه  /حزيرانوأبريل  /نيساناإلحصاء فقط بني    
  .)٦٢(بشأن عدد املشردين داخلياً غري املسجلني يف البلد، فإنه ُيفترض أن عددهم كبري

شاغالً إنـسانياً   ) والعائدين(ويف سياق العراق، يظل عدم تسجيل املشردين داخلياً           -٥٢
كبرياً، ألنه حيد من إمكانية احلصول على عدد من احلقوق اليت تشمل احلصول على اخلدمات      
األساسية ومساعدة احلكومة أو حيول دون احلصول على هذه احلقوق، وجيعل من املتعذر نقل 

و االعتراف هبا، أو استئجار أو شراء األرض، أو التصويت أو احلصول علـى              وثائق معينة أ  
__________ 

)٥٩(  “Review of Displacement”, p. 11. 
 .١١. ، ص"Review of Displacement"اجتماع مع منظمات غري حكومية يف أربيل؛ وأيضاً  )٦٠(
)٦١(  Iraq – Little new displacement, pp. 202–205. 
 .املرجع نفسه  )٦٢(
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ولذا، فقد ُسّر املمثل كثرياً لدى إبالغه خالل زيارته باعتزام احلكومة           . سندات متليك لألرض  
  .)٦٣(الصريح ونيتها إعادة فتح إجراءات التسجيل جلميع املشردين داخلياً

ن صعوبات يف احلصول على وثائق رئيسية أخرى        ويتحدث املشردون داخلياً أيضاً ع      -٥٣
أو يف جتديدها، ومنها وثيقة حتديد احلالة املدنية، وهي بطاقة هوية رئيسية ضرورية للحصول              
على الرعاية الصحية والتعليم والكثري من اخلدمات األخرى، واحلصول على وثـائق مهمـة              

ثرياً ما حيتاج املشردون داخليـاً      ونتيجة لذلك، ك  . أخرى كجواز السفر والبطاقات التموينية    
 وهي وثائق حيق هلم     ،)٦٤(إىل مساعدة متخصصة للحصول على الوثائق احليوية أو الستبداهلا        

  .  من املبادئ التوجيهية٢٠امتالكها وفقاً للمبدأ 
وعلى الرغم من حتسن األوضاع األمنية، فإنه ما زال هناك عدد من التدابري األمنيـة              -٥٤

املشردين داخلياً يف العراق، وخاصة يف بغداد       ) ١٤املبدأ التوجيهي   (حرية تنقل   اليت تؤثر على    
وضواحيها، ومن هذه التدابري نقاط التفتيش الكثرية، واشـتراطات احلـصول علـى إذن،              

ووفقاً للمعلومات اليت تلقاها املمثل، فإن عمليات التفتيش اليت         . واألسيجة أو اجلدران األمنية   
وأفيد أن بعضها أدى إىل عمليات      . )٦٥(افظات تعوق أيضاً حرية احلركة    جتري على حدود احمل   

اعتقال لعرب يف إقليم كردستان خاصة، بسبب االفتقار إىل الوثائق الصحيحة أو اخلطـأ يف               
وعلى الرغم من أن معظم احملافظات قد مسحت للمشردين داخلياً بالـدخول،            . حتديد اهلوية 

م قد حّدت من إمكانيات حصوهلم على اخلدمات ومـن          فإن العقبات القائمة أمام تسجيله    
وازدادت هذه املشكلة حـدة بعـد أن أُوقـف          . قدرهتم على استئجار أو شراء املمتلكات     

وأُعرب أيضاً عن القلق خالل االستعراض الدوري الشامل        . ٢٠٠٩فرباير  /شباطالتسجيل يف   
نقل داخل العراق والبلدان اجملاورة     إزاء تقارير تفيد بأن املشردين جيدون صعوبة متزايدة يف الت         

بالنظر إىل سياسات الدخول األكثر تشدداً والتأشرية املفروضة على حدود الدولة وحـدود             
  .احملافظات

  احلماية يف سياق احللول الدائمة  -جيم   
. ٢٠٠٨ من املشردين داخلياً إىل مكاهنم األصلي منذ عـام           ٤٣٥ ٠٠٠عاد قرابة     -٥٥

إال أن معدالت العـودة     .  يف املائة إىل دياىل    ٢٨املائة منهم إىل بغداد و     يف   ٦٠وقد عاد زهاء    
) أكتـوبر /تشرين األول حبلول   (٨٣ ٠٠٠، إىل قرابة    ٢٠١٠اخنفضت اخنفاضاً كبرياً يف عام      

 وعاد معظم العائدين إىل أحياء يسيطر       .)٦٦( يف السنة السابقة   ١٦٨ ٠٠٠بعد أن كانت قرابة     
__________ 

 .اجتماع مع وزارة املهجرين واملهاجرين )٦٣(
)٦٤(  Iraq – Little new displacement, pp. 202–205.. 
 .٣١، الفقرة ,A/HRC/WG.6/7/IRQ/2أيضاً   )٦٥(
)٦٦(  UNHCR, “Iraq Operation – Monthly Statistical Update on Return”, October 2010. 
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 بـأهنم   ٢٠٠٩ يف املائة من العائدين أفادوا يف آخر عـام           ٣٨ن  إال أ . عليها أعضاء جمتمعهم  
ويـشغل  .  يف املائة منهم بيوهتم تالفة أو مهدمـة        ٣٤يشعرون دائماً باألمان، بينما وجد       ال

وظل املشردون داخلياً   . املمتلكات، غالباً، مقيمون حمليون أو ميليشيات أو مهجرون آخرون        
ن، وانسداد األفق السياسي، والتكوين اإلثين أو الـديين         يشعرون بالقلق الستمرار انعدام األم    

اخلاص يف مناطق العودة، فضالً عن احتمال نقص اخلدمات وسبل الرزق والسكن، كما يدل           
وأصبح آخرون، على مر السنني، يؤثرون      . ٢٠١٠على ذلك اخنفاض أعداد العائدين يف عام        

 بسبب اآلثار النفسية للعنف الـذي رمبـا         االندماج حملياً مع اجملتمعات اليت استضافتهم، إما      
تعرضوا له يف املكان الذي نشؤوا فيه، أو ألهنم كونـوا شـبكات اجتماعيـة، أو ألهنـم                  

  .عمالً وجدوا
وعلى الرغم من وجود برنامج بشأن التهجري يركز بصورة رئيسية على العودة، يبدو      -٥٦

وُتـبني  . إىل حلول دائمة بديلة   أن بعض عمليات التهجري الراهنة ستظل متطاولة أو ستؤدي          
استقصاءات أُجريت بشأن النوايا أن النسبة املئوية للمشردين داخليـاً الـذين يرغبـون يف               

 يف املائـة يف منتـصف       ٣٧االندماج حملياً قد ازدادت يف السنوات املاضية وبلغت قرابـة           
ملائة عن رغبتهم    يف ا  ١٧ يف املائة منهم عن رغبتهم يف العودة و        ٤٢، بينما أعرب    ٢٠١٠ عام

 إال أن النوايا ختتلف اختالفاً كبرياً، تبعاً للمحافظة، إذ إن           .)٦٧(يف إعادة التوطن يف مكان آخر     
 يف  ٧٥االندماج احمللي أكثر جاذبية للمشردين داخلياً يف احملافظات الوسطى واجلنوبية بنسبة            

اليت تؤثر على هـذا التفـضيل       والعوامل  .  يف املائة يف نينوى مثالً     ١٥املائة، مقارنة بأقل من     
ويتركز معظـم الـسكان     . ترتبط غالباً بالوضع األمين وباحلصول على اخلدمات األساسية       

  .)٦٨(العائدين يف بغداد، ولكن أيضاً يف دياىل واألنبار وكركوك
وعلى الرغم من حتقق بعض النجاح فيما يتعلق بالعودة، فقـد أسـفرت التـدابري                 -٥٧

ومشلت هذه التدابري عدداً من     . تشجيع عمليات العودة عن نتائج متفاوتة     احلكومية اهلادفة إىل    
األوامر احلكومية اهلادفة إىل تسهيل عمليات العودة من خالل إعادة املمتلكات اخلاصـة إىل              

يف بغداد، وجمموعة تدابري للمـساعدة      " مراكز مساعدة على العودة   " ، وإنشاء   )٦٩(أصحاهبا
للمشردين ) لفترة ستة أشهر  ( وجمموعة تدابري بشأن تعويض اإلجيار        دوالراً، ٨٥٠املالية مببلغ   

وأشاد املمثل جبهود احلكومة الراميـة إىل       . داخلياً املسجلني الذين يقيمون يف دور ليست هلم       
معاجلة جمموعة واسعة من االحتياجات املتعلقة بإعادة املمتلكات وبالتدابري املتخذة لتـسهيل            

ويالحظ .  من املمتلكات حىت اآلن٣ ٨٠٠ اليت أتاحت إعادة زهاء -إجراءات إثبات امللكية 
__________ 

)٦٧(  “Review of Displacement”, p. 4. 
 .٥- ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٨(
 S/١٠١، و]العـراق  [S/١٠١، ورقم ١٠١تشمل هذه األوامر أمري رئاسة جملس الوزراء رقم   )٦٩(

2009/8S  ،٢٦٢، ومرسوم جملس الوزراء رقم      ٢٦٢، وأمر جملس الوزراء     ٢٠٠٨  أغسطس/  آب ٣ 
 .٢٠٠٨يوليه / متوز١٧ تاريخ ٢٦٢، رقم ]العراق [٢٠٠٨عام ل
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أن اخلربة املكتسبة حىت اآلن ميكن أن تساهم يف اجلهود اجلارية اليت تبذهلا حكومة العـراق                
إال أن الدعم احلكومي اعُترب إىل حد كبري غري      . لزيادة اإلنصاف والكفاءة يف إعادة املمتلكات     

 يف املائة فقط    ٤٠تعلق ِمبَنح العودة، بيَّن أحد االستقصاءات أن        وفيما ي . كاف وصعب املنال  
 ٣٠ وأن   ٢٠٠٩من العائدين قد قدموا طلباً للحصول على منحة أو تسجلوا حبلول هناية عام              

  .)٧٠(يف املائة فقط من أولئك الذين قدموا طلباً قد تلقوا بالفعل منحة
واليت استهدفت مـا يقـرب       - ) اليت نوقشت أعاله  (وقد مثلت مبادرة دياىل       -٥٨
 منوذجاً إجيابياً لعمليات العودة وإعادة الدمج ومت انتقاؤها ملدها          -  أسرة   ٢٧ ٠٠٠  من

إال أن هذه املبادرة كشفت عن عدد من الثغرات         . إىل عدد من مناطق العودة األخرى     
املمكنة واليت ميكن استخالص العرب منها، ومن هذه الثغرات احلاجة إىل معاجلة عـدم              

فاية املساعدة املقدمة إىل العائدين، وتدعيم هياكل التنسيق، وتعزيز قدرة مؤسسات           ك
  .احملافظات

وقد ُسرَّ املمثل اخلاص، خالل زيارته، عندما علم بأن احلكومـة بـصدد إعـداد                 -٥٩
وأكد على أمهية ضمان أن تكون هـذه        . استراتيجية إلجياد حلول دائمة للتهجري يف العراق      

وأن تشمل اجملموعة الكاملة من احللول الدائمة، مبا فيهـا           )٧١(املة يف نطاقها  االستراتيجية ش 
، ٢٨العودة، أو االندماج احمللي، أو التوطن يف مكان خمتلف وأن تتيح، وفقاً للمبدأ التوجيهي      

وينبغي الستراتيجية من هـذا     . إمكانية اختيار واحد من هذه احللول اختياراً طوعياً ومستنرياً        
 تضمن جلميع املشردين داخلياً فرصة االستفادة على قدم املـساواة مـن احللـول               القبيل أن 

ويشدد املمثل كذلك على أن جلميـع       . الدائمة، بصرف النظر عن التاريخ الذي ُشردوا فيه       
 يف اختيار مكـان إقامتـهم   - مبا يتماشى مع حقوقهم الدستورية      -املواطنني العراقيني احلق    

 بشكل خاص قد يكون احلل املمكن الوحيد ألولئك الذين خيشون           وعلى أن االندماج احمللي   
  .من العودة أو ال يرغبون يف العودة إىل مكان إقامتهم السابق ألسباب أخرى

ومما شجع املمثل أنه علم بوجود خطط حكومية إلجراء مناقشات مع احملافظـات               -٦٠
لي لألشخاص الذين ال يرغبون     فيما يتعلق بقضايا التهجري، مبا يف ذلك إمكانات االندماج احمل         

ويرى املمثل أن عملية التشاور هذه مع اجملتمعـات املتـأثرة           . يف العودة إىل مكاهنم األصلي    
بالتهجري تشكل عنصراً أساسياً يف تأمني حل مستدمي، وحيث احلكومة على ضمان إشـراك              

ن احللـول الدائمـة     املشردين داخلياً أنفسهم يف هذا احلوار ويف وضع استراتيجية وطنية بشأ          
وتعد هذه األمور خطوات أساسية يف احلد من إعادة         . تأخذ يف االعتبار احتياجاهتم ونواياهم    

  .التهجري وضمان استراتيجية ناجحة تتضمن حلوالً دائمة

__________ 

)٧٠(  IOM, “Assessment of Return to Iraq”, 3 November 2009. 
 مرجعاً (A/HRC/13/21/Add.4)ميكن أن يكون إطار إجياد حلول دائمة لألشخاص املشردين داخلياً   )٧١(

 .مفيداً ُيسترشد به يف إعداد مثل هذه االستراتيجية
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يف العراق لألشخاص املهجرين واجملتمعات      ويرى املمثل أيضاً أن إجياد حلول دائمة        -٦١
سواء يشكل حتدياً على الصعيد اإلنساين وصعيد حقـوق اإلنـسان           املتأثرة بالتهجري على ال   

ويشدد، يف هذا السياق، على أمهية إدراج القضايا املتعلقة بالتهجري، على           . والصعيد اإلمنائي 
وبوجه خاص، يرحب بإدراج    . وجه التحديد، يف مجيع اخلطط والربامج اإلمنائية ذات الصلة        

 فيما خيص   ٢٠١٤-٢٠١١تحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة     مثل هذه القضايا يف إطار األمم امل      
العراق، ويدعو حكومة العراق وسائر اجلهات املعنية إىل معاجلة قضايا التهجري معاجلة كافية             

كما يدعو احلكومة واجملتمع الدويل إىل توفري املوارد الكافية         . يف اخلطة اإلمنائية الوطنية املقبلة    
اليت يطرحها التهجري على صعيد حقـوق اإلنـسان والـصعيد           ملعاجلة التحديات العظيمة    
  . االجتماعي والصعيد اإلمنائي

  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  
 الداخلي نتيجـة    التشريدعاىن العراق يف املاضي القريب من الكثري من موجات            -٦٢

ـ        ام للرتاع، والعنف الطائفي، واحلركات السكانية القـسرية املرتبطـة بـسياسات النظ
. ٢٠٠٦ مليون شخص ما زالوا مهجرين منـذ عـام           ١,٥٥ وُيقدر أن هناك     - السابق

ويتفاقم هذا الوضع بسبب تدهور البىن األساسية واخلدمات يف مجيع أرجاء البلد، وانعدام  
ُسُبل الرزق والفرص االقتصادية، واستمرار انعدام األمن، واالنقسامات الطائفية، فـضالً   

  . يتعلق باإلدارة وسيادة القانون وقدرة اهلياكل احلكوميةفيماعن جوانب قصور خطرية 
وخيلص املمثل، بناًء على الزيارة اليت أجراها، إىل أن حكومـة العـراق بـذلت         -٦٣

ومشلت اإلجنازات حىت هذا    . جهوداً كبرية من أجل معاجلة حالة املشردين داخلياً يف البلد         
، والتدابري اخلاصة   ٢٠٠٨يوليه  /متوزادرة يف   التاريخ السياسة الوطنية بشأن التهجري الص     

اليت اختذت لتسهيل عودة األشخاص املشردين يف العراق، وإعادة دجمهم، ورد املمتلكات           
إليهم، والتعاون مع اجملتمع الدويل ملعاجلة وضعهم من الناحية اإلنسانية وناحيـة حقـوق         

لتزامـات خـالل االسـتعراض       قدمته من ا   ملاويثين املمثل أيضاً على احلكومة      . اإلنسان
ويرى املمثل  .  فيما يتعلق باألشخاص املهجرين    ٢٠١٠فرباير  /شباطالدوري الشامل يف    

أن زيارته وما يتمخض عنها من توصيات يشكالن فرصة للبناء على تلك العملية ولتنفيذ              
  .التوصيات اليت وافقت عليها حكومة العراق

ود املبذولة حىت هذا التاريخ، فإن تعقـد        اجلهمن  رغم  الويشدد املمثل على أنه ب      -٦٤
د الداخلي يف العراق، ونطاقها، يقتضيان بذل جهود أقـوى مـن جانـب              يحالة التشر 

احلكومة واجملتمع الدويل حلماية حقوق اإلنسان لألشخاص املشردين داخليـاً، وتلبيـة            
ذلك إال استناداً وال ميكن القيام ب  . احتياجاهتم الفورية، وإجياد حلول دائمة إلهناء تشردهم      

، مبا فيها   بالتشريدإىل استراتيجية جامعة وشاملة تأخذ يف احلسبان مجيع اجملتمعات املتأثرة           
  .اجملتمعات املضيفة واجملتمعات الكائنة يف مناطق العودة
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ويف إقليم كردستان العراق، يعترف املمثل بأن حكومـة كردسـتان اإلقليميـة         -٦٥
هم، ئخلياً من مجيع أحناء العراق بصرف النظر عن منـش         استقبلت األشخاص املشردين دا   

، ووفـرت هلـم     ٢٠٠٦وخباصة يف أعقاب العنف الطائفي الذي حدث يف البلد عـام            
غري أن من الضروري تقوية آليات التنسيق والتعاون بني احلكومـة املركزيـة             . السالمة

 املنطقة، مبا يف ذلـك      وحكومة كردستان اإلقليمية، ملعاجلة حالة املشردين داخلياً يف هذه        
الفئات الضعيفة، فضالً عن معاجلة عدد من القضايا اإلدارية والقضايا املتعلقة باملـساعدة             
املالية، مثل الصعوبات اليت يواجهها املشردون داخلياً لنقل بطاقاهتم التموينية واسـتالم            

 وعلى الـرغم مـن    . مستحقاهتم، وهي صعوبات تؤثر على حقوقهم ومستوى معيشتهم       
حتسن األوضاع االجتماعية واألمنية واالقتصادية يف هذا اإلقليم، فإن اهلجمات املستمرة           
اليت تشن عرب احلدود ما زالت تتسبب يف هتجري دوري لسكانه الذين يعيشون يف املناطق               

ويرى املمثل أنه جيب إقامة تعاون أقوى بني حكومة العراق وحكومة كردستان            . احلدودية
 جهود دبلوماسية متضافرة وإقامة حوارات بشأن احلـدود مـع         بذل عن   اإلقليمية فضالً 

البلدان اجملاورة ذات الصلة، بغية منع وقوع هجمات عرب احلدود والتوعية بتأثري هـذه              
  .اهلجمات على السكان املدنيني

  .ويف ضوء ما تقدم، يود املمثل تقدمي التوصيات التالية  -٦٦
  : يلييوصي املمثل حكومة العراق مبا  -٦٧

وضع هنج ذي شقني حلالة التشريد الداخلي يف العراق، يتنـاول، يف آن               )أ(  
واحد، االحتياجات اإلنسانية املستمرة واالستراتيجيات الطويلة األجل اهلادفة إىل إجيـاد           

  حلول دائمة؛
وضع خطـة  بالقيام، وفقاً للمعايري الدولية، وال سيما املبادئ التوجيهية،        )ب(  

 بالتـشريد اجلة االحتياجات اإلنسانية الفورية جلميع اجملتمعـات املتـأثرة          عمل وطنية ملع  
واحتياجاهتا يف جمال حقوق اإلنسان، وتشمل احلصول بصورة منصفة علـى اخلـدمات             
األساسية، وتسجيل األشخاص املشردين داخلياً وتوفري وثائق شخصية ألولئك الذين رمبا           

وينبغي أن تتضمن هذه اخلطة آلية ذات قدرة . افقدوها، سواء أكان أعيد جتديدها أو نقله 
وموارد كافية لتوفري مساعدة وافية ويف الوقت املناسب للمشردين داخلياً، فـضالً عـن     
تعويض، وكذلك آليات لتحديد األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، كالنساء املنتميات        

وربات البيوت، واملسنني،   جلماعات األقليات، اللوايت تأثرن بالرتاع والتهجري، واألرامل،        
ويقتضي ذلك أموراً منها إجراء تنسيق      . والشباب، واألطفال، وتقدمي مساعدة خاصة هلم     

بني السلطات االحتادية وسلطات احملافظات وحتسني مرونة النظم املتعلقة بتخصيص ونقل           
  وإدارة األموال الالزمة ملساعدة املشردين داخلياً؛

ردين داخلياً يف البلد، حسب النوايـا املعلنـة         إعادة تسجيل مجيع املش     )ج(  
ة احتياجاهتم احملددة، فضالً عـن تيـسري        للحكومة، بغية حتسني مساعدهتم من خالل تلبي      
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 أن تستخدم، يف كـل مـن االسـتراتيجية     أيضاً ينبغيو. حتديد احللول الدائمة وتنفيذها   
الستراتيجيات املوضوعة على الوطنية املقبلة اهلادفة إىل إجياد حلول دائمة وخطط العمل وا

مستوى احملافظات، املعلومات املستمدة من أرقام واستقصاءات أكثر موثوقية فيما يتعلق           
كما ينبغي أن تضمن احلكومة أن توفر إعادة فتح باب تسجيل        . بتسجيل املشردين داخلياً  

ـ املشردين داخلياً هلؤالء مجيع احلقوق والفوائد ذات الصلة وأال جترى            اً حـصري ة  العملي
   اإلحصاء الوطين؛ألغراض إحصائية يف سياق عملية

عاجلة األوضاع املعيشية املريعة ملا ُيقدر      مبالقيام، على سبيل االستعجال،       )د(  
 عراقي، يعتقد أن غالبيتهم من املشردين داخليـاً، ويعيـشون حاليـاً يف              ٥٠٠ ٠٠٠  ب

جياد حلول طويلة األجل، ينبغي وريثما يتم إ.  ومدن أخرىيف بغدادمستوطنات غري رمسية 
اختاذ تدبري فوري لتحسني األوضاع يف هذه املستوطنات غري النظاميـة، مثـل تـوفري               
اخلدمات األساسية كاملاء واملرافق الصحية، ومجع النفايات، وإدخال بعض التحـسينات           

صول وينبغي أيضاً بذل جهود لتحسني فرص احل      . على املآوى اليت تعترب حالياً غري مواتية      
ويف الوقت ذاته، ينبغي اختاذ خطوات ملموسة لتحديـد         . على الرعاية الصحية والتعليم   

  احللول السكنية البديلة والطويلة األجل، مبا يف ذلك ختصيص قطع األرض؛
إعالن وقف اختياري لعمليات اإلخالء القسري من هذه املـستوطنات            )ه(  

 الداخلي املزمـع وضـعها      التشريددة بشأن   غري الرمسية، إىل أن توفر االستراتيجية اجلدي      
  خطة واضحة وبدائل قابلة لالستمرار هلؤالء األشخاص، تتماشى مع املعايري الدولية؛

 الداخلي يف العراق وفقاً ملعـايري      للتشريدوضع استراتيجية حلول دائمة       )و(  
كاملة مـن   لاموعة  اجملدولية مثل املبادئ التوجيهية، تكون شاملة يف نطاقها وتنطوي على           

وينبغي .  تشمل العودة أو االندماج احمللي أو التوطن يف مكان خمتلف           اليت احللول الدائمة، 
أيضاً أن تكفل هذه االستراتيجية استفادة مجيع األشخاص املشردين داخلياً، مبـن فـيهم       
أولئك الذين تشردوا بسبب الكوارث الطبيعية وبصرف النظر عن تاريخ تشردهم، مـن           

وقد يشكل االندماج احمللي، بوجه خـاص،  . ائمة على قدم املساواة مع غريهماحللول الد 
احلل الوحيد املمكن ألولئك الذين خيشون من العودة أو ال يرغبون يف العودة إىل مكـان         

  إقامتهم األصلي ألسباب أخرى؛
ضمان التشاور مع اجملتمعات املتـأثرة بالتـشريد ومـشاركتها ومـع              )ز(  

  داخلياً أنفسهم يف عملية إجياد حل دائم؛األشخاص املشردين 
تنفيذ مبادرات، مثل املبادرات املخطط هلا حالياً، لتقييم إمكانات الدمج            )ح(  

  احمللي لألشخاص املشردين داخلياً يف خمتلف حمافظات البلد وتعزيز هذه اإلمكانات؛
ءات تعزيز تدابري إعادة املمتلكات والتعويض، بوسائل منها تسهيل إجرا          )ط(  

تثبيت امللكية، وزيادة قدرة وفعالية اآلليات املتصلة هبـا، وحتديـد وتطبيـق الـدروس               
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وينبغي أن يرافـق    . املستخلصة من جتربة البلد يف جمال إعادة املمتلكات حىت هذا التاريخ          
ذلك عدد من التدابري األخرى، مثل املصاحلة ما بني الطوائف واالستثمار يف اخلـدمات              

  سية؛ األسايةاجملتمع
تعزيز القدرة املؤسسية لوزارة املهجرين واملهاجرين ومديريـة اهلجـرة            )ي(  

ويشمل ذلـك   . والتهجري والسلطات اإلقليمية بشأن مسائل التهجري، وتوضيح أدوارها       
زيادة قدرة وزارة املهجرين واملهاجرين للقيام باألنـشطة التـشغيلية اليوميـة املتـصلة             

نسيق مع الوزارات واهليئات الوطنية والوكاالت الدوليـة        بالتهجري، ويف الوقت ذاته، للت    
وينبغي للسلطات اإلقليمية القيام بدور رئيسي يف التواصل مع الـسلطات           . ذات الصلة 

الوطنية والبلدية والقروية، واملشاركة يف التنسيق داخل احلكومة، وخاصة يف جمال ختطيط            
  وتنفيذ األنشطة والسياسات املتصلة بالتهجري؛

اعتماد إطار قانوين ملزم حلماية املشردين داخلياً يتمشى مـع املعـايري              )ك(  
الدولية ومع اخلطة الوطنية بشأن التهجري، ويوفر جمموعة شاملة مـن احلقـوق جلميـع               

ن من حتديد أدوار ومـسؤوليات خمتلـف املؤسـسات       األشخاص املشردين داخلياً وميكّ   
  اتساقاً ومتاسكاً؛االحتادية ومؤسسات احملافظات على حنو أكثر 

وضع استراتيجية وطنية لبناء السلم واملصاحلة ترمي إىل منع حـدوث              )ل(  
وقـد  .  وتطبيق حلول طويلة األجل مستدامة للتشريد يف البلـد    ،مزيد التشريد القسري  

 من أجل معاجلـة   يشمل ذلك تعزيز قدرة اللجنة العراقية ملتابعة وتنفيذ املصاحلة الوطنية           
واملصاحلة يف سياق التهجري، مبا يف ذلك ما يتعلق بالتوترات بني املشردين            قضايا التوترات   

داخلياً واجملتمعات املضيفة، ويف حتديد وتنفيذ احللول املستدمية، مبا يف ذلـك االنـدماج              
 كاٍف أنشطة مثل مبـادرة      بشكل نشط ومتول    بشكلوينبغي أن تشجع    . احمللي والعودة 

. طنية وقضايا املصاحلة يف سياق برامج الـدمج والعـودة         ، اليت تتناول القضايا الو    دياىل
وينبغي حلكومة العراق أن تعد محلة متعددة السنوات يف جمال وسائط اإلعالم والتواصل             
مع اجلمهور للتوعية بالضرر الذي تعود به االنقسامات الطائفية والعنف الطائفي علـى             

وطين، ويف هذا الـسياق، التوعيـة       البلد، وتشجيع الرسائل اليت تدعو إىل بناء السلم ال        
وهبذه الروح، ينبغي حلكومـة العـراق،       . حبقوق األشخاص املشردين داخلياً وأوضاعهم    

بالتنسيق مع مجيع السلطات احمللية، أن حتدد وتتفادى خصيصاً السياسات والربامج الـيت    
  ميكن أن تعزز أو تزيد االنقسامات اإلثنية أو الدينية؛

نهجية بإدراج القضايا املتصلة بالتهجري، مبـا يف ذلـك          القيام بصورة م    )م(  
اجلوانب اإلنسانية واجلوانب املتعلقة باحللول الدائمة، يف األطـر واألنـشطة اإلمنائيـة             
الوطنية، وخاصة يف خطة التنمية الوطنية املقبلة، وتوفري خمصصات كافية يف امليزانية هلذه             

  .األنشطة
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اخلياً يف كركوك، ينبغي أن حتقـق احلكومـة يف          وفيما يتعلق بوضع املشردين د      -٦٨
 واالحتجاز وأن تتخذ تدابري     للمضايقةاالدعاءات القائلة بتعرض هؤالء يف اآلونة األخرية        

تؤكد فيها من جديد وتكفل أن تبقى عملية اإلحصاء املقبلة غري سياسية وشاملة وأال تؤثر    
  . تأثرياً سلبياً على حقوق املشردين داخلياً

يما يتعلق بإقليم كردستان العراق، ينبغي أن تقوم احلكومـة، مـع حكومـة              وف  -٦٩
كردستان اإلقليمية، بتعزيز اجلهود الدبلوماسية واحلوار عرب احلدود للتصدي للهجمات          
اليت تشن عرب احلدود والتوعية مبا هلذه اهلجمات من أذى للسكان املـدنيني يف املنـاطق                

ستقبال سكان املنـاطق    القدرات  الإقامة نظم لتحسني    ويف الوقت ذاته، ينبغي     . احلدودية
  .احلدودية الذين يعانون من هذه اهلجمات الدورية ومن التشريد

ويوصي املمثل بأن تقوم سلطات حكومة كردستان اإلقليمية، بالتنـسيق مـع               -٧٠
، )ال سيما املبادئ التوجيهيـة (احلكومة االحتادية، بوضع خطة عمل وفقاً للمعايري الدولية     

لتلبية االحتياجات االجتماعية الفورية لألسر املشردة داخلياً يف اإلقليم والبالغ عـددها            
 أسرة وإجياد حلول دائمة هلا، وذلك ضمن االستراتيجية الوطنيـة األوسـع             ٣٠ ٠٠٠

 عمليات تـدخل يف      على وينبغي أن تشتمل خطة العمل اإلقليمية هذه      . اخلاصة بالتهجري 
إعانات إجيار، وخمصصات للسكن وخمصصات أراضٍ، ومشاريع       جمال السكن، مثل تقدمي     

مبا يف ذلك توفري تـدريب لغـوي ملـن ال يـتكلم     (لتوفري أسباب الرزق وفرص العمل     
، وحتسني فرص الوصول إىل مرافق التعليم، بوسائل منها توفري تدريب لغـوي             )الكردية

 فرص احلـصول علـى      واختاذ تدابري ملعاجلة حاالت ترك الدراسة بسبب الفقر، وحتسني        
ومن الضروري أيضاً وضع برامج مساعدة ذات أهداف أكثر حتديـداً           . الرعاية الصحية 

ملعاجلة املشكالت احملددة للمشردين داخلياً الذين يعانون من الضعف بـشكل خـاص             
واجلماعات املعرضة لالعتداء أو االستغالل، مبـا يف ذلـك          ) ألسباب منها الفقر املزمن   (

يعيلـون  باتوا  ألسر، واألطفال الذين فصلوا عن آبائهم، واألطفال الذين         النساء ربات ا  
وينبغي أن تقوم حكومة كردستان اإلقليمية، بالتنسيق مع احلكومـة االحتاديـة،        . أسرهم

  .بإعادة فتح باب تسجيل مجيع األشخاص املشردين داخلياً يف اإلقليم
  :ويوصي املمثل بأن يقوم اجملتمع الدويل مبا يلي  -٧١

دعم حكومة العراق وتقدمي املساعدة التقنية هلا يف وضـع اسـتراتيجية              )أ(  
وطنية بشأن احللول الدائمة وخطة عمل وطنية بشأن تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية إىل               

وينبغي أيضاً تقدمي مساعدة مماثلة إىل حكومة كردستان اإلقليمية وسائر          . املشردين داخلياً 
يات وخطط عمل إقليميـة تتماشـى مـع الـسياسات       احملافظات ألجل وضع استراتيج   

  واالستراتيجيات الوطنية؛
مواصلة دعم حكومة العراق من خالل دعم القدرات وتوفري املساعدة            )ب(  

التقنية، وخاصة فيما يتعلق بوضع أطر تشريعية وطنية بشأن املشردين داخليـاً، واختـاذ              
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، ديـاىل حلول دائمة، مثل مبادرة     مبادرات مشتركة بشأن مشاريع متكاملة وكلية إلجياد        
  وتنفيذ أنشطة مساعدة إنسانية لصاحل املشردين داخلياً؛

 د وحتليل املعلومـات وأنـشطة الـدعوة       مواصلة وتعزيز أعمال الرص     )ج(  
  يتعلق حبالة حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، مبن فيهم العائدون منهم؛ فيما

دعم وااللتزام املايل ملفوضية األمم     متشياً مع النهج ذي الشقني، تعزيز ال        )د(  
املتحدة السامية لشؤون الالجئني وسائر املؤسسات اإلنسانية، بغية معاجلة االحتياجـات           
اإلنسانية العاجلة يف املستوطنات غري الرمسية للمشردين داخلياً، وتوجيه املوارد حنو تشييد 

وى هلم وسـائر الفئـات      دور منخفضة الكلفة لألشخاص املشردين داخلياً الذين ال مأ        
الضعيفة، متشياً مع اقتراح رئيس جملس الوزراء القاضي بتخـصيص أرض لألشـخاص             

  املشردين داخلياً املعوزين والذين ال مأوى هلم؛
القيام، بالتعاون الوثيق مع حكومة العراق، بتلبية االحتياجات اإلنسانية           )ه(  

ن املشردين داخليـاً، وتوجيـه       مشرد عراقي، الكثري منهم م     ٥٠٠ ٠٠٠العاجلة لنحو   
  املوارد لتلبية هذه االحتياجات؛

العمل على حنو وثيق مع حكومة العراق ووكاالت األمم املتحدة املعنية             )و(  
  وضع خطة عمل لتنفيذ االلتزامات املقدمة يف سياق االستعراض الدوري الشامل؛ل

ربامج اإلمنائية لألمم   ضمان إدراج القضايا املتعلقة باملشردين داخلياً يف ال         )ز(  
  املتحدة واجلهات املاحنة الدولية؛

العمل بنشاط على اختاذ مبادرات دبلوماسية لتشجيع بناء القـدرات يف             )ح(  
األجل الطويل فيما يتعلق بالقضايا املؤسسية وقضايا حقوق اإلنسان وسـيادة القـانون             

د من التشريد القـسري  وحسن اإلدارة يف العراق، مبا يف ذلك من أجل منع حدوث املزي 
  بسبب العنف الطائفي واإلفالت من العقاب وانتهاكات حقوق اإلنسان؛

أكثر تنوعـاً    العمل بنشاط على تشجيع فريق من اجلهات املاحنة الدولية          )ط(  
للعمل مع حكومة العراق ودعمها يف جمال وضع مشاريع ذات تأثري سـريع ومـشاريع               

وق اإلنسان، فضالً عن احلالة اإلنسانية للمـشردين       أطول أجالً ترمي إىل حتسني حالة حق      
  .داخلياً ووضعهم يف األجل الطويل

        
  


