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ملخص

أم عراقية تحمل طفلها في أحد مخيمات النازحين في الفلوجة -يونيو ( 2016فرانس برس)

شــهد العــراق فــي يونيو/حزيــران  2014أكبــر عمليــة نــزوح داخلــي للســكان ،بســبب العمليــات العســكرية
التــي اندلعــت جــراء ســيطرة تنظيــم «الدولــة اإلســامية» (داعــش) علــى أجــزاء كبيــرة فــي العــراق شــملت
هربــا مــن
المناطــق الغربيــة والشــمالية مــن البــاد ،حيــث شــهدت هــذه المناطــق فــرار آالف العائــات ً
المــوت والتنكيــل نحــو المحافظــات العراقيــة األخــرى.
عمليــات النــزوح هــذه اســتمرت منــذ ذلــك الوقــت وحتــى تاريــخ نشــر هــذا التقريــر ،حيــث بلغــت أعــداد
النازحيــن خــال الســنوات الســت الماضيــة مــا يزيــد علــى  6مليــون نــازح هربــوا مــن مناطــق النــزاع نحــو
العديــد مــن المحافظــات العراقيــة؛ مثــل بغــداد ،وكركــوك ،واألنبــار ،ونينــوى ،وصــاح الديــن وديالــى،
باإلضافــة إلــى إقليــم كردســتان العــراق .وعــاد منهــم حوالــي ( ((()4,867,050نــازح ،فيمــا بلــغ عــدد
https://dtm.iom.int/iraq
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المســتمرين بالنــزوح حوالــي ()1,198,940

(((

نــازح حتــى تاريــخ نشــر هــذا التقريــر.

منــذ حركــة النــزوح الكبيــرة ،واجــه العــراق تحديــات صعبــة فــي تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية وإيجــاد حلــول
دائمــة لمســاعدة النازحيــن ،إذ ّ
وثــق الفريــق الميدانــي للمرصــد األورومتوســطي علــى مــدار الســنوات
الماضيــة حجــم المعانــاة التــي يعيشــها النازحــون علــى الصعيــد اإلنســاني والمتمثلــة فــي النقــص الحــاد
فــي الغــذاء وانعــدام مصــادر الــرزق ،وعــدم توفــر الميــاه الصحيــة ،وشــح الوقــود الــازم للطبــخ والتدفئــة،
فضــا عــن عــدم تمكــن العديــد
وانقطــاع الكهربــاء ،وتفاقــم المشــاكل المتعلقــة بالصحــة والتعليــم،
ً
منهــم مــن العــودة إلــى منازلهــم األصليــة.
فــي الفتــرة مــن نهايــة عــام  2017إلــى نهايــة عــام  ،2019عملــت الســلطات العراقيــة علــى إغــاق بعــض
مخيمــات النــزوح ودمــج البعــض اآلخــر ضمــن خطــة إلعــادة النازحيــن إلــى بيوتهــم .أســهم ذلــك بإعــادة
أكثــر مــن  4مليــون منهــم إلــى مناطقهــم .رغــم ذلــك ،مــا يــزال أكثــر مــن مليــون نــازح مشــردين ويعانــون
أوضاعــا إنســانية غايــة فــي الصعوبــة .فهــم مــن ناحيــة غيــر قادريــن علــى العــودة إلــى منازلهــم التــي
ً
دمرتهــا العمليــات العســكرية وســط بــطء شــديد فــي عمليــة إعــادة اإلعمــار ،ومــن ناحيــة أخــرى لــم توفــر
الســلطات العراقيــة البديــل المؤقــت (الســكن) المناســب لهــم ،ممــا جعلهــم يتعرضــون إلــى تشــريد
ثانــوي ،حيــث دفعهــم ذلــك إلــى التوجــه نحــو مناطــق عشــوائية وغيــر آمنــة واتخــاذ العديــد مــن المســاكن
المهجــورة للعيــش فيهــا بســبب إغــاق مخيماتهــم التــي كانــوا يتواجــدون بهــا.
يســلط المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان فــي هــذا التقريــر الضــوء على أوضاع مخيمــات النزوح
فــي العــراق ،واألوضــاع اإلنســانية الصعبــة التــي يعيشــها النازحــون فــي هــذه المخيمــات ،باإلضافــة إلــى
األســباب التــي تمنــع النازحيــن مــن العــودة إلــى منازلهــم ،مــع إبــراز الجانــب القانونــي الــذي يعالــج هــذا
النــوع مــن االنتهــاكات.

Ibid
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النزوح

عائالت عراقية نازحة بسبب القتال -يوليو ( 2014األناضول)

يعـ ّـرف النــزوح بأنــه «حركــة الفــرد أو المجموعــة مــن مــكان إلــى آخــر داخــل حــدود الدولــة ،ويتــم النــزوح
رغمــا عــن إرادة النــازح بســبب مؤثــر خارجــي مهــدد للحيــاة ،كالمجاعــة أو الحــرب أو الجفــاف والتصحــر أو
ً

أي كــوارث أخــرى تدفــع النــازح إلــى مغــادرة موقعــه والتوجــه إلــى موقــع آخــر طمعـ ًـا فــي الخــاص مــن
تلــك الظــروف».
وكذلــك يعـ ّـرف النازحــون« :بأنهــم األشــخاص أو مجموعــات مــن األشــخاص الذيــن أجبــروا علــى هجــر
ديارهــم أو أماكــن إقامتهــم المعتــادة فجــأةً أو علــى غيــر انتظــار بســبب صــراع مســلح أو نــزاع داخلــي أو
انتهــاكات منتظمــة لحقــوق اإلنســان أو كــوارث طبيعيــة أو مــن صنــع اإلنســان وهــم لــم يعبــروا حــدود
أيــة دولــة معتــرف بهــا دوليـ ًـا».
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مســألة النازحيــن لــم تُ نظــم باتفاقيــة كمــا هــو الحــال بالنســبة لالجئيــن الذيــن تنظــم أوضاعهــم اتفاقيــة
عــام  ،1951إال أن القانــون الدولــي تنــاول مســألة وجــوب حمايــة األشــخاص حيــن ينزحــون ،حيــث تنــاول
ذلــك مــن خــال القوانيــن اآلتيــة:
 القانون الدولي لحقوق اإلنسان؛ القانون الدولي اإلنساني في حالة نزاع مسلح؛ المبــادئ اإلرشــادية المتعلقــة بالنــزوح الداخلــي التــي تقــوم علــى هذيــن القانونيــن ،والتــي توفــرإرشــادات مفيــدة بشــأن جوانــب محــددة للنـــزوح.
وجــاء القانــون الدولــي اإلنســاني لينــص علــى حمايــة الســكان مــن النــزوح وخاللــه بصفتهــم مدنييــن،
شــريطة أال يشــاركوا مباشــرة فــي األعمــال العدائيــة.
ً
دورا مهمـ ًـا فــي الحيلولــة دون نــزوح الســكان ويقــر
وعلــى الرغــم مــن أن القانــون الدولــي اإلنســاني يلعــب
ً
ـراض عســكرية قهريــة أو لحمايــة المدنييــن أنفســهم.
بحظــره ،إال أنــه جعلــه مسـ
ـموحا إذا كان ضروريـ ًـا ألغـ ٍ
نطــاق واســع دون
أمــا دون ذلــك ،أي فــي حــال كان نــزوح المدنييــن سياســة منهجيــة تســتخدم علــى
ٍ
توافــر التبريــر الســابق ،فإنــه فــي هــذه الحالــة يشــكل جريمــة ضــد اإلنســانية.
وعندمــا أقــر القانــون الدولــي اإلنســاني الحمايــة للســكان المدنييــن ،حظــر جميــع أشــكال انتهــاكات هــذه
ـرا مــا يشــكل انتهاكهــا سـ ً
الحمايــة ،ألن كثيـ ً
ـببا جذريـ ًـا للنــزوح .فالهجمــات التــي تشــنها أطــراف النــزاع علــى
المدنييــن والمنشــآت المدنيــة يمكــن أن تؤثــر علــى المدنييــن .وبمفهــوم المخالفــة ،إذا احتــرم أطــراف
النــزاع القواعــد التــي تحــول دون نــزوح الســكان؛ مثــل حظــر األعمــال التــي تهــدد قــدرة الســكان المدنييــن
علــى البقــاء علــى قيــد الحيــاة ،أو القيــام دون أي ســبب عســكري وجيــه ،بإتــاف المحاصيــل أو تدميــر
المرافــق الصحيــة أو المــوارد المائيــة أو إمــدادات الطاقــة أو المســاكن ،فــإن ذلــك ســيوفر الحمايــة
فضــا عــن أن القانــون الدولــي اإلنســاني حظــر
المطلوبــة للســكان المدنييــن ويمنعهــم مــن النــزوح،
ً
أيضـ ًـا العقــاب الجماعــي للســكان المدنييــن.
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منهجية التقرير
يفحــص هــذا التقريــر أســباب النــزوح فــي العــراق ،وأضــاع النازحيــن العراقييــن داخــل المخيمات المنتشــرة
ـواء قبــل إغــاق العديــد مــن المخيمــات فــي العديــد مــن
فــي المحافظــات العراقيــة وإقليــم كردســتان ،سـ ً
المحافظــات ،أو تلــك التــي مــا تــزال قائمــة حتــى لحظــة كتابــة التقريــر.
يعتمــد التقريــر علــى أشــهر مــن البحــث والتوثيــق ،بمــا فــي ذلــك العمــل الميدانــي لفريــق المرصــد
األورومتوســطي فــي العــراق فــي الفتــرة مــن أغســطس/آب  2020وحتــى مايو/أيــار  .2021راجــع المرصد
األورومتوســطي التقاريــر المحليــة التــي تتنــاول تفاصيــل النــزوح والنازحيــن ،وكذلــك التقاريــر الدوليــة
ومنهــا تقريــر األمــم المتحــدة الصــادر فــي يونيو/حزيــران .2020
أجــرى الفريــق الميدانــي للمرصــد األورومتوســطي  20مقابلــة مــع نازحيــن ،ومــدراء مخيمــات وشــهود
ـواء فيمــا يتعلــق بمخيمــات
عيــان ،وحصــل علــى معلومــات تفصيليــة حــول حالــة النــزوح فــي العــراق سـ ً
النــزوح الرســمية والتــي أغلــق عــدد كبيــر منهــا ،أو تلــك المنتشــرة فــي المناطــق العشــوائية ،باإلضافــة
إلــى األوضــاع المعيشــية واإلنســانية الصعبــة التــي يعيشــها النازحــون خاصـ ًـة فــي ظــل انتشــار جائحــة
ـا عــن المصاعــب واألســباب التــي تجعــل الكثيــر مــن النازحيــن غيــر قادريــن علــى العــودة إلــى
كورونــا ،فضـ ً
مناطقهــم األصليــة.
يعــرض هــذا التقريــر تفاصيــل معلوماتيــة وإحصائيــة للمحافظــات الرئيســة التــي كانــت تتواجــد بهــا
مخيمــات النازحيــن ثــم أغلــق أغلبهــا ولكــن تشــرد نازحوهــا مــرة أخــرى بســبب األوضــاع األمنية واألســباب
المعقــدة التــي تمنــع عودتهــم إلــى مناطقهــم ،ثــم يســلط الضــوء علــى تفاصيــل وإحصائيــات خاصــة
بالمخيمــات القائمــة حتــى هــذه اللحظــة مثــل تلــك الموجــودة فــي محافظــة األنبــار وإقليــم كردســتان
العــراق ،ويعــرض مخاطــر النــزوح والخلفيــة القانونيــة لمســألة النــزوح فــي القانــون الدولــي.
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خلفية تاريخية عن النزوح في العراق منذ عام 2014

نازحون عراقيون ينتظرون في طابور لتلقي المساعدات اإلنسانية في نينوى -أبريل ( 2017األناضول)

ً
تاريخيــا ،شــهد العــراق موجــات نــزوح متعــددة بســبب الحــروب والنزاعــات المســلحة والعنــف اإلثنــي
ـدءا مــن الحــرب العراقيــة اإليرانيــة عــام  ،1980ومـ ً
والطائفــي ،بـ ً
ـرورا بالحــرب األمريكيــة علــى العــراق عــام
ـاء بالنزاعــات المســلحة الداخليــة ،والتــي كان آخرهــا النــزاع مــع تنظيــم «داعــش» ،والــذي
 ،2003وانتهـ ً
تســبب بأكبــر موجــة نــزوح داخلــي شــملت مــا يزيــد علــى  6مالييــن نــازح خــال الفتــرة مــن عــام 2014
إلــى عــام .2017
إال أن الموجــة الكبيــرة فــي النــزوح بــدأت فــي
وعلــى الرغــم مــن أن النــزوح حــدث فــي بدايــة عــام ّ ،2014
النصــف الثانــي مــن عــام  ،2014بعدمــا اســتولى تنظيــم «داعــش» علــى أجــزاء كبيــرة مــن العــراق ،حيــث
ّ
شــنت القــوات الحكوميــة العراقيــة عمليــات عســكرية ضــد التنظيــم بهــدف اســتعادة المناطــق التــي
فقدتهــا ،مدعومــة بالقــوات المســلحة لحكومــة إقليــم كردســتان العــراق ،وقــوات المهــام المشــتركة،
وقــوات الحشــد الشــعبي ،وغيرهــم مــن المقاتليــن القبلييــن والمحلييــن ،وغطــاء جــوي مــن التحالــف
خلــف أعـ ً
الدولــي بقيــادة الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،مــا ّ
ـدادا كبيــرة مــن النازحيــن ،حتى أعلنــت الحكومة
العراقيــة فــي ديســمبر/كانون األول  2017عــن انتهــاء عملياتهــا العســكرية ضــد تنظيم «داعــش» ،وانتهاء
وجــوده فــي جميــع المناطــق التــي كان يســيطر عليهــا.
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وفــر أغلــب النازحيــن نحــو المناطــق الحضريــة ،فــي حيــن لجــأ عــدد إلــى المخيمــات .لكــن المحافظــات فــي
الحقــا سياســات أكثــر تشـ ً
ـددا مــع النازحيــن ،حيــث أصبحــت توجــه النازحيــن
المناطــق الحضريــة فرضــت
ً
إلــى مخيمــات منشــأة داخــل محافظــة النــزوح نفســها ،ممــا جعــل النازحيــن غيــر قادريــن علــى النــزوح إلــى
المحافظــات (المناطــق الحضريــة) كمــا الســابق.
أعــادت الســلطات العراقيــة فــي الفتــرة مــن ديســمبر/كانون األول  2017إلــى ديســمبر/كانون األول 2019
مجموعــة كبيــرة مــن النازحيــن إلــى بيوتهــم األصليــة ،وذلــك ضمــن خطــة تشــجيع النازحيــن علــى العــودة
إلــى منازلهــم التــي فــروا منهــا ،حيــث عــاد خــال تلــك الفتــرة حوالــي  4.8مليون نــازح ،غير أن عمليــات إعادة

ـا عــن
النازحيــن لــم تكــن جميعهــا طوعيــة ،فقــد ُأبلــغ عــن عمليــات عــودة مبكــرة وقســرية وباإلكــراه ،فضـ ً
أن العديــد مــن النازحيــن عنــد عودتهــم لــم يتمكنــوا مــن العيــش فــي بيوتهــم بســبب الدمــار الــذي حـ ّ
ـل بهــا
بســبب النــزاع ،إمــا لعــدم قيــام الحكومــة بإعــادة إعمارهــا ،أو بســبب بــطء وتيــرة إعــادة اإلعمــار.
منــذ ديســمبر/كانون األول  2019وحتــى كتابــة هــذا التقريــر ،أغلقــت الســلطات العراقيــة العديــد مــن
المخيمــات فــي عــدد مــن المحافظــات ،إال أن هنــاك بعــض المخيمــات لــم تغلــق حتــى هــذه اللحظــة
وبقــي فيهــا اآلالف مــن العائــات .يعيــش اآلن مــا يزيــد علــى  1.2مليــون نــازح فــي حالــة نــزوح داخلــي،
حيــث انتقــل العديــد منهــم مــن مــكان نــزوح إلــى آخــر ،أو نزحــوا مــرة أخــرى بســبب المحاولــة الفاشــلة فــي
ـآو لهــم.
العــودة إلــى مناطقهــم األصليــة ممــا جعلهــم يلجــأون إلــى المناطــق العشــوائية ويتخذونهــا مـ ٍ
كمــا أنهــم يواجهــون ظروفـ ًـا إنســانية صعبــة داخــل المخيمــات وخارجهــا ،بســبب انعــدام الظــروف األمنيــة

والمعيشــية ،وعــدم قدرتهــم علــى تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية الالزمــة لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة.
وعانــى الســكان المشــردون مــن انتهـ ٍ
ـاكات مروعــة علــى يــد تنظيــم «داعــش» خــال فتــرة ســيطرته علــى
بعــض المناطــق فــي العــراق ،حيــث تعرضــوا للقتــل والتعذيــب والتنكيــل ،واالغتصــاب واالســترقاق،
ـا عــن انعــدام
وتجنيــد األطفــال واســتخدامهم ،واالســتهداف المتعمــد للســكان كنــوع مــن العقــاب ،فضـ ً

ـرا كبيـ ً
ـتمرا فــي العــراق ،والــذي شـ ّـكل خطـ ً
األمــن الــذي مــا يــزال مسـ ً
ـرا علــى المشــردين والمجتمعــات
المضيفــة لهــم ،باإلضافــة إلــى الجهــات العاملــة فــي المجــال اإلنســاني.
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أوضاع مخيمات النزوح في المحافظات
الرئيسية خالل عام 2021-2020

عائلة عراقية تتجه إلى أحد مخيمات النزوح في كردستان العراق -فبراير ( 2018المجلس النرويجي لالجئين)

ّ
وثــق الفريــق الميدانــي للمرصــد األورومتوســطي أوضــاع النازحيــن والمخيمــات فــي المحافظــات
الرئيســية؛ مثــل بغــداد ،كركــوك ،نينــوى ،صــاح الديــن ،ديالــى ،األنبــار وكذلــك إقليــم كردســتان العــراق.
تنــاول التوثيــق أوضــاع المخيمــات التــي تــم إغالقهــا ،والمخيمــات التــي تــم دمجهــا ،وكذلــك المتبقيــة
حتــى هــذه اللحظــة.
ومــن خــال الرصــد ،وجــد الفريــق الميدانــي أن المحافظــات التــي تــم إغــاق المخيمــات فيهــا كانــت علــى
النحــو اآلتــي؛ محافظــة ديالــى ،صــاح الديــن ،كركــوك ،نينــوى وبغــداد ،إال أنــه علــى الرغــم مــن إغــاق
كل مخيمــات النــزوح فــي هــذه المحافظــات ،لــم تتمكــن عشــرات العائــات مــن العــودة إلــى بيوتهــم
األصليــة وظلــوا فــي حالــة نــزوح عشــوائي يعانــون أوضاعـ ًـا إنســانية صعبــة.
يتنــاول هــذا القســم حيثيــات إغــاق المخيمــات فــي هــذه المحافظــات ،وتفاصيــل العائــات التــي ظلــت
فــي حالــة نــزوح عشــوائي ،علــى النحــو اآلتــي:
نفي داخل الوطــــن
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محافظة نينوى

خــال العــام  ،2020أغلقــت الســلطات العراقيــة جميــع مخيمــات النــزوح فــي محافظــة نينــوى ،حيــث
كان يتواجــد فــي المحافظــة  5مخيمــات؛ وهــو مخيــم الجدعــة ( )1والجدعــة ( ،)5ومخيــم حمــام العليــل،
ومخيــم جبــل ســنجار ،ومخيــم الســامية (.)2
•مخيمــا الجدعــة ( )1و( :)5بحســب إفــادة العديــد مــن النازحيــن الذيــن كانــوا متواجديــن فــي المخيميــن،
فــإن النازحيــن ُأبلغــوا مــن دائــرة الهجــرة العراقيــة بضــرورة إخــاء المخيــم خــال عشــرة أيــام ،وإال ســيتم

إخراجهــم بالقــوة ،حيــث كان يرفــض النازحــون مغــادرة المخيميــن إلــى حيــن توفيــر األمــن والخدمــات
فــي مناطقهــم األصليــة قبــل العــودة إليهــا ،خصوصـ ًـا فــي مناطــق قضــاء الحضــر ،وســنجار والبعــاج،
والتــي لــم يتــم إعــادة إعمارهــا بشــكل نهائــي وتشــهد عمليــة اإلعمــار فيهــا ً
ـديدا.
بطئــا شـ ً
أن دائــرة الهجــرة أغلقــت مخيــم الجدعــة ( )1مــن خــال نقــل
مــن خــال عمليــة الرصــد والتوثيــق ،يتبيــن ّ
حوالــي ( )900عائلــة إلــى مناطقهــم ،وقامــت بنقــل حوالــي ( )300عائلــة آخريــن إلــى مخيــم الجدعــة (.)5
نقلــت أيضـ ًـا دائــرة الهجــرة حوالــي ( )122عائلــة مــن مخيــم حمــام العليــل الثانــي إلــى مخيــم الجدعــة (،)5
ثــم أغلقــت مخيــم الجدعــة ( )5بعــد نقــل حوالــي ( )4420عائلــة إلــى مناطقهــم األصليــة.
وعلــى الرغــم مــن إغــاق المخيميــن بالكامــل ،إال أن هنــاك عائــات ممنوعــة مــن العــودة إلــى مناطقهــا
األصليــة ،خاصـ ًـة فــي مناطــق؛ مثــل جنــوب الموصــل ،ســنجار وصــاح الديــن ،وذلــك بســبب انتمــاء أحــد
أفــراد هــذه العائــات إلــى تنظيــم داعــش ،حيــث بلــغ عــدد هــذه العائــات حوالــي ( )300عائلــة اضطــرت
إلــى النــزوح مجـ ً
ـددا نحــو المناطــق العشــوائية.
•مخيــم الســامية ( :)2أبلغــت دائــرة الهجــرة عبــر إدارة المخيــم النازحيــن فــي مخيــم الســامية ()2
بضــرورة إخالئــه فــي أقــرب وقــت ،حيــث بلــغ عــدد العائــات فــي هــذا المخيــم حوالــي (.)11447
تمكنــت الســلطات العراقيــة مــن إعــادة بعــض عائــات هــذا المخيــم إلــى مناطقهــم األصليــة ،فــي
حيــن أن البعــض اآلخــر – عائــات مــن قضــاء ســنجار  -مــا يــزال غيــر قــادر علــى العــودة إلــى مناطقــه
األصليــة بســبب المشــاكل العشــائرية واألمنيــة.
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•مخيــم جبــل ســنجار :أرجعــت الســلطات العراقيــة جميــع العائــات المتواجــدة فــي هــذا المخيــم إلــى
مناطقهــم األصليــة.
•مخيــم حمــام العليــل :فــي نهايــة عــام  ،2020أرجعــت دائــرة الهجــرة العراقيــة معظــم العائــات فــي
هــذا المخيــم إلــى مناطقهــم األصليــة ،ولــم يتبــق إال ( )7عائــات .فيمــا بعــد تــم نقــل عائلتيــن مــن
هــؤالء العائــات إلــى مناطقهــم فــي ناحيــة زمــار ،ثــم تــم نقــل ( )3عائــات إلــى مخيــم الجدعــة ()5
قبــل إغالقــه ،ونقــل عائــات ســورية وســودانية إلــى مخيــم الســامية ( )2قبــل إغالقــه ،ثــم أغلقــت
ـكل نهائــي.
هــذا المخيــم بشـ ٍ
أجــرى المرصــد األورومتوســطي مقابلــة مــع «أ.ح» ،ســيدة خمســينية مــن الموصــل تعيــش منــذ عــام
 2017فــي مخيــم حمــام العليــل ،وحصــل علــى إفادتهــا بعــد صــدور القــرار القاضــي بإغــاق المخيــم،
حيــث قالــت:

«أنــا أعيــش مــع أوالدي االثنيــن فــي هــذا المخيــم منــذ عــام  ،2017وأشــعر
أن هــذا بيتــي فليــس لــدي ملجــأ وال يوجــد لــي قريــب يهتــم بــي ،وال أملــك
ـا شـ ً
ـي الكفــاح بمجــرد الخــروج
دخـ ً
ـهريا .إغــاق هــذا المخيــم ســيحطمني ،وعلـ ّ
ـي فعلــه لحمايــة نفســي
مــن المخيــم ،والشــتاء قــادم وال أعــرف مــا الــذي علـ ّ
وأوالدي ،فبيتــي فــي محافظتــي األصليــة مدمــر ولــم يتــم إعمــاره ،وعليــه إذا
أخرجونــي مــن المخيــم ســأبقى دون مــأوى».
الجديــر بالذكــر أن أعــداد النازحيــن فــي محافظــة نينــوى تتشــكل مــن النازحيــن فــي المناطــق العشــوائية
والنازحيــن علــى أطــراف وحــدود المحافظــة ،حيــث بلغــت أعدادهــم حوالــي  136,464نــازح.
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 .1محافظة كركوك
يوجــد فــي محافظــة كركــوك مخيميــن؛ وهمــا مخيــم ليــان ومخيــم يحيــاوا ،ويبلــغ عــدد العائــات فــي
مخيــم ليــان حوالــي ( )1320عائلــة ،وفــي مخيــم يحيــاوا حوالــي ( )800عائلــة .فــي  ،2020/11/13أغلقت
الســلطات العراقيــة مخيــم يحيــاوا وقالــت إن جميــع العائــات عــادت بصــورة طوعيــة إلــى مناطقهــا
األصليــة فــي قضــاء تلعفــر وناحيــة العياضيــة ،إال أنــه مــن خــال الرصــد تبيــن أن العائــات تعيــش اآلن
فــي مناطــق عشــوائية لعــدم قدرتهــا علــى العــودة إلــى مناطقهــا األصليــة بســبب المخاطــر األمنيــة.
قابــل فريــق األورومتوســطي «أ.ع» ،نازحــة تقيــم فــي مخيــم عشــوائي فــي محافظــة كركــوك بعــد إغــاق
مخيــم ليــان التــي كانــت تقيــم فيــه ،حيــث قالــت:
ـا فــي العــودة إلــى حياتنــا الطبيعيــة ،إال أننــا مكثنــا
«خرجنــا مــن المخيــم قبــل فتــرة أمـ ً
فــي مخيــم عشــوائي بســبب المخاطــر األمنيــة التــي تشــهدها منطقتنــا األصليــة فــي
تكريــت .زوجــي توفــي منــذ فتــرة طويلــة وحاولــت أنــا وولــدي الــذي يبلــغ مــن العمــر 17
ً
عامــا تأميــن أي فرصــة للعمــل إال أننــا فشــلنا فــي ذلــك ،لجأنــا إلــى مخيــم عشــوائي
حتــى نحصــل علــى األقــل علــى خيمــة تأوينــا .أنــا امــرأة كبيــرة وأعانــي مــن مــرض صــدري
ومشــاكل فــي التنفــس ولغايــة اآلن لــم أتلــق العــاج المناســب ،وتمــر علينــا أيــام كثيــرة
ال نســتطيع فيهــا حتــى توفيــر الطعــام».
فــي ديســمبر/كانون األول  ،2020أغلقــت الســلطات العراقيــة مخيــم ليــان ،إال أن حوالــي ( )1200عائلــة
ـزوح عشــوائي وغيــر قــادرة علــى العــودة إلــى مناطقهــم.
مــا تــزال فــي حالــة نـ ٍ
الجديــر بالذكــر أن أعــداد النازحيــن فــي محافظــة كركــوك تتشــكل مــن النازحيــن فــي المناطــق العشــوائية
والنازحيــن علــى أطــراف وحــدود المحافظــة ،حيــث بلغــت أعدادهــم حوالــي  18,607نــازح.
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 .2محافظة صالح الدين
بتاريــخ  ،2020/11/12أغلقــت الســلطات العراقيــة مخيــم اإلســحاقي الواقــع فــي ناحيــة اإلســحاقي
التابعــة لقضــاء بلــد جنــوب محافظــة صــاح الديــن ،ثــم أغلقــت بعــد ذلــك مخيــم محطــة بلــد بالقــرب مــن
قضــاء بلــد ،إال أن العائــات التــي تــم إخراجهــا مــن المخيــم لــم تعــد إلــى مناطقهــا األصليــة حتــى هــذه
اللحظــة.
أجــرى المرصــد األورومتوســطي مقابلــة مــع «م.ح» ،نــازح فــي المخيمــات العشــوائية بمحافظــة صــاح
الديــن ،إذ قــال:
مزارعــا،
«نعانــي بشــدة ،فــا نتلقــى أي دعــم وال تقــدم لنــا أي خدمــات صحيــة .أعمــل باألصــل
ً
ولكنــي اآلن عاطــل عــن العمــل .مــا نريــده هــو العــودة إلــى بيوتنــا وأرضنــا حتــى نعــود إلــى حياتنــا
ـرارا أنهــم ســيعيدوننا إلــى منازلنــا ولكنهــم لــم يفعلــوا شـ ً
الطبيعيــة .أخبرونــا مـ ً
ـيئا .األطفــال يعانــون
مــن أمــراض متعــددة ،ونعيــش علــى أنقــاض المبانــي التــي تكثــر فيهــا األفاعــي والحشــرات،
ونعانــي مــن حشــرة «البــق» التــي تتغــذى علــى دمائنــا .ال نعلــم أي شــيء عــن مســتقبل أطفالنــا
الذيــن ال يتلقــون التعليــم وال يحصلــون علــى أي رعايــة».
توجــد حوالــي ( )60عائلــة غيــر قــادرة علــى العــودة إلــى منازلهــا لكونهــا مناطــق غيــر آمنــة حتــى اآلن،
وتشــهد خروقــات أمنيــة بيــن مــدة وأخــرى ،حيــث رصــد فريــق األورومتوســطي لجــوء بعــض العائــات
خيامــا فــي مناطــق قريبــة
إلــى اســتئجار منــازل فــي ناحيــة اإلســحاقي ،فــي حيــن نصــب البعــض اآلخــر
ً
مــن مســاكنهم األصليــة – فــي الطريــق الرابــط بيــن بغــداد وصــاح الديــن  -ويتواجــدون فيهــا إلــى تاريــخ
كتابــة هــذا التقريــر.
حصــل األورومتوســطي علــى إفــادة النــازح «ص.م» ،وهــو نــازح فــي المخيمــات العشــوائية بقضــاء بلــد
فــي محافظــة صــاح الديــن ،حيــث قــال:
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«نزحنــا مــن مناطقنــا منــذ  3ســنوات ونصــف وأقمنــا فــي مخيــم التكيــة فــي بغــداد ،ثــم ُأخرجنــا
ـرا مــن المخيــم بالرغــم مــن أن مناطقنــا غيــر مهيئــة للعــودة .نحــن اآلن نقيــم فــي العــراء بعيـ ً
قسـ ً
ـدا
ـا .عددنــا يقتــرب مــن  3آالف عائلــة
 2كــم عــن بيوتنــا ،ونريــد مــن الجهــات الحكوميــة أن تجــد لنــا حـ ً
ولــم يهتــم بنــا أحــد .ال نريــد أي مســاعدات ،مــا نريــده فقــط هــو العــودة إلــى بيوتنــا القريبــة من مكان
تواجدنــا اآلن .أكبــر جريمــة بحقنــا أننــا نســتطيع رؤيــة منازلنــا بأعيننــا ولكننــا ال نســتطيع العــودة لها».
الجديــر بالذكــر أن أعــداد النازحيــن فــي محافظــة صــاح الديــن تتشــكل مــن النازحيــن فــي المناطــق
العشــوائية والنازحيــن علــى أطــراف وحــدود المحافظــة ،حيــث بلغــت أعدادهــم حوالــي  63,548نــازح.

 .3محافظة ديالى
يوجــد فــي محافظــة ديالــى ثالثــة مخيمــات؛ وهــم مخيــم ســعد ومخيمــا الونــد ( )1و( ،)2وقــد أغلقــت
الســلطات العراقيــة المخيمــات وأجلــت النازحيــن منهــا .ففــي تاريــخ  ،2020/10/26أغلقــت الســلطات
مخيــم ســعد الــذي كان يضــم حوالــي ( )611عائلــة ،حيــث عــادت ( )40عائلــة إلــى مناطقهــا األصليــة،
وقامــت ( )50عائلــة بالســكن خــارج المخيــم ،فــي حيــن أن باقــي العائــات بقيــت فــي حالة نزوح عشــوائي.
وفــي تاريــخ  ،2020/11/11أغلقــت الســلطات مخيمــي الونــد ( )1و( )2واللــذان كانــا يضمــان حوالــي
( )874عائلــة ،حيــث عــاد منهــم حوالــي ( )154عائلــة إلــى مناطقهــم األصليــة ،وبقــي اآلخــرون فــي حالــة
نــزوح عشــوائي ،حيــث بلــغ عــدد العائــات التــي مــا تــزال فــي حالــة نــزوح عشــوائي فــي المحافظــة أكثــر
مــن ( )1200عائلــة.
الجديــر بالذكــر أن الســلطات العراقيــة أغلقــت المخيمــات فــي محافظــة ديالــى ،علــى الرغــم مــن أن
المناطــق األصليــة للنازحيــن مــا تــزال تشــهد خطـ ً
ـرا أمنيـ ًـا ،خاصـ ًـة فــي منطقــة أطــراف جلــوالء وأطــراف
خانقيــن ،ومناطــق الخيالنيــة فــي قضــاء المقداديــة ومناطــق أبــي صيــدا ،مــا أثر ذلــك على عــودة النازحين
وجعــل العديــد منهــم يلجــأ إلــى المناطــق العشــوائية.
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مــن ناحيـ ٍـة أخــرى قبــل إغــاق مخيــم ســعد ،ناشــد النازحــون المقيمــون فــي المخيــم الســلطات العراقيــة
بضــرورة التريــث فــي قــرار إغــاق المخيــم وعــدم التســرع فــي دمــج نازحــي مخيــم ســعد مــع نازحــي مخيــم
الونــد ( )2الواقــع فــي قضــاء خانقيــن ،وكانــت األســباب فــي ذلــك أن نازحــي مخيــم ســعد لديهــم تخــوف
مــن حصــول مشــاكل مــع األكــراد الذيــن يقيمــون فــي قضــاء خانقيــن ،والذيــن رحلــوا سـ ً
ـابقا مــن القضــاء
بســبب مشــاكل تتعلــق بملكيــة األراضــي فــي القضــاء.
الجديــر بالذكــر أن أعــداد النازحيــن فــي محافظــة ديالــى تتشــكل مــن النازحيــن فــي المناطــق العشــوائية
والنازحيــن علــى أطــراف وحــدود المحافظــة ،حيــث بلغــت أعدادهــم حوالــي  32,740نــازح.

 .4محافظة بغداد
يوجــد فــي محافظــة بغــداد  3مخيمــات تــم إغالقهــا بالكامــل ،حيــث عــاد معظــم النازحيــن إلــى مناطقهــم
األصليــة ،فــي حيــن أن البعــض ظــل فــي محافظــة بغــداد رغبــة فــي االندمــاج واالســتقرار فــي المحافظة.
أغلقــت الســلطات مخيــم األهــل والشــمس فــي قضــاء أبــي غريــب بتاريــخ  ،2020/10/18حيــث كان
يضــم حوالــي ( )172عائلــة ،عــادت بالكامــل إلــى مناطقهــا األصليــة الواقعــة فــي الرماديــة والقائــم.

أمــا مخيــم نبــي اللــه يونــس فــي منطقــة النهــروان فقــد ُأغلــق بتاريــخ  ،2020/10/21حيــث كان يضــم
حوالــي ( )60عائلــة ،عــادت جميعهــا إلــى مناطقهــا األصليــة الواقعــة فــي ســهل نينــوى وتلعفــر.
كمــا أغلقــت الســلطات مجمــع مريــم العــذراء فــي زيونــة بتاريــخ  ،2020/10/30حيــث كان يضــم المخيــم
حوالــي ( )80عائلــة ،رفضــت العــودة إلــى مناطقهــا األصليــة ،وبقيــت فــي محافظــة بغــداد رغبــة فــي
االندمــاج واالســتقرار فــي المحافظــة ،عــدا عائلتيــن رغبتــا فــي العــودة إلــى منطقتهمــا األصليــة فــي
الحمدانيــة.
إغــاق المخيمــات بالكامــل فــي بغــداد لــم يمنــع وجــود نازحيــن لجــأوا إلــى مناطــق عشــوائية للعيــش فيهــا
لعــدم قدرتهــم علــى العــودة إلــى مناطقهــم األصلية.
الجديــر بالذكــر أن أعــداد النازحيــن فــي محافظــة بغــداد تتشــكل مــن النازحيــن فــي المناطــق العشــوائية
والنازحيــن علــى أطــراف وحــدود المحافظــة ،حيــث بلغــت أعدادهــم حوالــي  13,477نــازح.
نفي داخل الوطــــن
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أوضاع مخيمات النزوح القائمة
إقليــم كردســتان العــراق ومحافظــة األنبــار ،همــا المنطقتــان اللتــان تتواجــد فيهمــا حتــى هــذه اللحظــة
مخيمــات النازحيــن ،فعلــى الرغــم مــن خطــة اإلغــاق التــي شــملت جــل محافظــات العــراق ،إال أن هاتيــن
المنطقتيــن تشــهدان وجــود النازحيــن فــي مخيمــات النــزوح حتــى هــذه اللحظــة.

 .1إقليم كردستان
يعــد إقليــم كردســتان العــراق واحــد مــن المناطــق التــي لــم يغلــق فيهــا أي مخيــم للنازحيــن ،بــل ال
توجــد أي خطــط إلغــاق المخيمــات .تقــع مخيمــات النــزوح فــي عــدة محافظــات؛ وهــي أربيــل ،وزاخــو
والســليمانية ،حيــث تتــوزع هــذه المخيمــات كمــا هــو موضــح فــي الجــدول أدنــاه:
اسم المحافظة

أربيل

زاخو

السليمانية
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أسماء المخيمات
حسب كل محافظة

أعداد النازحين
في كل مخيم

مخيم الخازر األول

 1300عائلة

مخيم الخازر الثاني

 1200عائلة

مخيم الخازر الثالث

 1400عائلة

مخيم ديبكة

 1700عائلة

مخيم هرشة

 500عائلة

مخيم بحركة

 1400عائلة

مخيم جمشكو

 400عائلة

مخيم سورداش

 600عائلة

مخيم عربد األول

 800عائلة

مخيم عربد الثاني

 200عائلة
نفي داخل الوطــــن
العراق..
ٌ

وحــول مخيــم الخــازر الثانــي الــذي يقــع شــرق الموصــل ،فــإن العائــات النازحــة فيــه َق ِدمــت مــن الموصــل
مــن المناطــق المدمــرة فيهــا ،ومــن المناطــق التــي تمنــع المليشــيات المســلحة عــودة أهلهــا لهــا،
ً
إغالقــا للمخيمــات وتــم طــرد
باإلضافــة إلــى العائــات القادمــة مــن جميــع المناطــق التــي شــهدت
ـكل قســري.
العائــات منهــا بشـ ٍ
أجــرى األورومتوســطي مقابلــة مــع «خ.س» ،نــازح مــن محافظــة الموصــل ويتواجــد فــي مخيــم الخــازر،
حيــث قــال:
«أنــا مــن ســكان مدينــة الموصــل الســاحل األيســر .بعــد أن تقدمــت القــوات األمنيــة لطــرد داعــش
وبعــد المعــارك التــي جــرت لــم يتبــق لنــا بيــوت أو مصــادر رزق ،فلجئنــا للمخيــم حتــى نســتطيع
علــى األقــل أن نجــد مكانـ ًـا يؤينــا ،ونحــن اآلن ال يوجــد لدينــا أي مصــدر دخــل ونعيــش فقــط علــى
المســاعدات التــي تقــدم لنــا مــن وزارة الهجــرة أو مــن المنظمــات اإلغاثيــة .عندمــا انتشــرت جائحــة
كورونــا خشــينا كثيـ ً
ـرا علــى حياتنــا وحيــاة أوالدنــا لكــن لحســن الحــظ لــم تســجل حــاالت كورونــا لدينــا
فــي المخيــم والوضــع الصحــي جيــد».

أمــا مخيــم دبيكــة والــذي يقــع جنــوب غــرب أربيــل – حوالــي  50كــم خــارج محافظــة أربيــل -فــإن العائــات
النازحــة فيــه هــي مــن العائــات التــي تــم طردهــم قسـ ً
ـرا مــن المخيمات التي تــم إغالقها فــي محافظات؛
الموصــل ،صــاح الديــن ،كركــوك وديالى.
قال «م.خ» ،نازح من محافظة نينوى ويقيم في مخيم دبيكة لألورومتوسطي:
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«نزحنــا مــن نينــوى بســبب األعمــال اإلجراميــة لتنظيــم داعــش ،وظروفنــا صعبــة حيــث أن بيوتنــا
مهدمــة ولغايــة اآلن ال نســتطيع العــودة .قامــت المنظمــات الخيريــة بمســاعدتنا بإقامــة الخيــم،
ً
وأيضــا نتلقــى الســلة الغذائيــة مــن وزارة الهجــرة،
ومــا زلنــا نتلقــى المعونــات اإلغاثيــة منهــم
ولكننــا فــي الفتــرة األخيــرة عانينــا كثيـ ً
ٍ
ـاعدات تذكــر،
ـرا مــن تأخرهــا فمنــذ  60يومـ ًـا لــم نتلــق أي مسـ
وكثيـ ً
ـرا مــا يعدوننــا بتقديــم الدعــم ولكننــا لــم نحصــل علــى شــيء منــذ مــدة .فــي الحقيقــة أشــعر
أن الحكومــة ال تأبــه لحالنــا ولســوء أوضاعنــا المعيشــية».
ومخيــم هرشــة تتواجــد فيــه  500عائلــة نازحــة مــن الموصــل وممنوعــة مــن العــودة إلــى مناطقهــا
األصليــة.
وعنــد النظــر إلــى أســباب العــودة العكســية المتمثلــة فــي رجــوع النازحيــن مــن مناطقهــم األصليــة إلــى
مخيمــات النــزوح فــي إقليــم كردســتان ،نجــد أن أهمهــا يتمثــل فــي الوضــع المعيشــي ،وعــدم قــدرة
النازحيــن علــى اســتئجار مســاكن فــي مناطقهــم األصليــة بســبب تعــرض منازلهــم للدمــار أثنــاء النــزاع
المســلح الــذي شــهدته مناطقهــم.
أجــرى المرصــد مقابلــة مــع «ف.ك» ،نازحــة مــن تلعفــر تقيــم فــي مخيــم هرشــة فــي إقليــم كردســتان،
حيــث قالــت:
«خرجنــا قبــل نحــو  4ســنوات مــن تلعفــر ،ومشــينا علــى أقدامنــا ألربعــة أيــام حتــى توفــى زوجــي
ً
عطشــا ،وفقــد آخــر فــي الطريــق .ال أســتطيع العــودة إلــى منطقتــي فــا مســكن
وأحــد أبنائــي
لــي وال معيــل ،حتــى الوضــع األمنــي ال يســمح بالعــودة .أتيــت إلــى هــذا المخيــم فــي كردســتان
وأخشــى أن يغلــق وتنقطــع بنــا الســبل».
الجديــر بالذكــر أن أعــداد النازحيــن فــي إقليــم كردســتان تتشــكل مــن النازحيــن فــي المخيمــات ،حيــث
بلغــت أعدادهــم حوالــي  9,100نــازح.
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 .2محافظة األنبار
تعــد محافظــة األنبــار المحافظــة الوحيــدة التــي مــا تــزال تتواجــد فيهــا مخيمــات النــزوح ،فهــي مــا زالــت
قائمــة حتــى هــذه اللحظــة ولــم تقــم الســلطات العراقيــة بإغالقهــا أو الحديــث عــن إغالقهــا .يتواجــد فــي
محافظــة األنبــار ثالثــة مخيمــات؛ وهــي مخيــم عامريــة الفلوجــة ،مخيــم الحبانيــة ومخيــم كيلــو  ،18فــي
حيــن أن مخيــم بزيبــز يعــد مــن المخيمــات العشــوائية.
في الجدول التالي آخر بيانات النازحين في محافظة األنبار:
اسم المخيم

عدد العائالت النازحة
في كل مخيم

مخيم عامرية الفلوجة

 1000عائلة

مخيم الحبانية

 400عائلة

مخيم كيلو 18

 400عائلة

مخيم بزيبز (عشوائي)

 1200عائلة

أجــرى األورومتوســطي مقابلــة مــع «أ.ن» ،نــازح مــن جــرف الصخــر ويقيــم فــي مخيــم بزيبــز العشــوائي،
حيــث قــال:
«نزحنــا مــن جــرف الصخــر منــذ  7ســنين ،وال يوجــد لدينــا خدمــات صحيــة وال خدمــات تعليميــة
وأوضاعنــا ســيئة جـ ً
ـدا .ومنــذ تفشــي جائحــة كورونــا ،لــم تعــد وزارة الهجــرة والمنظمــات اإلغاثيــة
تزودنــا بالمعونــات مثــل الســابق».
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في مقابلة أخرى مع «أ.ص» ،نازح من منطقة العويسات ويقيم في مخيم العامرية ،قال:
«نزحنــا مــن منطقــة العويســات نتيجــة للعمليــات القتاليــة ولغايــة اآلن ال نعلــم مــا هــو مصيرنــا،
وال نســتطيع العــودة لمنازلنــا .حاولنــا مناشــدة األمــم المتحــدة والحكومــات المتعاقبــة دون
جــدوى .نعانــي مــن ظــروف إنســانية ســيئة جـ ً
ـدا علــى الصعيــد المعيشــي كنقــص الغــذاء والــدواء،
وعلــى الصعيــد االقتصــادي كانعــدام فــرص العمــل وعــدم وجــود دخــل».

الجديــر بالذكــر أن أعــداد النازحيــن فــي محافظــة األنبــار تتشــكل مــن النازحيــن فــي المخيمــات والمناطــق
العشــوائية والنازحيــن علــى أطــراف وحــدود المحافظــة ،حيــث بلغــت أعدادهــم حوالــي  45,352نــازح.
تقــول «ز.ع» ،نازحــة مــن محافظــة األنبــارُ ،
ً
قســرا مــن مخيــم المدينــة الســياحية فــي مدينــة
وأخرجــت
الحبانيــة بعــد إغالقــه:
ـدي ســتة أطفــال وال أعرف أين يجب أن أذهب بهم ،فعشــيرتي
«أغلقــوا مخيمنــا وأخرجونــا فجــأة .لـ ّ
فــي محافظــة األنبــار تتهمنــي وعائلتــي باالنتمــاء لتنظيــم داعــش .أخــاف علــى أطفالــي وزوجــي،
لذلــك ال نســتطيع العــودة إلــى منطقتنــا .نخشــى أن نتعــرض لإلخفــاء أو التصفيــة».
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األوضاع اإلنسانية للعائالت النازحة
في المخيمـــات والمناطــق العشـــوائية

نازح من الموصل يبكي أخيه الذي قتل أثناء فراره من الحرب -أبريل ( 2017مهر نيوز)

زار الفريــق الميدانــي للمرصــد األورومتوســطي العديــد مــن مخيمــات النــزوح والمناطــق العشــوائية
ّ
واطلــع علــى أوضاعهــم اإلنســانية .وجــد فريــق الرصــد أن األوضــاع اإلنســانية
التــي يتواجــد بهــا النازحــون،
التــي يعيشــها النازحــون صعبــة للغايــة؛ ســواء كان ذلــك علــى صعيــد الصحــة ،أو التعليــم ،أو الطاقــة
الكهربائيــة ،أو الوقــود ،أو األمــن الغذائــي ،أو المــاء أو ترحيــل النفايــات.

أوال :الصحة
ً

مــن خــال رصــد الواقــع الصحــي للنازحيــن داخــل المخيمــات وفــي المناطــق العشــوائية ،تبيــن أن هنــاك
مشــاكل كبيــرة يعانــي منهــا النازحــون ،إذ يعانــون مــن نقــص فــي أدويــة األمــراض المزمنــة ،وتلــك
المتعلقــة باألمــراض الشــائعة مثــل اإلســهال والســعال .كمــا يوجــد شــح شــديد فــي األدويــة الخاصــة
بعــاج األمــراض الجلديــة ،وســط انتشــار واســع لتلــك األمــراض مثــل القمــل والجــرب بيــن العائــات
النازحــة .كمــا تعانــي المخيمــات مــن نــدرة وجــود األجهــزة الطبيــة مثــل األجهــزة المخبريــة وأجهــزة طــب
25
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ـا عــن شــح المســتلزمات الطبيــة الخاصــة بفئــة ذوي اإلعاقــة.
األســنان ،فضـ ً
أجرى األورومتوسطي مقابلة مع «إ.م» ،نازح في محافظة بغداد ،قال:
ـكان إلــى
«أصبــح ابنــي ( 12عامـ ًـا) يعانــي مــن الربــو بعــد النــزوح مــن محافظــة األنبــار .انتقلنــا مــن مـ ٍ
آخــر حتــى وصلنــا هنــا إلــى المخيمــات العشــوائية فــي بغــداد .أريــد أن أعالــج ابنــي فمرضــه مزمــن،
لكــن ليــس لدينــا مــا يكفــي مــن المــال ألخــذه للطبيــب».
ـاو ،إال
ـكل متسـ ٍ
وعلــى الرغــم مــن أن الخدمــات الصحيــة تقــدم لجميــع المخيمــات ولجميــع النازحيــن بشـ ٍ
أنهــا فــي النهايــة غيــر كافيــة ،وال تلبــي المســتوى األدنــى مــن الرعايــة الصحيــة الالزمــة.
أجرى فريق األورومتوسطي مقابلة مع «ع.س» ،نازح في محافظة بغداد ،قال:
«عــادة أذهــب إلــى عيــادة مخيمنــا التــي توفــر أدويــة الشــراب فقــط .معظــم األدويــة الموجــودة
ـي الذهــاب إلــى طبيــب خــاص ألن ابنتــي مريضــة وتعانــي
فيهــا قــد انتهــت صالحيتهــا .يتوجــب علـ ّ
مــن الحمــى واإلســهال ،وكانــت تتقيــأ لمــدة  7أيــام ،ولكنــي ال أســتطيع الذهــاب إلــى الطبيــب

لعــدم وجــود المــال .ال أعــرف مــاذا أفعــل أو إلــى أيــن أذهــب».

ً
ثانيا :التعليم
يعانــي النازحــون مــن واقــع تعليمــي غايــة فــي الصعوبــة ،حيــث تعانــي المخيمــات مــن قلــة الكــوادر
التعليميــة واالعتمــاد علــى المحاضريــن المتطوعيــن الذيــن يعملــون دون أجــر ،باإلضافــة إلــى اكتظــاظ
الصفــوف وشــح الميــاه فــي دورات الميــاه ،وقلــة ميــاه الشــرب ،وعــدم توفــر المســتلزمات التعليميــة
ً
ســوءا ،حيــث قــررت وزارة
فضــا عــن أن جائحــة كورونــا زادت الحالــة التعليميــة
كالقرطاســية وغيرهــا،
ً
التعليــم العالــي العراقيــة إيقــاف الــدوام المدرســي للطــاب ،واالعتمــاد علــى التعليــم اإللكترونــي الــذي
ال يســتطيع النازحــون االنخــراط بــه لعــدم توفــر اإلمكانيــات لذلــك .أيضـ ًـا رصــد فريــق األورومتوســطي
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تســرب العديــد مــن الطــاب النازحيــن بســبب ضعــف اإلمكانيــات الماديــة لعائالتهم ،ولســوء اإلمكانيات
المتاحــة للعمليــة التعليميــة وأهمهــا اكتظــاظ الصفــوف.
رى فريق األورومتوسطي مقابلة مع «ز.ح» نازحة في محافظة األنبار قالت:
«لــدي طفــان فــي المرحلــة االبتدائيــة ،وغيــر قــادرة علــى إرســال طفلتــي الثالثــة للتعلــم أســوة
بإخوتهــا لعــدم توفــر المــال .ينبغــي أن تكــون فــي الصــف األول االبتدائــي اآلن .عندمــا أقــوم
بتدريــس أطفالــي االثنيــن فإننــي أقــوم بتدريــس طفلتــي الثالثــة معهــم ،إال أن عــدم مقدرتــي علــى
إرســالها إلــى المدرســة يجعلنــي مســتاءة وأخــاف كثيـ ً
ـرا علــى مســتقبلها».

ً
ثالثا :الطاقة الكهربائية
بالنظــر إلــى المخيمــات المتواجــدة فــي إقليــم كردســتان العــراق ،نجــد أن الطاقــة الكهربائيــة فــي هــذه
ـكل جيــد فــي بعــض المحافظــات وليســت كذلــك فــي محافظـ ٍ
ـات أخــرى ،ففــي
المخيمــات مجهــزة بشـ ٍ
محافظــة الســليمانية تعــد إمــدادات الكهربــاء جيــدة ،حيــث يتــم تجهيزهــا مــن قبــل حكومــة اإلقليــم وذلــك
مــن خــال تزويــد المخيمــات بالطاقــة الكهربائيــة علــى مــدار الســاعة بواقــع ( )6أمبيــر لــكل كرفــان .أمــا
باقــي المخيمــات فــي اإلقليــم فهــي تشــهد خدمــات أقــل علــى مســتوى الطاقــة الكهربائيــة ،فالعديــد من
المخيمــات يتــم إمدادهــا بالطاقــة الكهربائيــة مــن خــال المولــدات ،بواقــع مولــد كهربائــي لــكل مخيــم،
ـا عــن أن بعــض
وهــو مــا ال يكفــي بســبب عــدم اســتيعاب كامــل العــدد الموجــود فــي العائــات ،فضـ ً
ـا.
المخيمــات ال تتمتــع بهــذه الخدمــات أصـ ً
أمــا محافظــة األنبــار وغيرهــا مــن مناطــق النــزوح العشــوائية فهــي تعانــي مــن قلــة الكهربــاء ،فمحافظــة
مثــا تعــد مربوطــة بشــبكة الكهربــاء الوطنيــة ،وبالتالــي تخضــع لنظــام القطــع المبرمــج علــى
األنبــار
ً
ً
ً
خاصــة مــع ســوء األوضــاع المعيشــية فــي
ســلبا علــى النازحيــن
المحافظــة ككل ،ممــا يؤثــر ذلــك

المخيمــات التــي يقيمــون فيهــا.
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ً
رابعا :الوقود
أعلنــت المفوضيــة العليــا لحقــوق اإلنســان فــي العــراق فــي وقــت ســابق ،أنــه مــن المقــرر أن يتــم توزيــع
إال أنــه لوحــظ فيمــا بعــد تأخــر
النفــط األبيــض المخصــص للطبــخ والتدفئــة علــى جميــع المخيمــاتّ ،

توزيــع مــادة النفــط األبيــض علــى المخيمــات ،ثــم توزيعهــا ولكــن بكميــات قليلــة جـ ً
ـدا ال تكفــي لســد
حاجــة العائــات النازحــة فــي المخيمــات .ففــي محافظــة األنبــار تــم تخصــص ( )20لتــر فقــط شـ ً
ـهريا لــكل
ـدا وغيــر كافيــة نظـ ً
عائلــة ،وهــي كميــة قليلــة جـ ً
ـكل مســتمر للطبــخ والتدفئــة.
ـرا لحاجــة العائــات لهــا بشـ ٍ
أمــا فــي إقليــم كردســتان ،فقــد تــم رصــد توزيــع مــادة النفــط األبيــض علــى مخيمــات اإلقليــم بصــورة
منتظمــة شـ ً
ـهريا.

ً
خامسا :األمن الغذائي
ـص حــاد فــي الغــذاء ســببه البطالــة وانعــدام مصــادر
مــا تــزال العائــات فــي المخيمــات تعانــي مــن نقـ ٍ
ـات الغذائيــة والمبالــغ الماليــة
الــرزق ،حيــث مــا تــزال العائــات تعتمــد علــى المســاعدات اإلنســانية والسـ ّ
المقدمــة مــن برنامــج الغــذاء العالمــي ومــن الصحــة الدوليــة عبــر وزارة الهجــرة العراقيــة.
– كبــدل طعــام ُ -
أجرى فريق المرصد األورومتوسطي مقابلة مع «أ.ع ،نازح في إقليم كردستان ،قال:
ـدي عمــل مســتقر .األســبوع الماضــي عملــت يومـ ًـا واحـ ً
ـدا ،فــي
«أنــا عامــل باليوميــة ،فليــس لـ ّ

حيــن أننــي لــم أعمــل إطالقـ ًـا هــذا األســبوع ،وعلــى هــذا الحــال فــإن دخلــي ال يكفــي أن أؤمــن
بشــكل
فضــا عــن أن المســاعدات الغذائيــة أصبحــت تأتــي
قــوت يومــي حتــى أعيــل أســرتي،
ً
ٍ

ٍ
فتــرات متباعــدة».
متقطــع وعلــى

وعلــى الرغــم مــن أن المســاعدات الغذائيــة التــي يحصــل عليهــا النازحــون تعد المصدر الغذائي األساســي،
ـكل منتظــم كمــا الســابق حينمــا كانــت تُ ــوزع مــن مكتــب األمــم المتحــدة
ّ
إال أنهــم ال يحصلــون عليهــا بشـ ٍ
ـكل
بالتعــاون والتنســيق مــع مكتــب دائــرة الهجــرة كل شــهرين ،حيــث أصبــح توزيــع المســاعدات اآلن بشـ ٍ
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ـان أخــرى ال يتــم توزيعهــا إطالقـ ًـا.
متفــرق وعشــوائي وكل ثالثــة أشــهر فــي بعــض األحيــان ،وفــي أحيـ ٍ

ً
سادسا :الماء وترحيل النفايات
تابــع فريــق األورومتوســطي طــرق توفــر الميــاه فــي مخيمــات النــزوح فــي العديــد مــن المحافظــات،
ووجــد أن بعــض المخيمــات تعتمــد علــى خزانــات كبيــرة يتــم ملؤهــا بالمــاء بواســطة أنابيــب خارجيــة،
والبعــض اآلخــر يعتمــد علــى محطــات تصفيــة الميــاه الصالــح للشــرب .وبالمجمــل وجــد فريــق الرصــد أن
المخيمــات تســتقبل كميــات كافيــة مــن الميــاه.
وعلــى مســتوى ترحيــل النفايــات ،رصــد الفريــق تجمــع النفايــات بجانــب المخيمــات لفتــرات طويلــة
بســبب عــدم ترحيلهــا بشــكل منتظــم مــن قبــل الجهــات الحكوميــة المختصــة ،مــا يولــد مخــاوف كبيــرة
مــن تفشــي األمــراض بيــن العائــات النازحــة وخصوصـ ًـا بيــن األطفــال.
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أثر جائحة كورونا على النازحين

أطفال نازحون قرب نقطة توزيع الوقود في مخيم حسن شام في نينوى -ديسمبر ( 2020شينخوا)

ـكل كبيــر علــى أوضــاع النازحيــن ،وســاهمت فــي مفاقمــة ســوء
أثــرت جائحــة كورونــا (كوفيــد )-19بشـ ٍ

األوضــاع اإلنســانية ،وخاصـ ًـة علــى الصعيديــن الصحــي واالقتصــادي .فالجائحــة التــي انتشــرت في جميع
المحافظــات العراقيــة أثــرت بشــكل مباشــر علــى النازحيــن الذيــن يفتقــدون ألبســط شــروط الســامة

ـا عــن األضــرار الناتجــة عــن قــرار حظــر التجــول ،والــذي بــدوره ســاهم فــي منــع وصــول
الصحيــة ،فضـ ً
ـكل حــاد علــى الوضــع االقتصــادي للعائــات النازحــة.
المســاعدات الغذائيــة وأثــر بشـ ٍ

أوال :الجانب الصحي
ً

المقدمــة للعائــات النازحــة فــي المخيمــات أثنــاء
بشــكل عــام تراجعــت الخدمــات الصحيــة والوقائيــة ُ
ٍ
انتشــار جائحــة كورونــا ،ســواء مــن قبــل المراكــز الصحيــة أو مــن قبــل الفــرق الطبيــة المتجولــة.

فــي محافظــة األنبــار لــم يكــن يتواجــد إال مركــز صحــي واحــد يعمــل علــى تقديــم الرعايــة الصحيــة للعائالت
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النازحــة ،وهــو مركــز تابــع لمنظمــة داري اإلنســانية ،وكان يفتقــد للكــوادر الطبيــة المتخصصــة ،وكذلــك
المســتلزمات الطبيــة والوقائيــة الالزمــة لمواجهــة الوبــاء.
أمــا فــي محافظــة نينــوى فقــد تــم تخصيــص مجموعــة مــن الكرفانــات لفحــص المشــتبه بإصابتهــم
بالفيــروس ،كمــا تــم تجهيــز مجموعــة مــن المواقــع خصصــت للعــزل الصحــي وتعمــل علــى إداراتهــا
مجموعــة مــن المنظمــات الدوليــة؛ مثــل منظمــة اإلغاثــة األوليــة الدوليــة ومنظمــة الهيئــة الطبيــة
الدوليــة.
وفــي مخيمــات النازحيــن فــي محافظــة صــاح الديــن ،عملت فرق الدفــاع المدني بالتعــاون مع منظمات
دوليــة ومحليــة علــى تعقيــم المخيمات وتوزيــع الكمامات والمعقمات علــى العائالت النازحة.
ً
خاصة بعد اكتشــاف إصابة ( )5أشــخاص
وفــي محافظــة ديالــى لوحــظ اهتمــام كبيــر فــي الجانــب الصحــي
بفيــروس كورونــا فــي مخيــم الونــد ( ،)2حيــث تــم عزلهــم ومداواتهــم وتماثلــوا للشــفاء .ثــم قامــت
مؤسســات حكوميــة ومنظمــات دوليــة بتوزيــع الكمامــات ومــواد التعقيــم ،ونفــذت حمــات توعيــة
وتثقيــف ،باإلضافــة لحمــات تعقيــم نفذتهــا مديريــة الدفــاع المدنــي بالتعــاون مــع جمعيــة الهــال
األحمــر.
ً
ســيئا علــى الصعيــد الصحــي ،حيــث لوحــظ عــدم وجــود
أمــا الوضــع فــي محافظــة بغــداد فقــد كان
مراكــز صحيــة داخــل أغلــب مخيمــات النازحيــن ،باإلضافــة إلــى انعــدام زيــارات الفــرق الطبيــة ،وعــدم
ـا عــن انعــدام حمــات تعقيــم
توفــر ســيارات إســعاف لنقــل الحــاالت الطارئــة إلــى المستشــفيات ،فضـ ً
ســواء مــن قبــل المنظمــات الدوليــة أو المحليــة.
المخيمــات
ً

ـاال مقارنـ ًـة بالمحافظــات األخــرى ،حيــث
أمــا الوضــع فــي إقليــم كردســتان العــراق فقــد كان أفضــل حـ ً
لوحــظ قيــام وزارة الصحــة فــي اإلقليــم ووزارة الهجــرة والمهجريــن بتعقيــم المخيمــات بصــورة مســتمرة،
باإلضافــة إلــى توزيــع المســتلزمات الوقائيــة بــا انقطــاع ،وتخصيــص أماكــن حجــر للمصابيــن داخــل
المخيمــات.
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ً
ثانيا :الجانب االقتصادي
ـكل ســلبي على األوضــاع االقتصادية
أثــرت القــرارات الحكوميــة المتخذة بســبب انتشــار جائحة كورونا بشـ ٍ
والمعيشــية للعائــات النازحــة ،فالقــرارات الحكوميــة لمواجهــة الجائحــة شــملت فــرض حظــر التجــوال
وإغــاق مخيمــات النازحيــن ومنــع العائــات مــن الخــروج منهــا ،وامتــدت هــذه اإلجــراءات علــى مــدار
مــا يزيــد علــى  5أشــهر ،ممــا أنهــك النازحيــن ماديـ ًـا ،خاصـ ًـة أصحــاب الدخــل اليومــي الذيــن يعتاشــون
علــى قــوت يومهــم مــن خــال األعمــال اليوميــة .فاقمــت هــذه اإلجــراءات نســب البطالــة بيــن صفــوف
ـكل تلقائــي إلــى انعــدام األمــن الغذائــي ،كــون أن العائــات أصبحــت
العامليــن مــن النازحيــن ،وأدت بشـ ٍ
فضــا عــن أنهــا ال تســتلم فــي كثيــر مــن األحيــان الســات
غيــر قــادة علــى تحصيــل الدخــل اليومــي،
ً

الغذائيــة التــي تقدمهــا المنظمــات الدوليــة والمحليــة ،والتــي شــهدت فــي اآلونــة األخيــرة تأخيـ ً
ـرا فــي
ـهور عــدة.
التوزيــع بــل وانقطاعهــا فــي بعــض األحيــان لشـ ٍ
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أسباب عدم عودة النازحين إلى مناطقهم األصلية
•هنــاك مجموعــة مــن األســباب التــي تجعــل النازحيــن غيــر قادريــن علــى العــودة إلــى محافظاتهــم
ومنازلهــم األصليــة:
•تدمير المساكن واألراضي والممتلكات الخاصة بالنازحين.
•مخاطر تتعلق باألوضاع األمنية في مناطق ومحافظات النازحين األصلية.
•مخاطــر المتفجــرات واأللغــام المزروعــة فــي مناطــق النازحيــن األصليــة بســبب النزاعــات المســلحة
الواقعــة فــي تلــك المناطــق.
•ضعف توفير الخدمات األساسية والبنى التحتية.
•عــدم توفــر فــرص للنازحيــن فــي مناطقهــم األصليــة ،خاصـ ًـة وأنهــم أصبحــوا مرتبطيــن بأعمــال فــي
مناطــق النــزوح.
•عــدم صــرف تعويضــات (مبالــغ ماليــة) للعائــات النازحــة المهدمــة مســاكنهم ممــا جعلهــم غيــر
قادريــن علــى الخــروج مــن مخيمــات النــزوح.
•عــدم الســماح للعائــات النازحــة التــي قاتــل أفــراد منهــا مــع تنظيــم «داعــش» بالعــودة إلــى مناطقهــم
األصليــة ،تمامـ ًـا كمــا حــدث فــي محافظــة األنبــار ،حيــث منعــت الجهــات األمنيــة هــذه العائــات مــن
العــودة إلــى المحافظــة.
•تخــوف العائــات النازحــة التــي ينتمــي أحــد أفرادهــا إلــى تنظيــم داعــش مــن العــودة إلــى مناطقهــم
األصليــة مثــل نازحــي مخيــم الكرامــة فــي محافظــة صــاح الديــن ،ونازحــي ناحيــة قيــارة فــي محافظــة
نينــوى.
•عــدم منــح النازحيــن مــدة زمنيــة كافيــة لترتيــب عودتهــم إلــى مناطقهــم األصليــة مــن خــال إغــاق
ـكل مفاجــئ.
المخيمــات بشـ ٍ
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مخاطر النزوح

طفل من الموصل يحمل شقيقه أثناء فرارهما من مناطق القتال في مدينة الموصل -ديسمبر ( 2016رويترز)

يتنــاول هــذا التقريــر خطريــن محدقيــن مــن مخاطــر النــزوح وهــي أخطــار تتعلــق باألطفــال المشــردين
داخليـ ًـا نتيجـ ًـة لســوء األوضــاع المعيشــية ،وخطــر العنــف الجنســي والجنســاني ضــد النســاء والفتيــات
ً
داخليــا ،تناولهــا تقريــر األمــم المتحــدة الصــادر فــي يونيو/حزيــران .2020
المشــردات

ً
داخليا:
•األطفال المشردون
إن حالــة األطفــال المشــردين داخــل العــراق تشــير إلــى أنهــم مــا يزالــون تحــت وطــأة الصدمــة جــراء العنــف
الــذي تعرضــوا لــه ،ويعانــون مــن حرمــان مــن التعليــم والفــرص والتــي تعــد مــن أبــرز التــركات المأســاوية
للنزاعــات المســلحة فــي العــراق.
ً
داخليــا والذيــن يعيشــون فــي المناطــق التــي كان تنظيــم «داعــش»
تعــرض األطفــال المشــردون
يســيطر عليهــا بشــكل خــاص إلــى أكثــر أشــكال العنــف واالســتغالل واالعتــداء تطرفـ ًـا ،ويواجهــون حاليـ ًـا
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تحديــات نفســية اجتماعيــة إضافيــة بســبب حالــة تشــردهم ،فهــم يحتاجــون إلــى خدمــات الصحــة العقليــة
والخدمــات النفســية االجتماعيــة ،باإلضافــة إلــى أماكــن آمنــة لتمكينهــم مــن التعافــي واســتئناف حيــاة
طبيعيــة ،حيــث فقــد العديــد مــن األطفــال المشــردين أفــراد أســرهم ومقدمــي الرعايــة لهــم فــي النــزاع.
ونتيجــة لهــذا التهميــش االجتماعــي أصبــح األطفــال معرضــون بشــدة لخطــر االســتغالل واإليــذاء.
مــن ناحيـ ٍـة أخــرى يتحمــل أطفــال آخــرون عــبء العمــل وإعالــة أنفســهم وأســرهم ،حيــث تضــرر أطفــال
نحو خــاص ،فالعديد من األطفال المشــردين
األســر التــي ترأســها إنــاث واألطفــال غيــر المصحوبيــن علــى ٍ
يفتقــرون إلــى إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات األساســية والتعليــم ،وال تــكاد تتوفــر فــرص الحصــول
علــى التعليــم وســبل العيــش فــي المســتقبل.
ويثيــر مــدى حرمــان األطفــال المشــردين داخليـ ًـا داخــل المخيمــات وخارجهــا مــن التعليــم قلقـ ًـا بالغـ ًـا،
حيــث أنهــم يعانــون مــن عــدم القــدرة علــى االلتحــاق بنظــام التعليــم الرســمي بســبب االفتقــار إلــى
الوثائــق المدنيــة أو القيــود المفروضــة علــى تنقــل األطفــال المهمشــين ،حيــث فاتــت العديــد مــن
ً
داخليــا ســنوات مــن الدراســة وواجهــوا صعوبــة فــي اســتئنافها.
األطفــال المشــردين
وبمــا أن األطفــال يســجلون وفقــا لســنهم وليــس لمســتواهم التعليمــي ،فــإن مــن فاتتهــم ســنوات
مــن الدراســة معرضــون لخطــر عــدم القــدرة علــى متابعــة المحتــوى التعليمــي .وفــي العديــد مــن األحيــان
ال تُ تــاح لهــم إمكانيــة الوصــول إلــى الفصــول الدراســية التأهيليــة لمتابعــة تعليمهــم ،ويعتبــر آخــرون أكبــر
سـ ً
ـنا مــن أن يقبلــوا مــرة أخــرى فــي النظــام المدرســي الرســمي.
وتواجــه الفتيــات المشــردات تحديــات إضافيــة فــي حصولهــن علــى التعليــم بســبب مــا يوجــد مــن قواعــد
اجتماعيــة وقوالــب نمطيــة جنســانية ،باإلضافــة إلــى الــزواج المبكــر .ويواجــه األطفــال الذيــن عاشــوا فــي
مناطــق كان يســيطر عليهــا تنظيــم «داعــش» حواجــز إضافيــة أمــام االلتحــاق بالمــدارس بســبب التمييــز،
وفــي كثيــر مــن الحــاالت بســبب عــدم قدرتهــم علــى الحصــول علــى وثائــق مدنيــة .وفــي الحــاالت التــي
يكــون فيهــا التعليــم متاحـ ًـا ،كثيــرا مــا يكــون عــدد المدرســين ووقــت الفصــول الدراســية غيــر كافييــن،
ممــا يــؤدي إلــى نتائــج تعليــم ســيئة.
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وفــي المخيمــات ،يكــون المدرســون عــادة متطوعيــن مــن المجتمــع المحلــي يفتقــرون إلــى المؤهــات
المطلوبــة ،األمــر الــذي يحــرم األطفــال مــن فرصــة تنميــة إمكانياتهــم المعرفيــة ،كمــا أن األطفــال غيــر
الملتحقيــن بالمــدارس أكثــر عرضــة لالســتغالل واإليــذاء.
وتعــوق الحواجــز التمييزيــة إمكانيــة حصــول العديــد مــن األطفــال المشــردين داخليـ ًـا والعائديــن ،علــى
شــهادات الميــاد وغيرهــا مــن الوثائــق المدنيــة .وبمــا أن وجــود والــد الطفــل فــي المحكمــة أو تقديــم
شــهادة وفاتــه أمــر ضــروري إلصــدار شــهادة ميــاد ،فــإن األطفــال المشــردين الذيــن فقــدوا والديهــم أو
انفصلــوا عنهــم ،أو مــن ولــدوا نتيجــة فعــل مــن أفعــال العنــف الجنســي ،ال يســتطيعون الحصــول علــى
شــهادات ميــاد وغيرهــا مــن الوثائــق .ومــن دون وثائــق مدنيــة ،ال يمكنهــم االلتحــاق بالتعليــم الرســمي
أو الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة والخدمــات األساســية ،أو التقــدم بطلــب للحصــول علــى تصاريــح
أمنيــة للتنقــل فــي جميــع أنحــاء البلــد ،أو ممارســة حقوقهــم كأطفــال ،وكثيــرا مــا ال يكــون لألطفــال
الذيــن بقــوا فــي المناطــق التــي ســيطر عليهــا تنظيــم «داعــش» شــهادات ميــاد ،أو يحملــون شــهادات
ال تعتــرف بهــا الحكوميــة العراقيــة.
ً
داخليــا مــن الذيــن يتصــور أن أفــراد أســرهم مرتبطــون بتنظيــم
واألطفــال والمراهقــون المشــردون
«داعــش» ،أو الذيــن يتصــورون أنفســهم علــى أنهــم مرتبطــون بالتنظيــم ،هــم عرضــة علــى نحــو خــاص
لالســتغالل واإليــذاء ،ومعرضــون لخطــر االحتجــاز التعســفي ،وقــد أدت متطلبــات الحصــول علــى
التصاريــح األمنيــة إلــى حرمــان أطفــال األســر التــي يتصــور أنهــا مرتبطــة بتنظيــم «داعــش» مــن الوثائــق
المدنيــة وبالتالــي مــن الخدمــات األساســية .فالكثيــر مــن هــؤالء األطفــال غيــر مصحوبيــن أو منفصليــن
عــن أســرهم ،ويواجهــون عقبــات إضافيــة أمــام جمــع شــمل األســر بســبب الوصمــة المرتبطــة بانتمــاء
عائالتهــم لتنظيــم داعــش .ومــع أن عـ ً
ـددا مــن البرامــج ،بمــا فيهــا برامــج المجتمــع المدنــي ،توفــر حاليـ ًـا
تعليمـ ًـا ودعمـ ًـا نفسـ ً
ـموال فــي
ـيا ال يقــدران بثمــن لألطفــال ،فــإن حجــم المشــكلة يتطلــب آليــة أكثــر شـ
ً
جميــع أنحــاء البــاد.
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•العنف الجنسي والجنساني:
بحســب تقريــر األمــم المتحــدة ،فقــد وردت تقاريــر مثيــرة للقلــق عــن العنــف الجنســي والجنســاني ضــد
النســاء والفتيــات المشــردات داخليـ ًـا ،وبدرجــة أقــل ضــد الرجــال والفتيــان .والموجــودون فــي المخيمــات
معرضــون للخطــر بصفــة خاصــة بســبب االفتقــار إلــى الخدمــات األساســية وفــرص كســب الــرزق أو
محدوديــة فــرص الوصــول إليهــا ،ومحدوديــة إمكانيــة التنقــل.
وينتشــر العنــف المنزلــي علــى نطــاق واســع فــي صفــوف المشــردين داخليـ ًـا ،وكانــت هنــاك دعــوات إلــى

ســن قانــون لمكافحــة العنــف المنزلــي ،وال ســيما فــي ســياق جائحــة کورونــا .وقــد ُأبلــغ عن حــاالت مقايضة
أيضا بـ»ممارسة
بالجنس للمساعدة في تلبية االحتياجات األساسية أو الحصول على الحماية المشار إليه ً
الجنــس مــن أجــل البقــاء» ،وحــاالت الــزواج القســري وزواج األطفــال ضمــن آليــات المواجهــة الســلبية التــي
تعتمدهــا بعــض األســر المشــردة التــي تعيــش فــي فقــر والمحرومــة مــن فــرص كســب الــرزق.
ً
أيضــا عــن حــاالت تعــرض نســاء ُيتصــور أن أســرهن مرتبطــة بتنظيــم «داعــش» ،مثــل
ووردت تقاريــر
أرامــل أعضــاء التنظيــم المزعوميــن ،للتحــرش والعنــف الجنســيين ،حيــث وقعــت هــذه الحــاالت فــي
نقــاط تفتيــش أو ارتكبتهــا جهــات أمنيــة داخــل المخيمــات.
ويســبب الخوف من العنف الجنســي والجنســاني في المخيمات والمناطق التي تســتضيف المشــردين
داخليـ ًـا ،تشــعر النســاء والفتيــات بعــدم األمــان ،وقــد يتجنبــن الذهــاب إلــى األســواق أو المــدارس أو نقــاط
تقديــم الخدمــات أو نقــاط التفتيــش ،ممــا يزيــد مصاعبهــن االقتصاديــة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن
ضعف .
وتبقــى حــاالت العنــف الجنســي والجنســاني دون تبليــغ إلــى حــدٍ كبيــر ،وهــو مــا يعــزى علــى األرجــح إلــى
عــدم إمكانيــة الوصــول إلــى اآلليــات القضائيــة أو اإلداريــة ،والخــوف مــن الوصــم أو االنتقــام وانعــدام
المســاءلة الجنائيــة للجنــاة وآليــات حمايــة الناجيــن بأرواحهــم.
وأفــادت وزارة الداخليــة بأنهــا أنشــأت آليــات لتلقــي شــكاوى العنــف الجنســي داخــل المخيمــات ،مثــل
الوحــدات المتنقلــة المنتشــرة فــي المخيمــات ،وفتحــت خطـ ًـا سـ ً
ـاخنا لإلبــاغ عــن العنــف المنزلــي .ومــع
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أن هــذه الجهــود محــل ترحيــب كبيــر ،فإنهــا يجــب أن تقتــرن بمزيــد مــن المســاءلة الجنائيــة للجنــاة،
وتدابيــر حمايــة الناجيــات بأرواحهــن ،وجهــود التوعيــة لمكافحــة الوصــم .وينبغــي تعزيــز خدمــات الحمايــة
والدعــم القانونــي والطبــي والنفســي االجتماعــي ،وال ســيما داخــل المخيمــات ،لفائــدة النســاء والفتيــات
الناجيــات بأرواحهــن مــن العنــف الجنســي والجنســاني.
ً
داخليــا أو العائــدات بالفعــل للعنــف الجنســي
وقــد تعرضــت بعــض النســاء والفتيــات المشــردات
المتصــل بالنــزاع ويحتجــن إلــى الرعايــة الصحيــة والدعــم النفســي االجتماعــي .وتحتــاج النســاء والفتيــات
مــن المجتمعــات المحليــة اليزيديــة واألقليــات األخــرى الالئــي نجــون بأرواحهــن مــن أســر تنظيــم الدولــة
اإلســامية واالســتغالل واالعتــداء الجنســيين إلــى مزيــد مــن الدعــم المخصــص فيمــا يتعلــق بالصدمــات
النفســية ومــن أجــل الشــفاء وإعــادة التأهيــل .كمــا يجــب معالجــة حالــة النســاء الالتــي ُولــد أطفالهــن
نتيجــة العنــف الجنســي.
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خلفية قانونية
ال تقتصــر معانــاة النازحيــن علــى األوضــاع القائمــة فــي مخيمــات النــزوح الرئيســية ،إنمــا يعانــي النازحــون
ضعــف هــذه المعانــاة فــي المخيمــات العشــوائية أيضـ ًـا ،إذ تتمثــل هــذه المعانــاة بتواجــد النازحيــن فــي
ـا للســكن ،باإلضافــة إلــى انعــدام االحتياجــات الرئيســية التــي ال غنــي
أماكــن عشــوائية غيــر معــدة أصـ ً
ـا عــن الحمايــة مــن
للبقــاء علــى قيــد الحيــاة ،مثــل الرعايــة الصحيــة ،واألمــن الغذائــي ،والتعليــم ،فضـ ً
خطــر كبيــر وهــو خطــر العنــف.
يعــرض هــذا التقريــر المعالجــة القانونيــة فيمــا يتعلــق بتواجــد النازحيــن فــي المخيمــات العشــوائية،
حقوقــا أصليــة ال يجــوز المســاس بهــا
والحقــوق األساســية التــي يجــب أن يتمتــع بهــا النازحــون باعتبارهــا
ً
أو حرمــان النازحيــن منهــا.

أول :المخيمات العشوائية
ً

ـا مــن حقوقهــم ،وهــو األمــر الــذي أكــد عليــه المبــدأ ()28
تعــد عمليــة إعــادة توطيــن النازحيــن حقـ ًـا أصيـ ً
من المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي الصادرة عن األمم المتحدة والذي جاء فيه:
« 1-يقــع علــى عاتــق الســلطات المختصــة ،فــي المقــام األول ،واجــب ومســؤولية تهيئــة الظــروف
ً
مكرميــن ،إلــى ديارهــم أو
داخليــا مــن العــودة الطوعيــة ،آمنيــن
وتوفيــر الوســائل لتمكيــن المشــردين
ّ
أماكــن إقامتهــم المعتــادة أو التوطــن الطوعــي فــي مــكان آخــر مــن البلــد .وتعمــل هــذه الســلطات علــى
ً
داخليــا العائديــن أو المعــاد توطينهــم 2- .تُ بــذل جهــود خاصــة لكفالــة
تيســير إعــادة دمــج المشــردين
ً
داخليــا فــي تخطيــط وإدارة عودتهــم وإعــادة توطينهــم وإدماجهــم».
المشــاركة التامــة للمشــردين
كمــا أن تأميــن المســكن المناســب والحيــاة الكريمــة هــو واجــب أصيــل مــن واجابــات الدولــة العراقيــة
وهــو مــا نصــت عليــه المــادة ( )30مــن الدســتور العراقــي والتــي جــاء فيهــا« :تكفــل الدولــة للفرد ولألســرة
ـ وبخاصــة الطفــل والمــرأة ـ الضمــان االجتماعــي والصحــي ،والمقومــات األساســية للعيــش فــي حيـ ٍ
ـاة
39
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حـ ٍ
ـرة كريمــة ،تؤمــن لهــم الدخــل المناســب ،والســكن المالئــم».
أيضـ ًـا أكــد المبــدأ ( )9مــن المبــادئ التوجيهيــة بشــأن التشــريد الداخلــي والصــادرة عــن األمــم المتحــدة
علــى أن الــدول ملزمــة بمنــع تشــريد األقليــات والفالحيــن ،قائلــة:
«علــى الــدول التــزام خــاص بمنــع تشــريد الشــعوب األصليــة واألقليــات والفالحيــن والرعــاة وغيرهــم مــن
الجماعــات التــي تعتمــد اعتمـ ً
ـادا خاصـ ًـا علــى أراضيهــا ولهــا تعلــق وجدانــي بهــا».

ً
ثانيا :الرعاية الصحية
كفــل الدســتور العراقــي فــي مادتــه ( )31حصــول كل المواطنيــن علــى مســتوى رعايــة صحيــة مرضيــة،
حيث ُّنص فيها على ما يلي:
«لــكل عراقــي الحــق فــي الرعايــة الصحيــة ،وتعنــى الدولــة بالصحــة العامــة ،وتكفــل وســائل الوقايــة
والعــاج بإنشــاء مختلــف أنــواع المستشــفيات والمؤسســات الصحيــة».
وشــدد المبــدأ ( )19مــن المبــادئ التوجيهيــة بشــأن التشــريد الداخلــي والصــادرة عــن األمــم المتحــدة علــى
ً
داخليا الرعاية الصحية التي يحتاجون لها حيث ورد فيه:
ضرورة أن يتلقى المشردون
ً
داخليــا ،وكذلــك المعوقــون ،الرعايــة والعنايــة
« 1-يتلقــى جميــع الجرحــى والمرضــى مــن المشــردين
الطبيتيــن الذيــن هــم بحاجــة إليهــا ،وذلــك إلــى أقصــى حــد ممكــن عمليـ ًـا ودون تأخيــر ُيذكــر وبــدون تمييــز

وتوفــر الخدمــات النفســية واالجتماعيــة للمشــردين داخليـ ًـا ،حســب الحاجــة 2- .ينبغــي
لــدواع غيــر طبيــة.
َّ
إيــاء اهتمــام خــاص لالحتياجــات الصحيــة للنســاء ،بمــا فــي ذلــك وصولهــن إلــى مقدمــي خدمــات

الرعايــة الصحيــة وحصولهــن علــى تلــك الخدمــات ،ومــن ضمنهــا خدمــات الرعايــة الصحيــة اإلنجابيــة،
ـا عــن خدمــات اإلرشــاد المناســبة لضحايــا االعتــداءات الجنســية وغيرهــا مــن االعتــداءات 3- .ينبغــي
فضـ ً
إيــاء اهتمــام خــاص لوقايــة المشــردين داخليـ ًـا مــن األمــراض الســارية والمعديــة».

وكانــت المــادة ( )24مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل قــد شــددت علــى اتخــاذ كل الوســائل التــي تســاهم فــي
حمايــة األطفــال مــن أخطــار األمــراض حيــث نصــت علــى:
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« .1تعتــرف الــدول األطــراف بحــق الطفــل فــي التمتــع بأعلــى مســتوى صحــي يمكــن بلوغــه وبحقــه
فــي مرافــق عــاج األمــراض وإعــادة التأهيــل الصحــي .وتبــذل الــدول األطــراف قصــارى جهدهــا لتضمــن
أال يحــرم أي طفــل مــن حقــه فــي الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة/ 2.ج.تتابــع الــدول األطــراف
ـا وتتخــذ ،بوجــه خــاص ،التدابيــر المناســبة مــن أجــل :مكافحــة األمــراض وســوء
إعمــال هــذا الحــق كامـ ً
التغذيــة حتــى فــي إطــار الرعايــة الصحيــة األوليــة ،عــن طريــق أمــور منهــا تطبيــق التكنولوجيــا المتاحــة
بســهولة وعــن طريــق توفيــر األغذيــة المغذيــة الكافيــة وميــاه الشــرب النقيــة ،آخــذة فــي اعتبارهــا أخطــار
تلــوث البيئــة ومخاطــره» .الســابق ذكرهــا أو التحريــض علــى ارتكابهــا».

ً
ثالثا :الحماية من العنف
ـواء فــي المخيمــات العشــوائية أو المخيمــات الرســمية
إن تعــرض النازحيــن لمختلــف ضــروب العنــف سـ ً
وبخاصــة الفئــات الضعيفــة منهــم كاألطفــال يوجــب توفيــر حمايــة إضافيــة لهــم ،وهــو مــا أكــد عليــه
المبــدأ ( )11مــن المبــادئ التوجيهيــة بشــأن التشــريد الداخلــي والصــادرة عــن األمــم المتحــدة:
ً
داخليا ،سواء ُقيدت حريتهم أم لم تقيد مما يلي:
«يجب حماية المشردين
(أ) االغتصــاب والتشــويه والتعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة ،وأيــة
تعديــات أخــرى علــى كرامتهــم الشــخصية ،مثــل أعمــال العنــف الموجهــة ضــد أحــد الجنســين واإلكــراه
علــى البغــاء وأي شــكل مــن أشــكال هتــك العــرض؛
(ب) الــرق أو أي شــكل مــن أشــكال الــرق المعاصــرة مثــل تزويــج الفتــاة لقــاء مقابــل مــادي ،واالســتغالل
الجنســي ،وســخرة األطفال؛
(ج) أعمــال العنــف التــي يــراد بهــا بــث الرعــب بيــن المشــردين داخليـ ًـا .ويحظــر التهديــد بارتــكاب أي مــن
األفعــال».
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ً
رابعا :الحصول على الغذاء والحماية من الجوع
إن حصــول االفــراد علــى مســتوى غذائــي وحمايتهــم مــن الجــوع يعــد مــن الحقــوق اإلنســانية المهمــة،
وهــو األمــر الــذي أكــدت عليــه المــادة ( )11مــن العهــد الدولــي الخاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعية
والثقافيــة حيــث ورد فيهــا:
«واعترافــا بمــا لــكل إنســان مــن حــق أساســي فــي التحــرر مــن الجــوع ،تقــوم الــدول األطــراف فــي هــذا
العهــد ،بمجهودهــا الفــردي وعــن طريــق التعــاون الدولــي ،باتخــاذ التدابيــر المشــتملة علــى برامــج محــددة
ملموســة والالزمــة لمــا يلــي( :أ) تحســين طــرق إنتــاج وحفــظ وتوزيــع المــواد الغذائيــة ،عــن طريــق
االســتفادة الكليــة مــن المعــارف التقنيــة والعلميــة ،ونشــر المعرفــة بمبــادئ التغذيــة ،واســتحداث أو
إصــاح نظــم توزيــع األراضــي الزراعيــة بطريقــة تكفــل أفضــل إنمــاء للمــوارد الطبيعيــة وانتفــاع بهــا،
(ب) تأميــن توزيــع المــوارد الغذائيــة العالميــة توزيعــا عــادال فــي ضــوء االحتياجــات ،يضــع فــي اعتبــاره
المشــاكل التــي تواجههــا البلــدان المســتوردة لألغذيــة والمصــدرة لهــا علــى الســواء.».
وهــو ذات األمــر الــذي أكــد عليــه المبــدأ ( )18مــن المبــادئ التوجيهيــة بشــأن التشــريد الداخلــي والصــادرة
عن األمم المتحدة ،حيث جاء فيه:
ً
داخليا الحق في التمتع بمستوى معيشي الئق.
« .1لكافة المشردين
 .2توفــر الســلطات المختصــة للمشــردين داخليـ ًـا ،كحــد أدنــى وبغــض النظــر عــن الظــروف ودونمــا تمييــز،
اللوازم التالية وتكفل لهم الوصول اآلمن إليها:
(أ) األغذية األساسية والمياه الصالحة للشرب؛
(ب) المأوى األساسي والمسكن؛
(ج) المالبس المالئمة؛
(د) الخدمات الطبية والمرافق الصحية األساسية».
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ً
خامسا :التعليم
أكــد الدســتور العراقــي فــي مادتــه ( )34علــى حــق المواطنيــن فــي التعليــم وبخاصــة األطفــال منهــم فــي
المرحلة االبتدائية حيث نصت على ما يلي:
« التعليــم عامـ ٌ
ـي فــي المرحلــة االبتدائيــة،
ـل أســاس لتقــدم المجتمــع وحـ ٌـق تكفلــه الدولــة ،وهــو إلزامـ ٌ
وتكفــل الدولــة مكافحــة األميــة».
ً
أيضــا المــادة ( )26مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان حيــث
وهــو ذات األمــر الــذي نصــت عليــه
نصت على:
« .1لــكل شــخص حــق فــي التعليــم .ويجــب أن يوفــر التعليــم مجانــا ،علــى األقــل فــي مرحلتيــه االبتدائيــة
واألساســية .ويكــون التعليــم االبتدائــي إلزاميــا .ويكــون التعليــم الفنــي والمهنــي متاحــا للعمــوم .ويكــون
التعليــم العالــي متاحــا للجميــع تبعــا لكفاءتهــم .2 .يجــب أن يســتهدف التعليــم التنمية الكاملة لشــخصية
اإلنســان وتعزيــز احتــرام حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية .كمــا يجــب أن يعــزز التفاهــم والتســامح
والصداقــة بيــن جميــع األمــم وجميــع الفئــات العنصريــة أو الدينيــة ،وأن يؤيــد األنشــطة التــي تضطلــع
بهــا األمــم المتحــدة لحفــظ الســام».
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توصيات
بناء على ما ورد في هذا التقرير ،يوصي المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان باآلتي:
ً

للحكومة العراقية
•وجــوب تعويــض أو دعــم النازحيــن الذيــن فقــدوا منازلهــم حتــى يتمكنــوا مــن إعــادة إعمارهــا
والعــودة إليهــا.
•تقديــم الرعايــة الصحيــة للنازحيــن فــي المخيمــات العشــوائية ال ســيما فــي ظــل تفشــي
جائحــة كورونــا فــي مختلــف المحافظــات العراقيــة
•حمايــة النازحيــن العائديــن إلــى مناطقهــم األصليــة مــن الهجمــات المســلحة والتــي تهــدد
حياتهــم ،وتتســبب بتكــرار معانــاة نزوحهــم.
•تهيئــة الظــروف المناســبة للنازحيــن بعــد إغــاق مخيماتهــم والتوقــف عــن سياســة اإلعــادة
القســرية للنازحيــن واإلغالقــات المفاجئــة التــي تتــرك النازحيــن للمجهــول.
•رفــد المخيمــات القائمــة بالكــوادر التعليميــة المتخصصــة واإلمكانــات المالئمــة لتحســين
المســتوى التعليمــي لــدى األطفــال.
•تحســين الظــروف المعيشــية للنازحيــن ال ســيما أنهــا حقــوق أساســية ال يمكــن االســتغناء
عنهــا أو حرمــان النــازح منهــا.
•تزويــد النازحيــن بالحصــة التموينيــة بصــورة شــهرية والحــرص علــى جــودة المــواد الغذائيــة
المقدمــة وصالحيتهــا.
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للمجتمع الدولي
•ضمــان عــودة النازحيــن إلــى مناطقهــم ومنازلهــم التــي انتهــت العمليــات العســكرية فيهــا
التزامـ ًـا بالمبــادئ التوجيهيــة وخصوصـ ًـا فــي المناطــق التــي لــم تتعــرض فيهــا المنــازل
إلــى أضــرار كبيــرة.
ً
وخصوصا فيما يتعلق باألمن الغذائي والرعاية الصحية.
•دعم المخيمات القائمة
•أن يضطلــع بواجباتــه لتفعيــل جهــود إعــادة اإلعمــار ،وتحفيــز الجهــود الراميــة إلــى تفعيــل
قيــم التماســك االجتماعــي وســيادة القانــون.
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نفي داخل الوطــــن
العراق..
ٌ

