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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

ية القديمااة التاا   اناات نسااانالتشااريد الاادامم  ماان الظااواىر اإلأو  ظاااىرة الناازوح إن
اغمااب أو  دولااة اال تعاارض رعااضأو  فمااا ماان ة ااارة، منيااا الرشاارية و ماال ماار الساانين

 كانات دامال ةادود الدولاةسكانيا لمنزوح واليجرة من ثم االنتقال الل امااكن أمارس ساوا  
 مارجيا .أو 

وكثيرًا ما تتعدد األسراب الت  تؤدي الل ىذه الظاىرة فقد يعزس الل الكوارث التا  
كالنزا ات المسامةة التا  ازدادت فا  الواات الةا ار واماذت اشاكااًل  نسانمن صنع اإل

انتياكاًا  لكممتمفة زيادة  مال ةااالت التاوترات واال اطرارات الداممياة التا  كثيارًا ماا تشا
ااد تكاون الكاوارث أو  نساانالقاانون الادول  لةقاول اإلأو   نسانلقوا د القانون الدول  اإل

أي الكاوارث التا  ىا  مان صانع الطريعاة كاالزالزل والفي اانات  نساانمارج  ن إرادة اإل
 ان رياااتيم ومنااطقيم لمرةاث  ان مكاان امان فا   نمن مساررات اااتبلع الساكان المادنيي

 امل ةدود الدولة .مناطل أمرس د

وتفاامااات مشاااكمة النااازوح الااادامم  فااا   صااارنا الةاااال  فااا  كثيااار مااان دول العاااالم 
ساااكانيا المااادنيين  إذ أصااار  السااايما دول الشااارل األوساااط مثااال فمساااطين وساااوريا والااايمن
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 ةايا ليذه الظاىرة وتعر وا ألرشع  مميات القتل الوةشية والتعذيب والمعاممة الميينة 
االت وتفرياال االساارة الواةاادة وتشااتتيم اثنااا  فتاارة التنقاال االماار الااذي واالغتصاااب واال تقاا

ت الظاااىرة ماان المشاااكل أصاارةف، اسااتوجب تاادمل المجتمااع الاادول  لةمايااة فاااة النااازةين
القانونية الت  تةتاج الل المزيد من االىتمام والر اية فعمال الصاعيد الاوطن  تقاع ةماياة 

مااتيم لكاون ىاذه الفااة لام تعرار الةادود الدولياة النازةين رالدرجة األولل  مال  ااتل ةكو 
لاادولتيا وماان ثاام رقياات مةتفظااة رجنساايتيا التاا  تعااد رارطااة اانونيااة وسياسااية رااين الفاارد 

ومن ثم التمتع ركافة الةقول الدستورية والقانونية وف  ةالة  جز الةكومة  ان ، والدولة
رااااألمين العاااام لؤلمااام  االمااار الاااذي ةااادا، ةماياااة الناااازةين يظيااار دور المجتماااع الااادول 

رتعين ممثل لتعريف المجتماع الادول  رفااة األشاماص الناازةين  3::2المتةدة ف   ام 
اسرًا دامل دوليم وريان المشاكل التا  يعانونياا ومادس ةااجتيم لمةماياة والمساا دة اكثار 
من فاات المجتمع األمرس فو عت المرادئ التوجييية المتعمقاة راالنزوح الادامم  كاطاار 

نون  دولااا  يااوفر  ااامانة ةقيقيااة لياااذه الفااااة ان طرقاات تطريقاااًا صااةيةًا يتناساااب ماااع اااا
الواااااع وال يةتمااال الةماياااة روجاااود  ااامانات ماااالم توجاااد جياااات تةااارص  مااال تطريقياااا 

 وتنفيذىا .

لكونااو ماار رعاادة  ؛ومياار مثااال  ماال الناازوح القااديم والمعاصاار والةااديث ىااو العاارال
صاار واشاادىا اسااوة كاناات ناازوح العااراايين  ااام شااكمت ىااذه الظاااىرة ماارض العإذ  مراةاال
وماااا رعاااادىا ومااااا رافاااال ذلااااك ماااان انتياكاااات لمةاااال فاااا  الةياااااة والساااابلمة الردنيااااة  3125

فتعااارض الساااكان لموجاااات نااازوح ألساااراب كثيااارة ، ...والكراماااة والتعمااايم والنقااال والممكياااة 
د والمطااااف أىميااااا األسااااراب األمنيااااة والعسااااكرية والسياسااااية واالاتصااااادية والقتاااال والتيدياااا

ومان ثام  3114  لمعارال فا  مريكاوانتشار العمميات اإلرىارياة والعناف رعاد االةاتبلل األ
 اآلوناااةساايطرة الكيااان اإلرىااار  دا ااش  ماال رعااض المناااطل والمةافظااات العراايااة فاا  

 األميرة مما زاد األو اع سوً  .
 أىمية الدراسة : اولا 

 :تظير أىمية دراسة مو وع الرةث ف 



 (مستل)الداخلي النزوح عملية على المترتبة اآلثار

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

47 

ة النااازوح الااادامم  وفااا  اغماااب انةاااا  العاااالم مصوصاااًا فااا  العااارال تفااااام ظااااىر  -2
 وسوريا واليمن وغيرىا من دول العالم العرر  .

ثااار التاا  نجاام  اان  مميااة الناازوح الاادامم  لمسااكان رةيااث تنتيااك فيااو جسااامة اآل -3
وفقداناااااو ارساااااط مقوماااااات الةيااااااة  نساااااانلئلكااااال الةقاااااول والةرياااااات االساساااااية 

 مان.ال رورية لمعيش رسبلم واأل
 فرضية الدراسة : ثانياا 

تفتاارض الدراسااة  اارورة معرفااة العبلاااة رااين ظاااىرة الناازوح الاادامم  واالثااار التاا  
اىااادار لةقواااااو أو  كمماااا تعاااارض الشااامص الااال انتياااااكإذ  ،تترتاااب  مااال ناااازوح الساااكان

وةرياتو االساسية واال تدا  والقتل واالىانة كمما زادت ظااىرة نزوةاو الال ماارج منطقتاو 
 مةافظات امرس رةثًا  ن االمن واألمان . أو  أمرسة الل مناطل االصمي

 اىداف الدراسة :ثالثاا 

تياادف الدراسااة الاال ريااان مفيااوم االشااماص النااازةين والجيااود الدوليااة التاا  رااذلت 
فاااا  ايااااراد مفيااااوم  ااااام رةيااااث تشاااامل كاااال المصااااااص والعناصاااار الواجااااب توافرىااااا فاااا  

ف الدارساة الال رياان االثاار التا  تانجم  ان الشمص ليطمل  ميو مفيوم الناازح كماا يياد
 ممية النزوح الدامم  ومدس تأثيرىا  مل الشمص النازح والمجتمع الادول  والدولاة التا  

 تشيد ظاىرة النزوح لسكانيا ف  ان واةد .

 منيجية الدراسة: خامساا 

ا تمااادنا فااا  دراساااتنا  مااال المااانيل التةميمااا  فااا  الموا ااايع التااا  تتطماااب تةميااال 
 ةكام التشريعات الدولية والوطنية . نصوص وا

 ىيكمية الدراسة: سادساا 

ألجاال الواااوف  ماال المو ااوع رشااكل داياال اساامنا مو ااوع الرةااث الاال مرةثااان 
نتنااااول فااا  المرةاااث االول مفياااوم األشاااماص الناااازةين فااا  ل اااة واصاااطبلح وذلاااك فااا  
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ايااراد مفيااوم امااا المطمااب الثااان  فنو اا  الجيااود الدوليااة التاا  رااذلت فاا   ،المطمااب االول
الناااازةين ورياااان شاااروط الواجاااب توافرىاااا فااا  الشااامص ليطمااال  مياااو مفياااوم  لؤلشاااماص

العاماة لمنازوح الادامم  والمتمثماة  ثاارالمرةث الثان  فجا  تةات  ناوان اآلالنازح اما ف  
 االاتصاااادية واالجتما ياااة واالمنياااة والنفساااية اماااا فااا  المطماااب الثاااان  فمصصااانا راآلثاااار
.وانييناااا الدراساااة رماتماااة  ل رعاااض فااااات المجتماااع كالنساااا  واالطفاااالالنااازوح  مااا لآلثاااار

 تت من اىم االستنتاجات والمقترةات . 

 املبحث االول

 مذخل ممهذ يف مبهية األشخبص النبزحني داخليب  
شاايد العااالم منااذ فجاار التااارين وةتاال يومنااا ىااذا الةااروب والصاارا ات والنزا ااات 

رااين جما ااات مساامةة  ااد النظااام أو  مااا رينيااا،المساامةة، التاا  اااد تكااون رااين الاادول في
القاااام راااالةكم، ويتةاااول السااكان المااادنيون أثناااا  النزا اااات المساامةة إلااال أىاااداف مراشااارة 
لمعمميات العسكرية والقتل، ويتعر ون إلل أرشع ممارسات العنف والتعذيب، واةتجاازىم 

 لموف والمعاناة. كرىاان، وغيرىا من أنواع الممارسات الت  تؤدي إلل نشر الر ب وا

وىااذه الممارسااات واالنتياكااات لةقااوايم تجراارىم وتاارغميم  ماال الناازوح  اان أماااكن 
 أاامتيم المعتادة إلل مناطل أمرس رةثا  ن مبلذًا آمن يةمييم من الموت واال اطياد،

 اد تمارس  دىم أ مال النقل واألرعاد القسري والترةيل من ارل اطراف النزاع. أو 

فإن ، ما يسمل رالنزوح ف   صرنا الةال أو  اىرة التشريد الدامم ونظرًا لزيادة ظ
األمر يقت   منا فيم ماىية األشاماص الناازةين داممياًا، فاإن دراساتنا فا  ىاذا المرةاث 
يركز  مل تعريف األشماص النازةين دامل دوليم، والتمييز رينيم ورين الفاات األمرس 

 : ت مستقل وكاآل المتشارية نو ًا ما معيم، كل ذلك ف  مطمب

 املطلب األول
 النبزحني داخليب  مفهىم األشخبص 

 ين دامميًا الرد من تقسيم المطمبلمواوف  مل معنل مصطم  األشماص النازة
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ىذا إلل فر ين، نرين ف  الفرع األول تعريف األشماص النازةين دامميًا ل اة وفا  الفارع 
  : الثان  سنو   تعريفيم اصطبلةًا ووفل التفصيل اآلت

 تعريف األشخاص النازحين لغة: الفرع األول

واألشااماص النااازةين الرااد لنااا  (Displacement)معااان  الناازوح  لمواااوف  ماال
ورد مفيوم النزوح رمعنال نازح الشا  ، ينازح نزةاًا إذ  من العودة إلل المعاجم والقواميس،

 ن دار اومك،  ونزوةًا: رعد ش   نزح، ونزوح نازح، أنشد الثعمب، أن المذلة منزل نزح
فاترك  شيمت  ونزةت الدار في  تنزح نزوةًا إذا رعدت واوم منازي ، وجمع نزح، أنازاح 

أرعاده إذ  وااد نازح رفابلن، وماال ينزح ال ينفذ، ونزح القوم نزةت مياه آراارىم، ونازح الماا 
 ن دياره ونزح رو وأنزةو، ورمد نازح، ووصل ناازح: رعياد وفا  ةاديث ساطي   راد المايم 

من ربل نزي ، أي رعيد فقيل رمعنل فا ل ونزح الراار إذا اساتقل ماؤىاا وراار نزوةاو  جا 
اميمة الما  ورؤيا نزح والنزوح رالتةريك الجاوىري وراار أكثار ماؤىاا، ومان ينازح راو، الراد 

 .(2)رشير وأنت رمنتزح من كذا، أي يرعد  نوأو  يومًا يج   رو نع 

تاادل  ماال رعااد، نزةاات الاادار نزوةااًا رعااد،  والةااا  كممااة يواااد ورد رااأن النااون والاازا
كما ورد ف  )المنجاد فا  الم اة واألدب والعماوم( نازح: نازًح نزةاًا ونزوةاًا ونازح الراار، اال 
ماؤىا ونفذ، ونزح رفبلن غاب  ن دياره  ينيو رعيدة نزح من دياره ارتعد  نيا تنازح رعاد 

ااياا، ويقاال رمنازح ىاو أي  ماال الناازح والنازي  الرعياد النازح أنازاح ماا  الرااار نازح أكثار م
 .(3)رعد منو المتنزةة، رعيدون  ن أوطانيم

فاااا  المعجاااام اإلنكمياااازي رمعناااال االنتقااااال  (Displacement)وتاااارد كممااااة الناااازوح 
فاا   (internal displaces person)واااد اسااتعممت  رااارة ، وتاارك المكااان المعتاااد

الاااذين ينتقماااون مااان منااااطل لئلشاااارة إلااال األفاااراد  (IDOS)القاااانون الااادول  وممتصااارىا 
 ة رسرب النزا ات والةروب األىميةإاامتيم األصمية إلل مناطل أمرس دامل ةدود الدول

                                                           

 . 104 – 103، ؿ1111، دثس إفَجء ثلضشثط ثلعشدٌ،، 14، ػ3ثدن منظوس، لغجن ثلعشح، ط 1))

، ثل طذعووز ثلثجعولَثَووز، دَووش س،  رثس، 25ألدح  ثلعفووو ، طلوووٍظ معفووول، ثل نؾووذ غووٌ ثلف ووز  ث 2))

 . 000، ؿ1116
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 .(2)لةماية انفسيم من الكوارث الطريعيةأو  وانتياك ةقوايم الرايسة

 تعريف األشخاص النازحين داخمياا اصطالحاا  :الثانيالفرع 

لممتمفااااااة ال يت اااااامن تعريااااااف مةاااااادد إنَّ القااااااانون الاااااادول  المعاصاااااار رمصااااااادره ا
لؤلشااماص النااازةين دامميااًا، وفاا  الوااااع يعااود غياااب ىااذا التعريااف إلاال أنَّ المنظمااات 
الدولية المعنياة والممتصاة رمساألة النازوح القساري امتمفات امتبلفاًا ممةاوظ ورشاكل كريار 

ص ةااول ال اااوارط والمعااايير الواجاااب اترا يااا وأماااذىا راىتمااام  ناااد تةديااد فااااة األشاااما
النااااازةين، و ماااال الاااارغم ماااان ذلااااك ت ااااافرت الجيااااود الدوليااااة والوطنيااااة لو ااااع تعريااااف 
لؤلشااماص النااازةين دامميااًا، إال أن و ااع تعريااف مةاادد لؤلشااماص النااازةين اااد ينااتل 
 نااااو مماااااطر مزدوجااااة، تتمثاااال فاااا  اةتمااااال أن يكااااون واسااااعًا فيف اااا  ويماااان  ةمايااااة 

ًا فيرعد األشاماص الاذين ىام راأمس اد يكون التعريف  يقأو  لؤلشماص ال يستةقونيا،
 .(3)الةاجة إلل تمك المسا دة والةماية

مجمو ة من األشماص من مناطل ساكناىم أو  فالنزوح القسري: " إمراج شمص
اااامتيم المعتااادة ألغااراض سياسااية، أمنيااة وراادون وجااو ةاال أو   رايااة،أو  طاافيااة،أو  وا 

رروا  مل النازوح  ان دياارىم ماع ، وكذلك ايل " أنيم أشماص أج(4)ورشكل غير اانون "
رقاااا ىم دامااال ةااادود دوليااام، ويتمثااال المصاااااص الرايساااة لمنااازوح الااادامم  فااا  طريعتاااو 

 .(5)أنَّ السكان المشردين ال يعررون الةدود الدولية المعترف ريا لدوليم"إذ  القسرية،

                                                           

www.http//pen-خفَوووه  نوووذثن، ثللؾوووشر ثلاغوووشٍز، ماوووجق مضوووجؿ نفوووي ثل و ووو  ث لثضش  وووٌ  )1)

sy.com/d 

 6/1/2016صجسٍخ صٍجسر 

َز لف لؾوشٍن  غوشٍجد دثخوه د للور، دسثعوز غوٌ قووء ثلاوج ون د. مجلك منغٌ فغَن، ثلق جٍز ثلذ ل 2) )

، 15ٌ، دقووظ منؾوووس غووٌ مؾفووز ثلقاوووق، وفَووز ثلاووج ون، ثلؾجمعووز ثل غضنقووشٍز،   غووج ثلووذ لٌ ث 

 ، ح ؿ. 2011، ثلغنز ثلغجدعز، 4مؼ

ؽوووثد وووجلر ثلذثووشً، لووجنشر ث سنووجح إؽووثجلَز متلووو  دووَن ثةنضذووجسثس ثلغَجعووَز  ثلضؾجردووجس  3))

 . 24، ؿ2002تَز، دقظ غَش منؾوس ماذ  إلي منظ ز ثلع ه ث عالمٌ، دجده، ثلطجة

 سعجلز ثلنض ؿ ثلذثخفٌ ماجلز مضجفز نفي ثل و   ث لثضش  ٌ:  4))

www.http//doss.unocha.org/sites/douments/dominterna/disperesment.  

 6/1/2016صجسٍخ ثلضٍجسر

http://www.http/pen-sy.com/d
http://www.http/pen-sy.com/d
http://www.http/pen-sy.com/d
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مجمو ة من مكان إلل آمر دامل ةادود أو  و رف كذلك  مل انو: " ةركة لمفرد
 .(2)ة"الدول

يترين من ىذا التعاريف أن النزوح ذو طريعة اسرية ويتم رغمًا  ن إرادة الشمص 
النااااازح ورشااااكل إجراااااري وا ااااطراري، ورساااارب مااااؤثر مااااارج  ومياااادد لمةياااااة كااااالةرب، 

أسراب أمرس تدفع الشمص إلل ترك مساكنو أو  والقةط، والمجا ة، والكوارث الطريعية،
عًا ف  النجاة والفرار مان تماك الظاروف، و مال الارغم طمأو  والتوجو إلل مواع آمر رةثاً 

ماا يواجياو الناازح مان أو  من أنَّو ارار صعب ومؤلم يكتنفو غماوض ةاول ماا سيةصال،
 مصا ب وظروف. 

فااا  ةاااين يااارس الااارعض راااأنَّ األشاااماص الناااازةين "ىااام األشاااماص الاااذين ييرراااون 
م ولااام يعراااروا الةااادود رسااارب النااازاع المسااام ، واال اااطرارات ولكااانيم يرقاااون دامااال رماااداني

الدولية لدوليم، وريذا يتميز األشماص النازةين  ن األشماص البلجاين الذين يعرارون 
 .(3)الةدود الدولية"

ويرس الرعض اآلمر" رأنَّيم األشماص الذين ييررون رسرب النزا ات والصارا ات 
ماص الاذين ا اطروا كما ايل رأنَّيم " األش، (4)إال أنَّ إاامتيم تكون دامل ةدود رمدانيم"

لمفااارار  ااان دياااارىم ومسااااكنيم أثناااا  ةااارب األىمياااة رصااافة  اماااة، ولكااانيم  اااموا دامااال 
 .(5)أوطانيم ولم يعرروا الةدود ولم يمتمسوا المجو  ف  مارج الربلد"

مجمو اة أشاماص أو  أما النزوح الدامم  القساري: " فياو إماراج إجرااري لشامص
 تياكاتاااانأو  يعية،ااكوارث طرأو  لنزاع مسم كون نتيجة تااوف  ال الب  من منزليم،

                                                           

ثلغوثج ٌ غوٌ ثلعوشثق، دقوظ  منؾووس غوٌ مؾفوز  دثح  ن جد مطَش خفف ثلؾ شً، فشوجس ثلنض ؿ 1))

 . 510، ؿ2014ثلتشثنَذً، ثلعذد ثلخجؿ دجل ؤص ش ثلخجمظ، 

، عَغووذجن لفنؾووش، 1ٌ، ط غووج د. نفووٌ صنووالن  ع ووز، د. مق ووود خفَووه ؽعتووش، ثلاووج ون ثلووذ لٌ ث  2))

 . 21، ؿ2015

لذنوجن،  –ثل وشح ث عوالمَز، دَوش س ٌ، دثس  غوج د. ن ش ععذ هللا، صطوس صذ ٍن ثلاج ون ثلذ لٌ ث  3))

 . 120، ؿ1112

، دثس ثلغاجغوز لفنؾوش  ثلضوصٍو ، ن وجن، 2نذذ ثلثوشٍر نفووثن، ثلوعوَظ غوٌ ثلاوج ون ثلوذ لٌ ثلعوج ، ط 4))

 . 214، ؿ2004
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 .(2)والعنف نسانجسيمة لةقول اإل

مكاان أو   مل ترك منزلوأو  فيعرف النازح رأنَّو " الشمص الذي أكره  مل اليرب
 ةااالت العناف،أو  أ طر إلل ذلك سعيًا لتفادي آثار النزاع المسام ،أو  إاامتو العادية،

والاااذي لااام يعرااار الةااادود الدولياااة لدولتاااو  نساااانن صااانع اإلالكاااوارث الطريعياااة التااا  ماااأو 
 .(3)المعترف ريا"

نبلةااظ رااأنه ىااذه التعاااريف أغمريااا تشااترك رااإرادة الشاامص النااازح واالنتقااال  اامن 
يتةاول فا  ىاذه الةالاة ليصار  الجا  إذ  ةدود الدولة، وال يوجد نازح ماارج  راألسااس،

فعمياو سانةاول رياان المةااوالت التا  ، 2:62( من اتفااية البلجااين لعاام 2وفل المادة )
ظيرت والجيود الت  رذلت ف  تةدياد ماىياة الناازةين ساوا  التعريفاات التا   ايقت مان 

تمك الت  وسعت من مفيومو ليشمل جميع فاات األشماص المشاردين دامال أو  مفيومو
ل راو  مال أوطانيم، مع اإلشارة إلل أنَّو لم يرد أية تعريف ماص ريم كما ذكرنا والمعمو 

المسااتوس الاادول  العااالم  واإلاميماا  لمنااازةين كااونيم ال يشااكمون مو ااو ًا أليااة معاىاادة 
 دولية وررما السرب يعزس إلل رقا ىم دامل دوليم ومسؤولية ةمايتيم تقع  مل دوليم .

 املطلب الثبني
 اجلهىد الذولية لىضع مفهىم للنبزحني داخليب  

 وفيو فر ان: 
 مين العام لمأمم المتحدة لمأشخاص النازحينتعريف األ: الفرع الول

 دانيم، ياارس رااأنَّ اىتمااام المجتمااعإنَّ المتترااع لق ااية األشااماص النااازةين داماال رماا
ةينمااا ًطرةاات ىااذه الق ااية  ماال المجمااس  3::2الاادول  ريااذه الق ااية راادأت منااذ  ااام 

المتةادة رإ اداد  اام األماين العاام لؤلمامإذ  االاتصادي واالجتما   التارع لؤلمم المتةدة،
                                                           

نجمش نذجط صنَش، ثلنوض ؿ ثلوذثخفٌ   عوجسل نفوي ثة ضقوجد ثلعشث وٌ، دقوظ منؾووس نفوي ثل و و   1))

 .1/1/2016صجسٍخ ثلضٍجسر  www.http//momcl.gor-ialuserfilesث لثضش  ٌ 

أعنجء ثلنضثنجس ثل غفقز )ثلضؾشدز ثلغودث َز(، مشووض   غجند. أدج دثش ثلؾَخ،  لَجس ف جٍز فاوق ث  2))

 . 12، ؿ2001ثلذسثعجس  ثلذقوط،  غر ثلنذ ثس  ثلفاجءثس ثلعف َز، ثلشٍجك، 
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تقرير تةميم   ان األشاماص المشاردين اساريًا دامال دوليام، وذلاك رنااً   مال طماب مان 
التارعاة لؤلمام المتةادة ومان رةمياا ورد مفياوم األشاماص الناازةين  نساانلجنة ةقول اإل

)المشردين( دامل دوليام، فقاد  رفات التقريار التةميما  لؤلشاماص الناازةين اساريًا دامال 
نَّيم األشماص الذين أجرروا  مل الفرار رأ داد كريرة من مساكنيم  مال نةاو دوليم: " را

انتياكااات لةقااول أو  ا ااطرارات الدامميااة،أو  مفاااج  وغياار متواااع، نتيجااة ناازاع مساام 
، وماااازالوا متواجااادين دامااال نساااانالتااا  مااان صااانع اإلأو  الكاااوارث الطريعياااةأو  ،نسااااناإل

 . (2)ةدود دوليم"
التاااا  أورده األمااااين العاااام لؤلماااام المتةااادة رشااااأن األشااااماص  يتراااين رااااأنَّ التعرياااف

المتواجدين يتطمب توافر مجمو ة من الشروط لك  ينطرل  مل الشمص وصف الناازح 
أنَّاو يتطماب إذ  اسرًا دامل دولتو، وىذا ماا أدس إلال ت اييل مفياوم األشاماص الناازةين،

 توافر شروط ويتمثل فيما يأت : 

 اإلكراه المفاجئ : اول

شترط ىاذا التعرياف أن يكاون فارار الشامص مان منزلاو رشاكل مفااج ، واساتمدام ا
 رارة )اإلجرار( لك  ينطرل  ميو وصف النازح، ومان ثامَّ ال ينادرج  امن ىاذا الوصاف 
رادي، أي ال ياااادمل تةاااات ىااااذا  األشااااماص الااااذين ي ااااادرون مناااازليم رشااااكل امتياااااري وا 

 ما ية. المفيوم األشماص المياجرون ألسراب ااتصادية واجت

ويمكن أن نتسا ل ىنا ما المقصود رعرارة )اإلجرار( الذي استمدميا األمين العاام 
لؤلماام المتةاادة فاا  تعريفااو لؤلشااماص النااازةين اساارًا داماال دولياام  وىاال أن األشااماص 
الااذين ي ااادرون منااازليم رااالقوة واإلجراااار ماان اراال سااامطات الدولااة ينطرااال  مااييم وصاااف 

 النازح الدامم   

 وا طراري كون الفرار من المنزل رشكل فجاا تعريف األمين العام اشترط أن يإنَّ     

                                                           

ؽوَ جء : ،  لف ضٍوذ ٍنظوش1112ثلنجصفَن  غوشٍجد لعوج  ( من ثلضاشٍش ثلضقفَفٌ لألؽخجؿ 12ثل جدر ) 1))

نووجدً ؽعتووش، ثلق جٍووز ثلاج و َووز لفنووجصفَن، دسثعووز صطذَاَووز نفووي ثلعووشثق، سعووجلز مجؽغووضَش وفَووز 

 . 10، ؿ2014ثلاج ون، ؽجمعز وشدالء، 
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ساامطات الدولااة،  سااتثنااية وةاادىا دون تاادمل ماان اراالوناشاا   اان الظااروف الطاراااة واال
كماااا أناااو اساااتمدم كمماااة )اإلجراااار( و راااارة )الفااارار مااان المساااكن( راااداًل مااان كمماااة م اااادرة 

ف ماان الرقااا  فاا  المناازل وساار ة اليااروب المناازل، و نصاار اإلجرااار يةماال معناال المااو 
أنَّ األشماص يسار ون راليرب من منازليم، ومن تمقا  أنفسايم إذ  ،ألمطار مةداة ريم

ىررًا وموفًا من الموت والعوااب الت  تصيريم وتمةل ريم إذا لم ي ادروا أماكنيم، فيكون 
 .(2)ىروريم لمنجاة رةياتيم من ىول الكارثة

ريف األشماص الاذين يتركاون مناازليم راإراداتيم وينقماون إلال إذ ال يشمل ىذا التع
مكان آمر سوا  كان دامل ةدود الدولة أم مارجيا، وال يشامل ىاذا التعرياف األشاماص 
الماارةمين الااذين تقااوم ساامطات الدولااة رتاارةيميم ماان أماااكن إاااامتيم المعتااادة إلاال أماااكن 

ال يتعمل رالفرار المفاج  من المسكن أن األمر إذ  أمرس، واستنادًا لمظروف االستثنااية،
نمااا يكااون  اان طرياال م ااادرة المناازل رااأمر صااادر ماان اراال ساامطات الدولااة ورناااً   ماال  وا 

نااذار مساارل، ويااتم إ طااا  فرصااة وااات لتاارك المناازل، فاااألمين العااام ا صاار  أو  ترتيرااات وا 
عاده ىاذا التعريف  مل النازةين دامال دوليام ودون المارةمين مان ارال سامطات الدولاة، ويً 

األماااار اسااااترعادًا لطاافااااة ماااان الةمايااااة والمسااااا دة، فااااأطمل  ماااال تعريااااف األمااااين العااااام 
 .(3))التعريف ال يل(

 أن يكون الفرار بأعداد كبيرة: ثانياا 

ووفقًا ليذا الشرط ولك  ينطرال  مال الشامص صافة الناازح، فبلراد أن يكاون فاراره 
 ن ثامَّ فاإنَّ الفارار الفاردي لمشامصمن المنزل مع أ داد كريرة من األشماص الفارين، وما

مااع مجمو ااة اميمااة ماان األشااماص ال ينطراال  مااييم وصااف النااازةين طرقااًا لتعريااف أو 

                                                           

 د. مجلك منغٌ فغَن، مشؽ  عجدق، ح ؿ.  1))

جؽب ةوضغجح ثلؾخـ فتز ثلنوجصؿ دثخوه   ذ ث ضشفش ؽ لوسٍز مقش ثلعشدَز ؽشط ثلتشثس ثل ت 2))

د لضه،  أن ة ٍثون ثل ثجن ثلزً غش إلَه ثلنجصفون ثصخوزس غَوه صشصَذوجس مغوذاجد ةعوضاذجللر  قو جن 

ص ضعلر دجل غضوى ثل عَؾٌ، غئنَّ ثة ضوشثؿ ثل قوشً ة ٍنطذوق نفوي فوجةس ثلضشفَوه ثلاغوشً ثلضوٌ 

صفَن دثخه دفذث لر لف ضٍذ ٍنظش: د. مق ذ فجغٌ صاو  ده عفطجس ثلذ لز  ة ٍطفق نفَلر صغ َز ثلنج

،دثس ثلنلضوووز ثلعشدَوووز ، وووجنشر 1ٍوعوووف، ثلق جٍوووز ثلذ لَوووز لف ؾوووشدٍن  غوووشٍج دثخوووه د للووور ،ط

 12،ؿ2004،
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األمااااين العااااام لؤلماااام المتةاااادة لؤلشااااماص النااااازةين، والتعريااااف ىااااذا يةاااارم الكثياااار ماااان 
أفاارادًا ماان الةمايااة، ويعاازس ذلااك إلاال  اادم وجااود أو  األشااماص الفااارين رأ ااداد صاا يرة

أنَّ التعرياااف لااام يةااادد العااادد إذ  ر  اااددي يمكااان الرجاااوع إلياااو لتةدياااد صااافة الناااازح،معياااا
المطمااوب ةساااريًا ةتاال يةقاال شاارط الفاارار رأ ااداد كرياارة وىااذا الشاارط ي اايل ماان مفيااوم 

 أن العررة رالفرار وجود سرب لمفرار وليس رالعدد. إذ  األشماص النازةين،
 نزوحالطبيعة القسرية وغير اإلرادية لم: ثالثاا 

ذكاار تعريااف األماااين العااام لؤلمااام المتةاادة أررعاااة أسااراب لمنااازوح القسااري الااادامم  
 (internal strife)واال ااطراب الاادامم   (Armed confiet)وىاا : الناازاع المساام  

الكاااوارث التااا  مااان صااانع أو  والكاااوارث الطريعياااة نساااانواالنتياكاااات الجسااامية لةقاااول اإل
نَّ ىاااذه األساااراب تشاااترك فااانسااااناإل    نصااار واةاااد، ىاااو أنَّاااو ال يتااارك مياااار أماااام ، وا 

ركاز التعرياف  مال مساررات النازوح الادامم  إذ  الشمص سوس النزوح وم اادرة المساكن،
القسااري، وذكرىااا  ماال سااريل الةصاار ال المثااال، وىااذا رةااد ذاتااو يعااد تقصااير، فماام ياادع 

دياارىم  مجااًل ألسراب أمرس ررما تستةدث ف  المساتقرل وتجرار النااس  مال النازوح مان
 مثبًل .

 بقاء الشخص النازح داخل إقميم دولتو: رابعاا 
اشترط تعريف األمين العام لك  يكتساب الشامص صافة الناازح، أن تكاون ةركتاو 
اميم الدولة، وال يعرر الةدود الدولية لدولتو، وىذا الشرط يميز رين  وانتقالو  من ةدود وا 

 األشماص النازةين واألشماص البلجاين. 
لرقااا  داماال ةاادود الدولااة أن يكااون االنتقااال األشااماص الااذين فااروا ماان ويقصااد را

رطريقااة فجاايااة رعااد إربلغياام وتيدياادىم فاا  داماال ةاادود الدولااة، ورااذلك أو  منااازليم فجااأة
يكااااون لمنااااازةين الةمايااااة القانونيااااة داماااال دولياااام وتقااااع مسااااؤولية ةمااااايتيم  ماااال الدولااااة 

 .(2)نياد اآلمر فة الت  يتمتع ريا األفر ويستةقون الةقول كا

                                                           
ثلعوشثق، ثلنوض ؿ ثلوذثخفٌ غوٌ ثلعوشثق  معو وجس ثلنوض ؿ، ووج ون ثأل ق،  –صاشٍش ثل نظ وز ثلذ لَوز لفلؾوشر  1))

 .11، ؿ2013
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وماان وجيااة نظاار الراةااث أن ىاااذا الشاارط ال ي اايل مفيااوم األشااماص الناااازةين 
نمااا ي ااع فواصاال رااين األشااماص  وماان نطااال الناازوح الاادامم  مثاال الشاارط السااارل، وا 

أنَّ المسااااؤولية أو  النااااازةين واألشااااماص البلجاااااين، كمااااا تت اااا  االلتزامااااات القانونيااااة،
ة األولااال لةماياااة مواطنيياااا مااان النااازوح وأثناااا  النااازوح والةماياااة تقاااع  مااال الدولاااة رالدرجااا

 وتأىيميم لما رعد النزوح .
التعريـف الـوارد فـي المبـادت التوجيييـة بشـأن األشـخاص النـازحين : الفرع الثـاني

 داخمياا 

لقد رينا رأنَّ التعريف الت  ورد  من التقرير التةميم  لؤلمين العام لؤلمام المتةادة 
فاااة األشااماص النااازةين، فقااد ت اامن  رااارة )الفاارار منيااا ينطااوي  ماال شااروط  اايقة ل

أ داد كريرة( و رارة )المفاجاة غير المتواعة(إذا أنطوس  مل شروط واتية وكمية، األمار 
الذي أدس إلل جدل اانون  ةول التعريف والرةث  ن تعريف آمر لؤلشماص النازةين 

 دامل دوليم. 

فاات المرااادئ التوجيييااة رشااأن التشااريد الاادامم  األشااماص النااازةين دامميااًا  إذ  ره
ا اااطروا لمياااروب وتااارك أو  مجمو اااات األشاااماص الاااذين أجرااارواأو  راااأنَّيم "األشاااماص

انتياكات أو  ديارىم وأماكن إاامتيم المعتادة، وكنتيجة لنزاع مسم  وةاالت العنف العام،
وا الةاادود ، ولكاانيم لاام يعراار نسااانماان صاانع اإلأو  الكااوارث الطريعيااة،أو  نسااانلةقااول اإل

فااالتعريف التاا  أوردتااو المرااادئ التوجيييااة لاام يةاادد أسااراب ، (2)الدوليااة المعروفااة لاادوليم"
كماا ، النزوح القسري رشكل ةصري  مل ما ورد ف  تعرياف األماين العاام لؤلمام المتةادة

واشاااترط الكتسااااب الشااامص صااافة الناااازح أن تتاااوفر شاااروط وأساااراب، وأن تكاااون ىنااااك 
األسراب راالنزوح وتاأت  فا  مقادمتيا النزا اات المسامةة رأنوا ياا   بلاة سررية تررط تمك
وأ ااف  نساانوالكوارث الطريعية والكوارث التا  مان صانع اإل نسانوانتياكات ةقول اإل

 العناف المعمام وااد وردت ىاذه األساراب  مال ساريل المثاالأو  إلييا ةااالت العناف العاام
 ال الةصر. 

                                                           

 . 1110ن ماذمز ثل ذجدا ثلضوؽَلَز دؾأن ثلضؾشٍذ ثلذثخفٌ لفعج  ( م2ثلتاشر ) 1))
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نَّ  رااارة أماااكن إاااامتيم ال تشااي نمااا يمكاان أن أو  ر إلاال ريااتوا  مرناال رال اارورة، وا 
المكان الت  تعايش فيياا مجمو اات مان النااس رشاكل مؤاات وغيار أو  تدل  مل األرض

داام ، وت طر إلل النزوح  ند تةقيل إةدس أسراب النزوح كما ف  ةالة الردو والرةل 
 والر اة وال جر .

 إذ أصااار  ئ التوجييياااة،ومااان جانراااا فإنناااا نتفااال ماااع التعرياااف الاااذي أورتاااو المرااااد
التعريف أكثر انتشاارًا وشايو ًا واساتمدامًا مان ارال المنظماات الدولياة والوكااالت الميتماة 
راألشاماص النااازةين دامميااًا، و ماال الاارغم ماان أنيااا لاام تاارد فاا  صااورة اتفاايااة دوليااة، إال 

رال ت ذات صافة شارو ممزماة مان ارال الادول، وذلاك لكثارة التأكياد  ميياا مان اأصرةأنيا 
 مجمس األمن الدول  التارع لؤلمم المتةدة. 

ومن جية أمرس فإنناا نمتماف ماع ىاذا التعرياف رأناو ال يعاده ساوس تعرياف وصاف  
يجب أن يتمتاع إذ  أنَّو لم يةدد أية ةقول لؤلشماص النازةين،إذ  أكثر مما ىو اانون ،

عب، كما أنَّ وا ع  النازةون دامل رمدانيم رالةقول كافة الت  يتمتع ريا راا  أفراد الش
مجمو ات من األشماص(، وىل يقصد ريا أو  التعريف لم يةددوا مصطم  )األشماص

ر اياااا الااادول أو  ماااواطنينأو  جمياااع األشاااماص الاااذين ي اااادرون مناااازليم مااادنيين كاااانوا
 وغيرىا  

لاااذا نااارس إنَّ التعرياااف الاااوارد يشااامل جمياااع األشاااماص الاااذين فاااروا مااان مسااااكنيم 
ادروا رطريقااة متواعااة رعااد إربلغياام ماان اراال ساامطات الدولااة رااأمر واألشااماص الااذين غاا

ترةيل واستقراليم ف  مكان آمر، وىذا يعنا  أنَّ التعرياف ال يشامل األشاماص الناازةين 
نماا يتساع ليشامل األشاماص  الذيم فروا تةت وطأة إةدس أسراب النزوح الدامم  فقاط، وا 

ن التعريف الوارد لم ي ع شرط العدد النطرال صفة النازح  مال الشامص،  المرةمين، وا 
نمااااا تاااارك األماااار لتقاااادير الاااادول والمنظمااااات الدوليااااة ممااااا يساااام  لااااآلرا  واال ترااااارات  وا 
الشمصااية رااأن تااؤدي دورًا كرياارًا فاا  ىااذه الناةيااة،  ماال العكااس ماان المنظمااات الدوليااة 

ة، وذلاك التارعة لؤلمم المتةدة الت  تطالب ر رورة اإلرقا   مل شرط الفرار رأ اداد كريار 
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ية ر ااارورة تااادمل المجتماااع الااادول  نساااانكونياااا الطريقاااة األكثااار تأكيااادًا  مااال المعانااااة اإل
 .(2)لتقديم المسا دة والةماية ولفت النظر إلل مأساتيم

كمااااا تاااارس لجنااااة الصااااميب األةماااار رااااأنَّ تعريااااف المرااااادئ التوجيييااااة لؤلشااااماص 
والقاانون الادول   نساانقاول اإلالنازةين مناسب لةماييم، لكونو يعكس القانون الدول  لة

  وتتفاال معااو، وتنظاار المجنااة إلاال األشااماص النااازةين رعاادهىم ماادنيين أواًل واراال نساااناإل
  نسااانكاال شاا   واسااتمدمت مصااطم  األشااماص النااازةين وطرقاات القااانون الاادول  اإل

 .(3)لةمايتيم

 اد األفريق التعريف الوارد ف  اتفااية كيمراال ف  إطار منظمة االتة: الفرع الثالث

يشااايد التاااارين  مااال معانااااة الااادول األفريقياااة مااان مشاااكمة النااازوح القساااري لساااكانيا 
لاذا رارزت الةاجاة الماساة لادس الادول لمتصادي ، ورع يا ال تزال ةتل يومناا ىاذا تعاان 

رااادرت )منظمااة الوةاادة  :2:7لمسااألة الناازوح القسااري ومةاولااة الةااد منيااا، فمنااذ  ااام 
ًا راالتةاااد األفريقاا  لةاال مشااكمة الناازوح القسااري و ماال مسااتوس األفريقيااة( والمساامل ةالياا

اتفااياااااة لةماياااااة  :311/ أكتاااااورر فااااا   اااااام 34 – 33القاااااارة األفريقياااااة، فعقااااادت فااااا  
األشاااماص الناااازةين داممياااًا ولتقاااديم إطاااار ااااانون  واساااتجارة لمتطمراااات الناااازةين تةااات 

 .(4) مسمل )اتفااية كيمراال(

يمراال اد تعر وا لتعريف األشماص النازةين رداية إنَّ وا عوا نصوص اتفااية ك
أو   اااارف النااااازةين: " رااااأنيم األشااااماصإذ  ثااام  ر ااااوا لمةمايااااة الواجااااب توافرىااااا ليااام،
م ااادرة مساااكنيم وأماااكن إاااامتيم المعتااادة أو  المجمو ااات الااذين ا ااطروا إلاال اليااروب

                                                           

 . 21د. مق ذ فجغٌ ٍوعف، مشؽ  عجدق، ؿ 1))

ثلفؾنز ثلذ لَز لفقفَخ ثألف ش، ثألؽخجؿ ثلنجصفون دثخفَوجد،  ةٍوز  د س ثلفؾنوز ثلذ لَوز لفقوفَخ  2))

ٍخ  خوووش صٍوووجسر صوووجس http//www.icvc.orgثألف وووش، ماوووجق مضوووجؿ نفوووي ثل و ووو  ث لثضش  وووٌ: 

10/1/2016. 

ثوَشٍووه منووي، وَتَووز إ ؾووجؿ صطذَووق ثصتج َووز وَ ذووجة غووٌ مغووجنذر ثلنووجصفَن دثخفَووجد، ثألمج ووز ثلعجمووز  3))

لف ؾفووظ ثة ضقووجدً  ثةؽض ووجنٌ  ثلغاووجغٌ لالصقووجد ثألغشٍاووٌ، مؤعغووجس ثل ؾووضضَن  ثل وووثطنَن 

 . 2، ؿ2010ثألغشٍاََن، أدٍظ أدجدج، أعَودَج، 
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لعنااف والكااوارث ر يااة تفااادي آثااار النزا ااات المساامةة وأ مااال اأو  رصاافة ماصااة نتيجااة
 .(2)والذين لم يعرروا الةدود الدولية المعترف ريا دوليًا" نسانالت  من صنع اإل

يترااين ممااا ساارل رااأنَّ اتفاايااة كيمراااال ىاا  أول اتفاايااة إاميميااة وصااك اااانون  مماازم 
و عت لةماية ومسا دة األشماص النازةين دامميًا وريان ةقاوايم، وان التعرياف الاذي 

ة لؤلشاااماص الناااازةين ىاااو نفاااس م ااامون التعرياااف الاااوارد فااا  المراااادئ أوردتاااو االتفاايااا
ت إةاادس المرااادئ القانونيااة العامااة فاا  القااانون الاادول  والمعمااول ريااا أصاارةالتوجيييااة، و 

 ية المعنية راألشماص النازةين. نسانوالمستمدم من ارل الوكاالت والمنظمات اإل

طريعيااة ماان  اامن أساااراب ف اابًل  اان ذلااك ان التعريااف أ اابله أمااارج الكااوارث ال
النزوح الدامم  القسري، إال أنو  مل الادول األ  اا  االلتازام رتقاديم المساا دة والةماياة 
لمنااازةين ماان جاارا  الكااوارث الطريعيااة ومةاولااة تفادييااا ماان ماابلل ارتكااار أجياازة إنااذار 

 .(3)مركر والتأىب واالستعداد لمواجية النزوح

العارال موجاات متعاددة مان النازوح والتيجيار  أما  ان الناازةين العاراايين فقاد شايد
القسااري ماابلل العقااود األررعااة الما ااية، واااد رافاال موجااات الناازوح أ مااال  نااف وارىاااب 
شااايدتيا أغماااب مةافظاااات العااارال فا اااطرت العوااااال إلااال الفااارار والياااروب مااان مناااازليم 

ة التااا  وأرا اااييم والتممااا   ااان ممتمكااااتيم ودون األماااذ رنظااار اال تراااار النتااااال الوميمااا
 .(4)تترتب  مل النزوح والمماطر الت  يتعر ون ليا

ولتزايد ظاىرة النزوح القساري لمعاراايين فا  اآلوناة األميارة، وتادىور األو ااع فا  
وتزايااد أ ااداد الميجاارين داماال دولااة،  3114  لمعاارال  ااام مريكااالااربلد رعااد االةااتبلل األ

                                                           
، لاوذ دخفوش ثصتج َوز وَ ذوجة 2001/ك( من ثصتج َز وَ ذجة )ثصتج َز ثةصقجد ثألغشٍاٌ( لغنز 1ثل جدر ) 1))

،  نوذتس إ ؾوجصثد وذَوشثد  جموش دلوج ثلوذ ق 2010ووج ون ثأل ق نوج   6فَض ثلضنتَز  ثلغوشٍجن دضوجسٍخ 

ثألغشٍاَووز  ثلنجؽ ووز نوون نضملووج للفضقووذً ل ؾووثفز ثلنووض ؿ ثلاغووشً  روووشس ثلضوو ج جس ثلشةَغووز 

د لوز مون ثلوذ ق  31 جٍز ثلنجصفَن خالق غضشر ثلضؾوشد غضوالد نون رووش أعوذجح ثلضؾوشد،    عوش لق

د لز نفَلج غٌ مفقق،  22د لز نفي ثصتج َز وَ ذجة  فذ ش  54ثألنضجء ثألغشٍاٌ  ثلذجلغ نذدنر 

 .61ٍنظش: د. ن جد مطَش خفف ثلؾ شً، مشؽ  عجدق، ؿ

 . 2001َز وَ ذجة )ثصتج َز ثةصقجد ثألغشٍاٌ( لعج  ( من ثصتج 2/ 4/ث(   ) 1/ 3ثل جدصجن ) 2))

د. ن جس نَغي وشٍر، ثلنجصفون دثخفَجد غٌ قووء ثلق جٍوز ثلذ لَوز، دسثعوز صطذَاَوز نفوي مقجغظوز  3))

 . 100، ؿ2001، 2، مؼ3فالؿ ثلذٍن، مؾفز ؽجمعز صثشٍش لفعفو  ثلاج و َز  ثلغَجعَز،  



   (9302لعام )ا(/03(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

77 

لسانة  32ة اليجارة والميجارين راام األمر الذي دفاع الررلماان العرااا  إلال سان ااانون وزار 
 اارهف النااازةين  ماال أنَّياام " العراايااون الااذين أكرىااوا وا ااطروا لميااروب ماان إذ  ،:311

أو  منااازليم وتركااوا أماااكن إاااامتيم المعتااادة داماال العاارال لتجنااب آثااار النزا ااات المساامةة
أو  نساانل اإلرفعاأو  كارثاة طريعياةأو  يةنساانانتيااك الةقاول اإلأو  ةاالت العناف العاام

 .(2)رسرب المشاريع التطويرية واإلنمااية"أو  تعسف السمطة

انااو ةصاار الناازوح القسااري إذ  ويترااين ماان ىااذا التعريااف ان لااو نطااال  اايل جاادًا،
رالنازةين العراايين فقط،  مل  كس ماا ورد فا  رعاض الوثااال الدولياة كاتفااياة كيمرااال 

ت امن المااواطنين األصااميين إذ  الاادامم ، ف ابًل  اان تعرياف المرااادئ التوجيييااة لمتشاريد
والااااوطنيين وكااااذلك المااااواطنين المقيمااااين ماااان غياااار الااااوطنيين أي أجانااااب، وذلااااك نظاااارًا 

 .(3)ال طرار الكل لمنزوح دامل الدولة  ند تةقل إةدس مسررات النزوح

ورنااً   مال ذلاك فقاد  ارفيم الاارعض  مال أنيام: " العرااياون الاذين أجراروا واكرىااوا 
منااازليم وتركااوا أماااكن إاااامتيم المعتااادة داماال العاارال ودون أن يعرااروا ةاادود  لمفاارار ماان

دولياااة لااادولتيم، وذلاااك رةثاااًا لؤلماااان ولتفاااادي آثاااار العممياااات العساااكرية وةااااالت العناااف 
 .(4)"نسانالطااف  والعنف العام وانتياكات ةقول اإل

نااارس راااأنَّ ومااان مااابلل التعااااريف التااا  وردت رشاااأن األشاااماص الناااازةين داممياااًا، 
رعض التعاريف جا ت واسعة والرعض منيا جا ت  يقة، كما أن الرعض منيا ةاددت 
أساااراب الناااازوح القسااااري رشاااكل ةصااااري، فاااا  ةاااين لاااام تةاااادد رعاااض منيااااا ذلااااك رشااااكل 
نما تركت ذلك لظاروف جديادة مساتجدة تادفع راألشاماص لمنازوح  ان دياارىم  ةصري، وا 

ماااو يمكااان و اااع تعرياااف ااااانون  فااا  المساااتقرل ورشاااكل ا اااطراري، ومااان مااابلل ىاااذا ك

                                                           

 . 2001لغنز  21ؾشٍن ثلعشث ٌ س ر ( من  ج ون ثللؾشر  ثل ل2/1ثل جدر ) 1))

د. عفوى أف ذ مَذثن، د. غَجك مق ذ نذذ، ثلض ج جس ثلاج و َز لق جٍز ثلنجصفَن ثلعشثق ث  ورؽجد،  2))

دقظ ماذ   مؾوجسك غوٌ ثل وؤص ش ثلوذ لٌ ثل ؾوضشك دوَن ثلؾجمعوز ثلعشث َوز  ؽجمعوز ووشدالء دضوجسٍخ 

 . 0،ؿ 16/5/2015

 ذ  جعر متضٌ، أ قج   فاووق ثل لؾوشٍن  ثلعجةوذٍن غوٌ ثلعوشثق، د. خجلذ فنضوػ عجؽش،  د. أف 3))

، 2013، 6دقووظ منؾوووس غووٌ مؾفووز ثلعفووو  ثةؽض جنَووز ثلقووجدسر نوون ؽ عَووز نفوور ثةؽض ووج ،  
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جراااااا  رشااااأن األشااااماص النااااازةين دامميااااًا  ماااال انياااام مجمو ااااات ماااان أو  أشااااماص وا 
األشاااماص يجرااارون  مااال تااارك مسااااكنيم ومنااااطقيم المساااتقرين فيياااا رصاااورة مشااارو ة 

، نساانواالنتقال إلل أمااكن أمارس رسارب الكاوارث الطريعياة والكاوارث التا  مان صانع اإل
 ةدود الدولة رةثًا  ن المبلذ االمن واألمان . ويكون انتقاليم دامل

 ويمكن استمبلص مصااص النزوح القسري لمسكان فيما يأت : 

أنَّو نزوح جما   وليس فردي تشمل كال فااات  مرياة، وال تقتصار  مال فااة معيناة  -2
 أثنية. أو  دون غيرىا، فبل توجد أي مةددات  راية

يرجاااع إلااال ظاااروف طارااااة واااااىرة  أنَّاااو نااازوح إجرااااري وا اااطراري ولااايس امتيارياااة -3
ومارجاااة  ااان ارادة الشااامص الناااازح وتاااأت  النزا اااات المسااامةة والعناااف فااا  مقدماااة 

 األسراب. 
تمطايط أو  أنَّو نزوح فجاا  و شاواا  غيار مانظم مان ارال جياة وال يوجاد أي إناذار -4

 مسرل لو.
ذا ما تسا لنا كيف يشعر النازةين تجاه مصطم  النازةين الذي يطمل  مييم    وا 

إنَّ غالرية األشماص النازةين يشعرون رأن تسامية )الناازةين( لياا دالالت سامرية 
أدنااال مااان ساااكان المجتمعاااات الم ااايفة، أو   ااادة، فمااان ناةياااة تميااازىم كجما اااة  اااعيفة

والسيهما  ندما تطول فترة النزوح أكثر فإنَّ ىذا المصاطم  يقمال مان فارص انادماجيم فا  
أو  ادرتيم  مل العودة إلل ديارىم ألسراب  ساكرية المجتمعات الم يفة، ف  ةالة  دم

نَّ استمرار تسميتيم رالنازةين يعن  رالنسرة ليام اإلساا ة أو  طاافية غيرىا من أسراب، وا 
 والتيميش والعيش ف  ظروف غير مبلامة ودون المستوس المطموب. 

ين الاذي إال أنَّ المنظمة الدولية لميجرة ترس رأنو ال إشكالية ةاول مصاطم  الناازة
طاافية ورصورة إجرارية، فإنَّياا ال تعنا  اإلساا ة أو  يطمل  مل الفارين ألسراب  سكرية
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نماا التميياز رياانيم وراين العااابلت األمارس فاا  المجتمعاات الم ايفة وذلاك لتسااييل  ليام وا 
 .(2)ية ليمنسانإيصال المسا دات اإل

الت سااامرية ومااان وجياااة نظااار الراةاااث فاااإنَّ مصاااطم  األشاااماص الناااازةين لاااو دال
يجارية وررما يعاد رمازًا لم اعف ومان األف ال اال يساتعمل فيماا رعاد، مساتقربًل فااألولل  وا 

ألن المواطناااة ىااا  راراااط سياسااا  وااااانون  ، أن يطمااال  ماااييم ماااواطنين ا تيااااديين فقاااط
ترااين الةقااول والواجرااات لكاال ماان الطاارفين والمسااؤوليات إذ  واساساا  رااين الفاارد والدولااة،

م راارعض، وماان ثامَّ لياام ةاال التمتاع رااالةقول كافااة التا  يمنةيااا لياام التا  تااررطيم رع اي
اااااانون دولااااتيم، امااااا الداللااااة اإليجاريااااة فتمثاااال تميياااازىم  اااان المااااواطنين فاااا  المجتمعااااات 

ية ليااام مااان ارااال المنظماااات والجمعياااات نساااانالم ااايفة ألغاااراض إيصاااال المساااا دات اإل
 وح  ماييم راداًل مان الناازةينية فاألف ل اذن اطبلل وصف  ةايا  مميات الناز نساناإل
  الميجرين دامميًا .أو 

 املبحث الثبني
  االثبر املرتتبة على النزوح

لمنزوح اثارًا كريرًا  مل الناازةين و مال ممارساة ةقاوايم ومابلل فتارة النازوح واثناا  
ووفقاااًا لمرياناااات التااا  صااادرت  ااان المفو اااية الساااامية ، العاااودة الااال منااااطقيم االصااامية

ين والمنظمااااات الدوليااااة المعنيااااة راألشااااماص النااااازةين والبلجاااااين لااااذلك لشااااؤون البلجااااا
 سنو   اىم تمك االثار ف   دة فروع وكاالت :

 املطلب األول 
 العبمة للنزوح االثبر

 وفيو فر ان:
  الثار القتصاديةالول:  الفرع

 اكما يعان  مني، لمنزوح اثار ااتصادية  ديدة يواجييا النازةين ف  رةمة نزوةيم
                                                           

 . 24صاشٍش ثل نظ ز ثلذ لَز لفلؾشر، مشؽ  عجدق، ؿ 1))



 (مستل)الداخلي النزوح عملية على المترتبة اآلثار

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

78 

وأزماااة الساااكن وانتشاااار ، دول الجاااوار المست ااايفة وتتعمااال تماااك االثاااار راأل راااا  المالياااة
 الرطالة والفقر وتدمير الزرا ة وسنشير الل اىم تمك االثار االاتصادية ومنيا .

 ازمة السكن : اولا 

ان اغمااريم ال إذ  ،تااأت  ازمااة السااكن فاا  مقدمااة الصااعورات التاا  تواجااو النااازةين
لةصول  مل السكن الت  تتوافر فيو ارسط مقومات الةياة البلزماة لمعايش يتمكنون من ا

% ماان النااازةين يتمكنااون ماان اسااتاجار 33ريناات اةاادس الدراسااات ان نساارة إذ  ،الكااريم
الال الساكن فا   يمجؤون% 23وان نسرة ، منازل ورأسعار ممتمفة وف  المناطل الشعرية

% يقطنااون 21وان نساارة ، يااب والاادمارالمرااان  الميجااورة والةكوميااة التاا  تتعاارض لمتمر 
 . (2)ف  ريوت طين يشيدونيا رأنفسيم 

مااااا يساااامل أو  وماااان جانااااب اماااار يااااؤدي الناااازوح الاااال انتشااااار االةيااااا  العشااااوااية
فاألشااااااماص النااااااازةين ماااااان جاااااارا  الكااااااوارث الطريعيااااااة كااااااالزالزل ، رعشااااااواايات السااااااكن

، ن انفسااايم رااابل ماااأوسوالناااازةين جااارا  الةاااروب يجااادو ، واال اصاااير والتااا  تيااادم رياااوتيم
 . (3)فيتجيون الل رنا  مساكن راستمدام المواد الرسيطة كاألمشاب والطين 

ومير دليال  مال ذلاك األشاماص الاذين نزةاوا الال إامايم كوردساتان رعاد االةاتبلل 
صاادموا رالمرااالم المرتفعااة لئليجااارات فاا  الوااات الااذي إذ  3114  لمعاارال ساانة مريكاااأل

اال ان ما تم تقديمو من الوزارة ، ارة المعنية توفير مميمات ليمكان من المؤمل  مل الوز 
فا ااااطر ، لااام تسااااد الةاجااااة ال ماااان ةيااااث شااااروط السااااكن وال ماااان ةيااااث  اااادد النااااازةين

 . (4)وةدات سكنية  شوااية ف  المناطل الريفية إنشا النازةين الل 

 من ارل   ممتمكات ال ير سوا  كانوالسكن العشواا  ىو اإلاامة غير القانونية ف

                                                           

ثلي مذٍنوز ثلثووس، مؾفوز وفَوز  فغَن وشٍر ف ذ ثلغجنذً، ثلضقفَه ثل ثج ٌ لفلؾشر ثلاغشٍز ثلوثغذر 1))

 . 264، ؿ2001، 1،  5ثلضشدَز، مؼ

، دثس ثلقووتجء، 1، ط2د. ن ووجد مطَووش خفووف ثلؾوو شً،  ووض ؿ ثلغووثجن، دسثعووز صتقووَفَز ؽووجمفز، ػ 2))

 . 206-205، ؿ2016ن جن 

د. وشٍر مق وذ ف وضر، ثلضلؾَوش ثلاغوشً ثلوذثخفٌ غوٌ ثلعوشثق ق دقوظ ماوذ  لف غوجن ز غوٌ مؾوش    3))

 .  22، ؿ2002ٌ، د ذثد،  غج ثلتقه ثلخجؿ دجألمن ث ( ثلعشث ٌ  غجنثلوطنٌ )دنجء ث  ثلضن َز
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 كن تشاكل تماك األنمااط مان التجمعااتوف  أماكن غير ممصصاة لمسا، الدولةأو  االفراد
التا  تمجاا اليياا االسار ذات أصاةاب الادمل المةادود والمانمفض وال تنساجم ماع النسايل 

واشاااااااارت ، (2)العمرانااااااا  لممجتمعاااااااات التااااااا  تنماااااااو رااااااادامميا وتكاااااااون ممالفاااااااة لمقاااااااوانين 
ة ساااكن  شاااواا   مااال مساااتوس مةافظاااات ساااوريا منطقااا 218االةصااااايات الااال وجاااود 

ت مكانًا إليوا  النازةين الفارين من نيران النزاع المسم  والراةثين  ن مبلذ امن أصرةو 
تقرياارًا ماصااًا  اان أو اااع  3124واااد أصاادرت منظمااة العفااو الدوليااة فاا  ، (3)إليااواايم 

ماان مشااكمة السااكن  النااازةين السااوريين فاا  المميمااات والمناااطل العشااوااية والتاا  يعااانون
وي طرون الل النزوح والرةاث  ان الساكن فا  كال مارة تصال نياران الةارب الال أمااكن 

 .(4)ااامتيم

 إنشااا فاا  ةااين اتجياات العاااابلت النازةااة فاا  تسااونام  فاا  المةاايط اليااادي الاال 
وةاادات سااكنية نظاارًا لعاادم اسااتبلميم ايااة صااكوك ومةااررات ماصااة رةاال المتممااك ورناااً  

تاا  اررماات رااين الةكومااة المةميااة ووكاااالت اإلغاثااة المسااؤولة  اان رنااا   ماال االتفاايااة ال
فوجاادت  اااابلت نفساايا امااام و ااود كاذرااة وراادون اي  اامانات تكفاال ، مساااكن لمنااازةين

 . (5)ليم الةل ف  ةصول  مل المنازل لمسكن 

اإلاامة لدس أو  اما رالنسرة لمنازةين العراايين ال ير اادرين  مل استاجار المنازل
الاااال السااااكن فاااا  المميمااااات التاااا  تعااااد ماااان النااااواة  الثقافيااااة  يمجااااؤوناااااارب نااااراىم األ

لكونيا ترغم ساكنييا  مل االمتبلط ، واالجتما ية غير صالةة ومبلامة لسكن العراايين
فالتبلصاال رااين المميمااات يجعاال مااا ياادور ، العواااال االةتفاااظ رمصوصاايتيا عوال تسااتطي

وتنعاادم مصوصااية ، الميمااة القريرااة والمجاااورة ماان اةااداث فاا  اةاادس الميااام مشااا ًا فاا 
كماااا ازدادت االةياااا  العشاااوااية فااا  ، االفاااراد لبللتااازام والساااكن فااا  ىاااذا الااانمط العشاااواا 

                                                           

 . 11-10د. مقطتي مق ذ موعي، مشؽ  عجدق ،ؿ 1))

دشثءر أعجمز أدو وف، دسثعز صقفَفَز لفخقجةـ ثة ضقجدٍز  ثةؽض جنَز لألعش غٌ منجطق ثلغثن  2))

 . 14، ؿ2014وفَز ثة ضقجد، ؽجمعز صؾشٍن،  ثلعؾوثةٌ د نطاز ثلالر َز، سعجلز مجؽغضَش غٌ

  . 35منظ ز ثلعتو ثلذ لَز، مؾفز ثل وثسد، مشؽ  عجدق، ؿ 3))

، 2001، أٍفووق مشووض دسثعوجس ثلالؽتوَن، 33صود غجعوَه، ثلنوض ؿ ثل طووق، ثللؾوشر ثلاغوشٍز،   4))

 . 2ؿ
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كمااا منعاات رعااض المةافظااات ، اآلونااة األمياارة وذلااك لتزايااد ا ااداد األشااماص النااازةين
يااا تنظاايم دا ااش فاا  العراايااة دمااول النااازةين العااراايين الوافاادين ماان المناااطل التاا  اةتم

فااا  ةاااين  زمااات رعاااض المةافظاااات  ااان إيقااااف ، رسااارب ازماااة الساااكن 3125ةزياااران 
استقرال لمنازةين الت  فااات امكاناتياا واادراتيا  مال تاوفير المادمات والتا  وصامت الال 

 ةد امتبل  الجوامع والمدارس واألماكن العامة .

ياااد دماااوليم  مااال وااااد أ منااات مةافظاااة كركاااوك  ااان  ااادم اساااتقرال الناااازةين وتقي
الكفاااالت فاا  المةافظااة لزيااادة الكثافااة السااكانية رساارب الناازوح و اادم ااادرتيم  ماال تااوفير 

 . (2)المدمات 

 زمة البطالةأ :ثانياا 

يعاااااان  األشاااااماص الناااااازةين مااااان مشاااااكمة الرطالاااااة والفقااااار رعاااااد فقااااادان وظااااااافيم 
يصاااعب معااااو وفقاااادان الااارعض االماااار الوثااااال الرسااامية والتاااا  ، ومااادمراتيم وممتمكااااتيم
ويمتمف نسرة ةصوليم  مل العمل والوظااف رامتبلف ،  ملأو  الةصول  مل وظيفة

ت الرطالاااة اةااادس افااارازات اليجااارة أصااارةالمنااااطل التااا  ينزةاااون اليياااا فااا  الواااات الاااذي 
رةيااث يصاار  الةصااول  ماال العماال شاارة مسااتةيل وةماام الكثياار ماان الشااراب ، القساارية

 النازةين .

ازدياااد نساارة  3117العماال والشااؤون االجتما يااة فاا   ااام ففاا  العاارال ريناات وزارة 
الفقر والرطالة رسرب تادىور األو ااع األمنياة وانتشاار العناف الطاااف  الاذي تسارب فا  
ناازوح السااكان فاا  ظاال  جااز الةكومااة  اان القيااام راادورىا فاا  تةسااين األو اااع األمنيااة 

العوااال النازةاة  تأصارة% مان  ادد ساكان العارال و 31ورمام نسارة الفقار ، واالاتصادية
% ماان النااازةين فاا  كركااوك 61وان نساارة ، (3)تعاايش  ماال دوالر واةااد فاا  يااوم واةااد 

، يعانون من الرطالة والناازةين الال إامايم كوردساتان يواجياون صاعورة فا  الم اة والتفااىم

                                                           

 . 205د. ن جد مطَش خفف ثلؾ شً، مشؽ  عجدق، ؿ 1))

، 2013، دثس غَوذثء، 1جصٌ، ثلقشح  ثلغثجن دسثعز صقفَفَز ألدعجد ثلقشح ،طد. غشثط نذجط ثلذَ 2))

 . 133ؿ
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% ماااان المااااوظفين النااااازةين ال يةصاااامون  ماااال الرواتااااب وماااان  الر ايااااة 73وان نساااارة 
فااا  ةاااين اامااات  صاااارات دا اااش اإلرىارياااة رعاااد ، (2)نااازوةيم  االجتما ياااة فااا  منااااطل

فاااارض ساااايطرتيا  ماااال مةافظااااة نينااااوس راالسااااتيبل   ماااال رواتااااب المااااوظفين والمدرسااااين 
و مااال اثاااره ، والمعمماااين ورااااألمص الماااوظفين مااان معتنقااا  الدياناااة المسااايةية وااليزيدياااة
رس الاال ان يااتم امتنعاات الةكومااة  اان دفااع الرواتااب مشااية ماان االسااتيبل   مييااا ماارة أماا

التوصااال الااال اتفاااال وصااارفيا فااا  المنااااطل االمناااة وفااا  مةافظاااات أمااارس مثااال كركاااوك 
 . (3)وارريل 

% وازدادت ىاذه النسارة رزياادة 6وف  السودان كانت نسرة الرطالة فا  التساعينات 
، 7::2% فاااا  ردايااااة  ااااام 28تاااادفل األشااااماص النااااازةين اليااااو ووصاااامت النساااارة الاااال 

وفا  ساوريا وصال معادل الرطالاة ، ممياون 6،8  الساودان الال وانمفض  دد العاممين فا
ناازوح السااكان اىاام  أصاار رساارب الناازوح وتاارك العمااال ألرا ااييم الزرا يااة و  25،9الاال 

 . (4) 3122اسراب انتشار الرطالة ف  

فكمما ازداد نزوح ، نرس ران ىناك  بلاة وثيقة رين نزوح السكان وانتشار الرطالة
ممتمكاتيم وارا ييم ومصادر رزايم وتزداد نسرة انتشار الرطالة السكان ازداد فقدانيم 

وف  ةالة  دم وجود تو ية ، والسيما ف  الدول الت  تعان  من النزا ات والكوارث
، اجتما ية ودينية لمنازةين يزداد تفاام المشاكل ويظير ميل النازةين الرتكاب الجراام

فكثير ما ، تتعداىا الل المجتمع والدولة فالرطالة ال تقتصر تأثيرىا  مل الفرد فقط رل
و دم توفر فرص ، تمجأ االسر النازةة الل الرةث  ن العمل فتشتت وةدة العاامة

العمل لمشراب النازةين ينعكس  مل الدولة من النواة  االجتما ية واالاتصادية وتزداد 
، ف بًل ، اد فيونسرة التسول وارتكاب جراام والسراة وتتشوه صورة المجتمع وينتشر الفس

 ةااكس  مل العبلاااية والت  تنعااالنفسان وال  وط اايجة ةرمااا ن شعور النازح رالفشل نت
                                                           

لف ؾوشدٍن دثخفَوجد، ثلؾ عَوز ثلعجموز   غوجنغجلنش وجلَن، صاشٍش م غوه ثألموَن ثلعوج  ثل عنوٌ دقاووق ث  1))

 . 22، ؿ2010/ غذشثٍش /16(، دضجسٍخ  .A/hrc/16/43ladd( ،) 16لألمر ثل ضقذر ثلذ سر )

َز ثلضووٌ  غووج غووٌ ثلعووشثق، خفَووز ثةصمووز نوون ثأل قووج  ث   غووجنشٍووش ثل توقووَز ثلعفَووج لقاوووق ث صا 2))

 . 4، ؿ2014/ 1-10 ل جٍز  2-1ؽلذنج ثلعشثق مج دَن 

 . 201، مشؽ  عجدق، ؿ2د. ن جد مطَش خفف ثلؾ شً، ػ 3))
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 االسرية والمجتمع .

أو  ورالنساارة لمنااازةين المت ااررين ماان الكااوارث الطريعيااة فتمتمااف نساارة ةصااوليم
ممياات االيوااياة استعادة وظاافيم المجتمعية رامتبلف العمميات المقدمة ليم وامتبلف الع

المقدمااااة لياااام وامااااتبلف الكااااوارث ودرجاتيااااا ،فإصاااابلح اال اااارار الناجمااااة  اااان الاااازالزل 
يست رل وات أطول من اال رار الناجماة  ان الفي اانات واال اصاير ورالتاال  يانعكس 
االمر  مل مصادر دمال الناازةين ورااألمص أصاةاب الادمل المةادود المعتمادين  مال 

 . (2) اوت يوميم
 دمير الزراعة وارتفاع األسعارت: ثالثاا 

ان األشااااماص النااااازةين ماااان المناااااطل الريفيااااة يعتماااادون رالدرجااااة األولاااال  ماااال 
وفقاادانيم ، وان فقاادان ومسااارة أرا ااييم ماارترط رظاااىرة الناازوح، الزرا ااة ورصااورة تقميديااة

األرا اااا  تفقاااادىم القاااادرة واال تماااااد  ماااال ذات ماااان جيااااة وتتزايااااد ال اااا وط  مااااييم فاااا  
الساااايما ان الماااازار ين يفتقاااارون الاااال المعرفااااة ، لم اااايفة ماااان جيااااة أماااارسالمجتمعااااات ا

 . والميارات لممارسة ا مال أمرس ذات مررة وكفا ة

اامت ميمشيات مسمةة رالقصف الكثيف  مل  3124من تموز  23-22وف  يوم
فاااجرر ، رعاض القاارس كااالجف والشاامة فاا  شاارل ا اا  المقداديااة التااارع لمةافظاة ديااالل

الاال الناازوح دون ان يتمكنااوا ماان اصااطةاب المواشاا  والممتمكااات فاادمرت أىااال  القاارس 
ووصاافت ىااذه العمميااة رااالتطيير العرااا  رعااد ةاارل الماازارع ماان اراال ، األرا اا  الزرا يااة

                                                           
 ننوجك نال وز  عَاوز لي ؽج خ ثلذطجلز ٍعذ ثلتاش لجنشر معاوذر  رثس ثدعوجد ث ضقوجدٍز  ثؽض جنَوز، إ 1))

دَن ثلتاش  ثلنض ؿ ،غل ج لجنشصجن مضشثدطضجن غثف ج نؾض ثلتشد نن صفذَز ثفضَجؽجصه غثش غٌ ثلنض ؿ 

ثلوي مثوجن ثخوش  رلووك غوٌ فجلوز ثللؾووشر ثلطونَوز، ثموج غووٌ فجلوز ثللؾوشر ثلاغووشٍز غوجن ثلنوجصؿ ٍتاووذ 

طجلوز غوٌ ثل ؾض عوجس ثلضوٌ مقذس سص ه ثلزً ٍضعجٍؼ منه غٌ موطنه  دزلك صنؾوأ لوجنشر ثلتاوش  ثلذ

صعج ٌ من ثلنض ؿ  ةعَ ج غٌ ثلوذ ق ثلضوٌ صعوج ٌ مون ثلتاوش  صوذنوس ثأل قوج  ثة ضقوجدٍز ثلغوجداز 

نفي فجلز ثلنض ؿ  دزلك ٍؾثه ؽ لوس ثلنجصفَن  غذز وذَشر من ثلتاشثء د. مخضجس إدشثنَر نؾودوز، 

ثء  ثألصموجس، ؽجمعوز  وجٍف ثلعشدَوز د س ثل نظ جس  ثللَتجس ثلقثومَز  ثألنفَز ثعنجء ن فَجس ثةٍو

، ففاوز نف َوز نون أؽلوضر ثلوذغج  ثل وذ ٌ  ثلق جٍوز ثل ذ َوز 5، ؿ2006لفعفو  ثألمنَز، ثلشٍوجك، 

 . 13/1/2001-1ثعنجء ثلثوثسط ثلطذَعَز ،
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مااواطن ماان المناااطل الزرا يااة فاا  ردايااة  981111كمااا ناازح اكثاار ماان ، (2) الميمشاايات
، ب فاا   رامااة الزرا ااة فاا  الااربلدالموساام الزرا اا  فاا  السااودان نتيجااة الناازاع الااذي تساار

اسااارة نازةااااة وتقاااديم المسااااا دة والةماياااة لممناااااطل  651واامااات منظمااااة فااااو رمسااااا دة 
 . (3)الزرا ية األمرس االال ت ررًا وةماية اإلنتاج الزرا  

امااا فاا  العاارال فاسااتمرار الناازاع وانقطاااع الطاارل وتاادمير اإلنتاااج الزرا اا  انعكااس 
مؤن األساسية وارتفعت أساعار القما  والساكر رشاكل كريار  مل ةصول النازةين  مل ال

، % من العواال النازةة من الةصول  مل المؤن:فمم يتكمن سوس ، والسيما ف  االنرار
ية المقدمة ليم ورع يم االمر لم يتمكن نسانف  ةين ا تمد الرااين  مل المسا دات اإل

 .(4) من الةصول  مل أية مسا دات

نزوح السكان نتيجة الصارا ات المسامةة والكاوارث الطريعياة  نستنتل مما تقدم ران
يؤدي الل  رب االاتصاد الوطن  لمدول الت  تعتمد  مل الزرا ة رشكل أساسا  و مال 

وماان الطريعاا  ان ترتفااع األسااعار رساارب تاادىور القطااا ين الزرا اا  ،  مميااات التصاادير
وىناااك ، الاادمل المةاادود واالاتصااادي وياانعكس االماار  ماال العواااال النازةااة الفقياارة ذات

فيجاارة ،  بلاااة وثيقااة رااين الةااروب االىميااة والناازوح ورااين التاادىور فاا  القطاااع الزرا اا 
وااااد ، االياااادي العامماااة مااان المنااااطل الريفياااة تاااؤدي الااال تعطيااال الزرا اااة وتااادن  اإلنتااااج

ت رساارب الناازوح تعتمااد  ماال أصاارةفشاامت السااودان فاا  ماان  ساامة غذاايااة لاادول العااالم و 
وكااذلك االمار فاا  العاارال ، ال ذاايااة المقدمااة مان اراال الاادول ومنظماات اإلغاثااة المعوناات

تدمرت الزرا ة وجرفت األرا ا  واال اإلنتااج رسارب النازوح اليجارة ورعاد سايطرة وةارل 
 تنظيم دا ش الكثير من القرس واألرا   الزرا ية . 

 : الثار الجتماعيةالفرع الثاني

 ااموس  ما فجم  ن النزوح تمتد لتشمل كل ية الت  تنن المشاكل واالثار االجتما إ   
                                                           

ٌ، ماجلز منؾوسر غٌ ؽشٍذر ثلضموجن ثلذ لَوز ثلقوجدسر غوٌ  غج ثلضلؾَش ثلاغشً  ثلاج ون ثلذ لٌ ث  1))

 . 2013ص وص  14لنذن غٌ 

 . 302، مشؽ  عجدق، ؿ2د. ن جد مطَش خفف ثلؾ شً، ػ 2))

 . 4، مشؽ  عجدق، ؿ2015ح/22/1صمز ثلنض ؿ غٌ ثلعشثق صاشٍش أ 3))
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والتياتم ، كالترمل ،العموم االجتما ية من األمور السياة  مل الفرد والمجتمع ف  ان واةد
والجوع واالست بلل وتررز تمك المشاكل لدس فاة األطفاال والنساا  اكثار مان رااا  شاراا  

 المجتمع .

ناطل المست يفة لمنازةين تاأت  فا  مقدماة ن انتشار العنصرية والطاافية ف  المإ
وان ظاىرة النزوح الدامم  ف  الدراسات السوسيولوجية تسمل ، األثار االجتما ية لمنزوح

وراذلك يسااىم النازوح فا  توزياع العوااال ، اغابلل الجما اة االثنياةأو  التمركز االثنا () را
األمرس ورالتال  تقل فرص النازةة رةسب االنتما ات الدينية والعشاارية  ن الجما ات 

 . (2)التعايش السمم  وتزداد ةد التوتر والصراع

وتااااتةطم الكثياااار ماااان العبلاااااات االجتما يااااة ويظياااار التفكااااك االجتمااااا   داماااال 
وتساىم الجما اات المسامةة ، المجتمع الواةد وينشأ نوع من التصادم رين القيم والعادات

نة والطاافياة وااد تكاون رعاض المنااطل ف  تمزيل النسيل االجتما   من مبلل زرع الفت
 . (3)ما عة لجية معينة ال يمكن التقرب منيا 

يااز يفاا  المسااتوطنات غياار الرساامية اكثاار  ر ااة لمتم نالسااودانيين و وكااان النااازة
والطاافية واال طياد والتفكك االسري نتيجة  دم انتماايم الل نفس الطاافة الت  ينتما  

 . (4) ت  يكون اغمريم من نفس الطاافةاليو سكان المنطقة االصمية وال

وف  العارال ال يمفال  مال اةاد المشااكل االجتما ياة والتفكاك االجتماا   وازديااد 
رةيااااث لاااام تتواااااف ، نساااارة الطاااابلل والعنوسااااة واالساااات بلل التاااا  يعااااان  منيااااا النااااازةين
اال انيااام  جااازوا  ااان ، السااامطات الثبلثاااة فااا  الةاااديث  ااان أو ااااع الناااازةين ومأسااااتيم

ةااد لمعاناااة والظااروف القاسااية التاا  يعيشاايا النااازةين فاا  المميمااات منااذ ةزيااران و ااع 
 كما لم تستطع و ع ةد لؤلثار االجتما ية الت  ممفيا النزوح . 3125

                                                           

 د. نجمش نذجط صنَش، مشؽ  عجدق، ح ؿ . 1))

 . 423 .  َظ مؾَذ نفوػ، ؽذجس نذذ ؽفَه، مشؽ  عجدق، ؿ 2))

لَووز لفقووفَخ ثألف ووش غووٌ ف جٍووز ثل ووذ ََن ثةغجس ووز، ثلضشفَووه د.  سٍووذر ؽنووذلٌ، د س ثلفؾنووز ثلذ  3))

 ، ح ؿ .2015، 10َز،   غج ثلاغشً ثعنجء ثلنضثنجس ثل غفقز، مؾفز ثلذقوط  ثلذسثعجس ث 



   (9302لعام )ا(/03(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

77 

وان العنصاااارية كظاااااىرة شااااااعة اديمااااة وليساااات رجدياااادة فتةاااادد ميااااارات وااااادرات 
د وتمييااازه  اان رااااا  مجمو ااة معيناااة  ماال اإلنجااااز الفااردي والثقااااف  فاا  المجتماااع الواةاا

يااة ساااد التمييااز رااين السااود مريكفعماال سااريل المثااال فاا  الواليااات المتةاادة األ، الجما ااات
، والريض من المواطنين وتم تيجير االفراد الساود فا  افريقياا رعاد ممارساة التمياز  ادىم

 ت التميز رين الرشر رةسب ا رافيم وثقافتيم واةواليم االجتما ية .أصرةورذلك 
 ثار الديمغرافية اآل: لثالثالفرع ا

ينشاااأ الت ييااار الاااديم راف  مااان الت ييااار المساااتمر لمتجماااع الساااكان  راتجااااه الزياااادة 
، وذلااك ماان ماابلل ةركااة الااوالدات والوفيااات وةركااة الناازوح واليجاارة لمسااكان، والنقصااان

فااالنزوح يااؤدي الاال زيااادة ا ااداد السااكان فاا  المناااطل المست اايفة ونقصااان اال ااداد فاا  
ل الت  تعان  من النزا ات والكوارث ورذلك يمتل التركيب الساكان  ويت يار ةجام المناط

 السكان ف  المةافظات وتتكدس ف  المناطل االمنة .

وان الناازوح اةااد العواماال الثبلثااة المااؤثرة فاا  تراااين السااكان وتااوزيعيم فااألل جانااب 
سيل االجتما   دامل الوالدات والوفيات يمعب النزوح دورًا كريرًا فيشكل مصدر تيديد لمن

ووسيمة من الوساال المترعة ف  الةروب االىمية لت ير التركيراة الساكانية ، الدولة الواةدة
 475،758رمم  دد سكان الروسنة إذ  ،(2) والديم رافية كما ةصل ف  الروسنة واليرسك

 وكانت ىذه اال داد موز ة ف ، والكرواتيين نوالصررييما رين المسممين  2::2ف  سنة
جميع انةا  الروسنة اال انو رعد نشوب ةرب اإلرادة الجما ية الرمقانية فا  الساادس مان 

 31ووصااال ا اااداد األشاااماص الناااازةين الااال ، رااادأت ةركاااة النااازوح 3::2نيساااان  اااام 
 .(3)الروسنة مميون نازح الل جانب ا داد القتمل مما أدس الل ت ير ديم راف  ف  مناطل

 نالساودانييتادفل الناازةين  2:94ىمية ف   ام وف  السودان نجم  ن الةرب اال
وراستمرار النازوح ت اا ف ، الل المرطوم الت  نزح اليو ةوال  الف نازح سودان  يومياً 

                                                           

ٌ، مؾفوز ؽجمعوز مشٍثوغوٌ لوه ثةفوضالق ثأل  غجند. فغج  ف َذ ؽلجح ثل ؾلذث ٌ،  ث   فاوق ث  1))

 . 226، ؿ2014، 21 صثشٍش لفعفو  ثلاج و َز  ثلغَجعَز، 

 . 266، مشؽ  عجدق، ؿ2د. ن جد مطَش خفف ثلؾ شً، ػ 2))
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ف اابًل  3113مبلياين فا  7الال  1::2مبلياين فا   4ا اداد الساكان فا  المرطاوم مان 
 . (2)  ن الت يير القرم  لمسكان

ذ تأسيسااو الاال الت ياار الااديم راف  لمسااكان وفاا  فمسااطين لجااأ الكيااان الصااييون  مناا
 نالفمسااااطينييواساااتمر طااارد ، مااان مااابلل اراااادال الساااكان األصاااميين رااااالييود نالفمساااطينيي

واجرارىم  مل النزوح من مبلل اتراع اإلرىاب الييودي وسياسة الطرد االجراري لمسكان 
انيا مقارنااة كمااا ناازح ا ااداد كرياارة راتجاااه اطاااع غاازة التاا  ت ااا ف ا ااداد سااك، الماادنيين

 . (3)النازةين إليوا وانشات فييا المميمات ، ر يرىا من المناطل

وف  العرال اترعت سياسة التطيير والتميياز الاديم راف  فا  كثيار مان المةافظاات 
وت ياار الطااارع القااوم  لمماادن واالا اية الساايما كركااوك لت ياار القوميااة واتراااع ، واالا اية

 . (4)مع الموظفين ف  دواار الدولة سياسة الت ير الديم راف  وراألمص 

شااااايد العااااارال اكرااااار  ممياااااات الت يااااار  3125- 3117 نماااااا رااااايوالفتااااارة الوااعاااااة 
الااديم راف  وفاا  ممتمااف المناااطل ماان زامااو الاال الرصاارة وةاادث الت ياار لتةقياال اىااداف 

ال يقال  ان  3125فاالنزوح الاذي تعارض لاو المسايةين فا  الموصال فا  ، اومية ودينية
وان النازوح الشاايع  الاذي تعارض لاو الشاايعة ،   الاذي ةصاال فا  الرصارةالنازوح المساية

التركماااان فااا  تمعفااار ودياااالل وكركاااوك ال يقااال  ااان النااازوح الاااذي تعااارض لاااو السااانة فااا  
 . (5)الرصرة ورعض المناطل الجنورية السنية 

وراااااذلك نجااااام الصاااااراع الطاااااااف  فااااا  العااااارال رعاااااد سااااايطرة دا اااااش  مااااال رعاااااض 
المريطااة الديم رافيااة لمسااكان والساايما فاا  كركااوك والموصاال المةافظااات العراايااة لت ياار 

االثاار الوا اةة التا  تممفياا الكاوارث الطريعياة والسايما  كما ال يمفل  مل اةد، وديالل

                                                           

 . 261، مشؽ  عجدق، ؿ2د. ن جد مطَش خفف ثلؾ شً، ػ 1))

، ثللَتووز 1إعوو جنَه نذووذ ثلووشف ن، ثلق جٍووز ثلؾنجةَووز لف ووذ ََن غووٌ صموون ثلنضثنووجس ثل غووفقز، ط 2))

 . 666، ؿ2002ثل قشٍز ثلعجمز لفثضخ، ثلاجنشر، 

 . 235-234ثعو وشٍر، مشؽ  عجدق، ؿ د. 3))

د.ؽفَوووه إدوووشثنَر ثلضنَوووذً، معجلؾوووز ث عوووجس ثةؽض جنَوووز   ضوووجٍج ثلنوووجصفَن  ن فَوووجس ثلض َوووش  4))

 .  25/2/2016صجسٍخ  http//m.ahewar.orgثلذٍ  شثغٌ، 
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فيةاادث ، فيناادفع السااكان رااالنزوح نةااو المناااطل الة اارية، فاا  المناااطل الريفيااة والفقياارة
 فاااا  تسااااونام  3115فاااا   اااااماماااابلل كرياااار رااااين سااااكان المناااااطل الريفيااااة والة اااارية ف

اثااار اال صاااار كثيااارًا  مااال الساااكان فنزةاااوا الااال المنااااطل الة ااارية ( المةااايط الياااادي)
 . (2)لمرةث  ن فرص العمل 

 ثار الصحية والنفسيةاآل: الفرع الرابع

يتصااا د المااوف لاادس األشااماص النااازةين ماان المسااتقرل المجيااول ماصااة رعاااد 
نتشااار الجما ااات المساامةة ماان اراال طاارف وا، تاادىور األو اااع فاا  مناااطقيم االصاامية

فالشامص الناازح يصااب دااماًا رالممال النفسا  ، رعاض ممتمكااتيمأو  كال معادي وتادمير
والر ااب  نااد ةاادوث اليجاارة والناازوح الاال جانااب الت ياارات التاا  تصاااةب الةااروب ماان 
القتل والتفكك االسري وصعورة العمل وتعميم األطفال والعنف الذي يجررىم  مال العايش 

وان اكثار فااة تعاان  مان ىاذه االثاار األطفاال ، ف  و ع كاياب يساوده المشااكل النفساية
فاابل شااك ان الطفاال يفقااد توازنااو العقماا  رعااد فقاادان اةااد االرااوين اثنااا  فتاارة الناازوح والناازاع 

 ناىيك  ن صوت المدافع والطاارات وواوع القتمل والجرةل .

، مراض النفساااية والجساااميةوالتعااارض لم ااا وط النفساااية يااانجم  ناااو اإلصاااارة رااااأل
وتقساام ال اا وط الاال  اا وط جساايمة كالكسااور وااللتيارااات وال اا وط النفسااية المتمثمااة 

 . (3)رالصدمات النفسية والقمل والةرمان والتيديد 

وةسااب مااا ، واااد تعاارض العااراايين النااازةين الاال ال اا وط النفسااية نتيجااة الناازوح
ت تواجااو النااازةين ىاا  أصاارةبلت التاا  ذكرتااو المنظمااة الدوليااة لميجاارة رااان اىاام المشااك

فياذه المشااكل تزياد مان  وامال ال ا ط النفسا  فسار ان ، وال ذا  المأوسالةصول  مل 
مااا يصاااب النااازةين راالنييااار العصاار  و اادم القاادرة  ماال االتاازان ماصااة فاا  الةاااالت 

 الت  تطول فييا فترة النزوح .
                                                           

، منؾوووسثس 1د. ثف ووذ أدووو رسث ، ثلضطوووٍش ثلقضووشً  ثل نووجطق ثلقضووشٍز ثل ضخفتووز دجل ووذن، ط 1))

 . 201، ؿ1112دجصنز، ثلؾضثةش، ؽجمعز 

د. ف وووذ ؽجعووور ف ووووذ، ثةعوووجس ثلنتغووووَز لفضلؾَوووش ثلاغوووشً غووووٌ ثلعوووشثق دعووووذ ثفوووذثط ثل وفووووه  2))

http//www,awured-org/arlcontent .  2/0/2016صجسٍخ . 
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  المميماات والمساتوطنات ومن الناةياة الصاةية فاان تادفل الناازةين وتجمعيام فا
فقد وصف الايمن ، غير الصةية ييدد المجتمع رظيور االمراض الت  تشكل مطرًا كريراً 

وفا   3123ةااالت فا   اام :تام تساجيل إذ  ،رانو مال من رعاض االماراض كالةصارة
 . (2)وانتشر رسر ة كريرة  2567وصل  دد المصارين الل  3124 ام 

ن النازةين دامميًا ف  العرال يعاانون مان فقادان % م34وأفادت التقارير ان نسرة 
الر اية الصةية وسو  العبلج وذلك لعدة أمور منيا تردي األو اع الصةية ف  العرال 

فالنازةين ، مسرقًا ومنذ  قود ،ووجود تراين ف  المدمات رين المناطل الة رية والريفية
 . (3)مل الر اية الصةية من الةصول   نال يتمكنو ف  المستوطنات والمناطل الريفية 

% ماان السااكان النااازةين يعتماادون  ماال انفساايم 61وفاا  السااودان فااان اكثاار ماان 
لمعرفااة مر اايم وتشميصااو والرةااث  اان العاابلج والساايما النااازةين فاا  مناااطل الساااكن 
العشواا  الت  تفتقر الل المراكز الصةية واألدوية ووصل  دد مناطل السكن العشواا  

 .(4)مواع  شواا  والت  ةرم فيو االفراد من المدمات الصةية  4:ف  المرطوم الل 

ويمكاان القااول رااان وجااود نقااص فاا  الكااوادر الصااةية يرجااع الاال اليجاارة المارجيااة 
وىجاارة العقااول ماان األطرااا  والتاا  سااميت اصااطبلةًا رالنقاال المعاااكس لمتكنموجيااا والتاا  

س والجامعاات الدولاة لمعمال يقصد ريا " أصةاب الكفا ات الذين تمقوا التعمايم فا  المادار 
ورذلك يكون النزوح ف  الادول النامياة الال الدولاة ، ف  دول أمرس ولصال  شركات امنية

ياة مريكوأشارت التقديرات الل ان أصةاب الكفا ات فا  الوالياات المتةادة األ، المتقدمة "
 .( 5)ىم من المياجرين من الدول العررية 

 األو اع ل الل الدول االوررية رسرب تدىورالعرا واد نزح  دد كرير من األطرا  ف    

                                                           

 . 304، مشؽ  عجدق، ؿ2د. ن جد مطَش خفف ثلؾ شً، ػ 1))

 . 20غجلضش وجلَن، مشؽ  عجدق، ؿ 2))

ثلاجعوور ثلقغوون، ثلضقوووةس ثة ضقووجدٍز  ثةؽض جنَووز لفنووجصفَن موون ث  فووَر ثلؾنووودٌ ثلووي عووَج أدووو   3))

(، أطش فز دوضوسثل غٌ وفَز ثةدح، ؽجمعز ثلخشطوو ، ،  2004-1103ثلخشطو  ثلثذشى لفتضشر )

 . 34، ؿ2002

 . 310علجد نجدق، مشؽ  عجدق، ؿ 4))
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وان األطرا  ، وانعكس ىذا االمر  مل الو ع الصة ، األمنية وتعر يم لمقتل والتيديد
الذين تأمموا  دوة زمبلايم من مارج العرال صدموا رنزوح الكثير منيم و دم رغراتيم فا  

 العودة .

 املطلب الثبني
 اثبر النزوح على بعض الفئبت 

منااازوح اثاااارًا وميماااة  مااال الناااازةين مااان الناااواة  الثقافياااة واالجتما ياااة والصاااةية ل
اال ان تااأثيره و واارااو  ماال النسااا  واألطفااال كرياار وذلااك رةكاام ، والنفسااية وريناىااا سااارقاً 

صاافتيم ولكااونيم ماان اكثاار شااراا  المجتمااع  ااعفًا وت ااررًا وتعر ااًا لبلساات بلل وانتياااك 
فعميو سنو ا  فا  ، لنزا ات المسمةة الدولية وغير الدوليةالةقول والسيما اران نشوب ا

ىااذا المطمااب اثااار الناازوح  ماال األطفااال والنسااا  ماان جميااع النااواة  وذلااك فاا  الفاار ين 
 :اآلتيين

 اثار النزوح عمى األطفال: الفرع األول

ان الطفل يةتاج الل االستقرار  مل الصعيدين العاام  واالجتماا   و ايش ةيااة 
اال اناو ال يمكان لؤلطفاال التمتاع رةقاوايم اثناا  ، ررا تياا وةيوتياا ومراةمياا الطفولة ركال

فترة النزوح وتعر يم لمتشرد والتساول والتياتم ورااألمص األطفاال المنفصامين  ان ذوييام 
وتساااتمر معانااااتيم راساااتمرار ورااااألمص فااا  ةااااالت الناااازوح ، واألطفاااال ذوي اال اااااات

 ومن اثار النزوح .( 2)المطول 
 ممارسة التسول والحرمان من التعميم :اولا 

النااازةين يةرمااون ماان العاايش الكااريم رساارب العنااف فاألطفااال الااذين تواجااو اساارىم 
مبلل فترة النزوح ةاالت العوز والفقر والةرمان ي طر الكثيار مان األطفاال الال العمال 

                                                           

لنجصفَن دثخفَجد دغذخ ث عذث  ثلق جٍز للر  فشٍز غجلنض ؿ ثل طوق  نٌ ثلقجلز ثلضٌ ٍضر غَه صل َؼ ث 1))

َز  ثلضوٌ ة ٍوضر غَوه إٍؾوجد ففووق لفنوجصفَن  ث قوجنلر ٍنظوش ثلوي ثلضاشٍوش  غوج م جسعز فاو لر ث 

 . 2002دٍغ ذش  10ج ثلقجدس غٌ أمشٍثثلنلجةٌ لفخذشثء غٌ 
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 كرااراألخ األأو  الشااال فاا  المةاابلت وتةماال ا الااة االساارة فاا  ةالااة فقاادان المعياال االب
 . (2)رسرب التةاايم رصفوف القوات المتةاررة وواو يم ف  االسر أو 

فالتسول ظاىرة اجتما ية تنتشر ، واد يمجا الطفل النازح الل التسول إل الة اسرتو
وتعااد سااموك منةاارف معااااب  ميااو رموجااب اااانون العقورااات ، فاا  كثياار ماان دول العااالم

التشاارد وجريمااة يعااااب  ميااو وياادمل فعاادىا المشاارع المصااري ماان اةاادس ةاااالت ، لماادول
 امن مفيااوم التشارد وتتمااذ اشاكااًل ممتمفااة ماا رااين التساول المر اا  والتساول االجراااري 

كانت دارفور الل وات اريب ال تعارف معنال ، (3)والتسول االمتياري والتسول المةترف 
ة ماان التسااول وفاا  الوااات الةااال  ورساارب الناازوح امااتؤلت األسااوال والشااوارع رأ ااداد كرياار 

معسكري نيراال وأراو الشاوك المعاروفين راأكرر معساكرين  أصر األطفال النازةين ارةيث 
وا اياااادات اسااارية و ااااع أصااارةلمناااازةين المتساااولين واألطفاااال االيتاااام المتساااولين الاااذين 

مسااتقرميم رااين اااوات الجنااود وطاااارات القصااف الةكوميااة وتةولاات طفااولتيم الاال كاااروس 
 .(4)رسرب التسول

ظااااىرة التساااول راااين األطفاااال فقاااد أولااات ةركاااة الصاااميب األةمااار أىمياااة ولزياااادة 
ماصااة ريااذه الفاااة واصاادرت العديااد ماان القاارارات التاا  تتعماال رأطفااال الشااوارع واألطفااال 

( الصااادر فاا  كااانون :( والقاارار رااام )9المتااأثرين رالنزا ااات المساامةة منيااا القاارار رااام )
 . (5) 3114الثان  /

الااف طفاال  36ةااوال   أنراا( اليونساايف) المتةاادة لمطفولااةكمااا ريناات منظمااة األماام 
 رااااا  ياااتم تيجيااارىم شااايريًا ومااان المنااااطل الممتمفاااة نتيجاااة األو ااااع الساااياة والطاافياااة 

                                                           

اجدعووَز لفعفووو  غووٌ ثلعووشثق موون منظوووس ثؽض ووجنٌ، مؾفووز ثل  غووجند. نفووٌ ؽوووثد  صوووس، فاوووق ث  1))

 . 410، ؿ2000، 3،  11َز، مؼ غج ث 

، دثس ثلتؾووش لفنؾووش، ثلاووجنشر، 1د. مق ووذ نفووٌ  طووخ، ثلؾووشثةر ثل غووضقذعز  طووشق موثؽلضلووج، ط 2))

 . 221-220، ؿ2001

، 2013ثلطتولوز ثلضوجةعز  ثل غوضاذه ثل ؾلووق (، ) د. مقطتي ث ذ ؽوو، أ قوج  أطتوجق دثسغووس 3))

 . 10/0/2016صجسٍخ  www//sudandsem-orgنفي ثل و   ثةلثضش  ٌ 

د. نذووذ نفووٌ مق ووذ ثلغووودث ٌ، ف جٍووز ثألطتووجق ثعنووجء ثلنضثنووجس ثل غووفقز ثلذ لَووز، مؾفووز سعووجلز  4))

 . 11، ؿ2012، 2، ط1ثلقاوق،  
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فيمجاا اغمرياتيم ، ويقوم األطفال رأدوار ممتمفاة ألجال تاوفير المادمرات لعااامتيم وإل االتيم
 . (2)لتسول اأو  الل القيام راأل مال الشااة الت  تفول ادرتيم

، الناازوح مااع ماارور الاازمن يااؤدي الاال انتشااار ظاااىرة التسااول فاا  المجتمااع إنلااذا فاا
فتشايد ، ويكون التسول دافعًا لبلتكال و دم التفكير ف  العمل الذي يتطمب الجياد الرادن 

الاادول الفقياارة التاا  تعااان  ماان ظاااىرة الناازوح انتشااار االساار النازةااة التاا  تةماال اطفاليااا 
يمكان ةال ظااىرة التساول اال رالتعااون راين  الةصول  مال المساا دة والكسرب لمرةمة و 
الييااااات الةكوميااة ماصاااة لمعمااال  مااال معالجااة الظااااىرة والةاااد مااان أو  الاادول والجياااات

 اثارىا .

وتزداد نسرة تسرب األطفال النازةين من المدارس وذلك ألسراب ممتمفة اما لعدم 
رساارب مااوت االب ، أو التاا  نزةااوا الييااا وجااود ماادارس اريرااة ماان النااازةين فاا  المناااطل

الن العاامااااة ال تااااتمكن ماااان تةماااال تكاااااليف ، أو المعياااال لؤلساااارة في ااااطر الطفاااال لمعماااال
فعمااال ساااريل المثاااال  اااانل األطفاااال االسااار النازةاااة فااا  إامااايم كوردساااتان مااان ، الدراساااة

 صعورة ف  التعميم وذلك رسرب ل ة التفاىم .

ولاام ، 3118طفاال نااازح فاا   ااام  331،111واااد رماام نساارة النااازةين فاا  العاارال 
وازدادت ىااذه النساارة الاال ، يااتمكن ةااوال  ثمااثيم ماان اكمااال دراسااتيم وااللتةااال رالماادارس

وادرت منظمة انقاذ األطفال ، (3)الف طفل نازح رسرب انتشار الجما ات اإلرىارية  36
طفال فا   911،111الرريطانية ف  العرال راان ا اداد األطفاال المتساررين مان المادارس 

ومما زاد من معاناتيم ىو ، رسرب انتشار العنف الطااف  وا طراىم لمنزوح 3117 ام 
 . (4) دم ادرة األطفال ف  الةصول  مل الوثاال الرسمية

                                                           

 . 46د. ٍوعف عجعون، مشؽ  عجدق، ؿ 1))

 . 12د. نذذ نفٌ مق ود ثلغودثً، مشؽ  عجدق، ؿ 2))

 . 23مشؽ  عجدق،  د. وشٍر ف ضر مق ذ، 3))
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أو ةت مفو اية األمام المتةادة الساامية لشاؤون الناازةين راان  :311وف   ام 
ا مان الاتعمم وألساراب % من الفتيان دون سن الرارعة  شار ةرماو 58%من الفتيات و53

 . (2)يواصل الدراسة والتعميم  511كل طفل من رين  أصر ممتمفة و 

 التعرض لمتجنيد: ثانياا 

فالتاااارين الةافااال رالاااذكر  ااان األطفاااال ، ان ظااااىرة تجنياااد األطفاااال ليسااات رجديااادة
وا اااادة لجيااوش مثاال نااارميون وىتماار وكااذلك كااارل أصاارةالااذين ةممااوا الساابلح وةااارروا و 

ذي دماااال الجاااايش الروساااا  فاااا  الثانيااااة والعشاااارين ماااان  مااااره و ااااد ماااان ااااااوس كاااابلوز الاااا
وف  اوررا ان م األطفال الل جيش نارميون الت   دت من أواال ، الشمصيات العسكرية

 . (3)القوات المتةاررة الت  تجند األطفال ف  صفوفيا وتستمدميم ف  أسطول الرةري 

واشااراكيم فا  اال ماال الةرريااة  وفا  الواات الةاال  ازدادت ظاااىرة تجنياد األطفاال
ت تشاكل مصادر أصارةوالتا  ، غيار دولا أو  نتيجة زيادة النزا اات المسامةة دولياًا كاان

مطر وتيديد لبلستقرار األمن  فا  الرمادان التا  تعاان  وتشايد النزا اات ويعاان  ساكانيا 
 من النزوح والتيجير .

بلح والقيااام رااأدوار وان مااا يقااوم رااو األطفااال المجناادون ال يقتصاار  ماال ةماال الساا
وانماا تتعاداىا الال ارتكااب الجاراام  اد المادنيين والقاوات المتةارراة مان اتال ، القتال فقط

 تاااأثيرففااا  سااايرالون ارتكاااب األطفاااال الجناااود المجاااازر الوةشاااية تةااات ، وتعاااذيب وذرااا 
الممدرات الت  يتم اجرارىم  مل تعاطييا ألجل زرع الوةشية ف  نفوسيم وارعاد الماوف 

 . (4) نيم 

                                                           

 ثل ؾووشدٍن دثخفَووجد، مشؽوو    غووجنغجلضشوووجلٌ، صاشٍووش م غووه ثألمووَن ثلعووج  لألموور ثل ضقووذر دقاوووق ث  1))

 . 21، ؿعجدق

، مشوض دسثعجس ثلوفذر ثلعشدَز، 1ٌ، ط غج د. مق ذ ثلنجدً، صؾنَذ ثألطتجق غٌ ثلاج ون ثلذ لٌ ث  2))

 . 30ثلشٍجك، ح ط، ؿ

ؾشثدً، ثلؾوث خ ثلاج و َز ثلذ لَز لظجنشر ثلطته ثل اجصه، سعجلز مجؽغضَش غوٌ مه عفطجن مق ذ ثلأ 3))

 . 1، ؿ2012وفَز ثلقاوق، ؽجمعز ثلاجنشر، 
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يعرف الطفل المجند " ىو كل شمص دون  8::2ووفقًا لمرادئ كيب تاون لمعام 
الذي يكون جزً  من القوات النظامية المسمةة وغير النظامية وتشامل ، سن الثامنة  شر

 .(2)الطرامين والةمالين والمراسمين ويشمل الرنات البلت  يتجندن ألجل الزواج القسري "

م يواجياااااون الصاااااعورات التااااا  تيااااادد امااااانيم واساااااتقرارىم ورالنسااااارة لمناااااازةين فااااااني
ويواجااو األطفااال النااازةين مشااكمة التجنيااد واالنمااراط فاا  ، وساابلمتيم ماابلل فتاارة الناازوح

وان تعاارض ، صاافوف القااوات المساامةة والميمشاايات سااوا  كااان التجنيااد طو يااًا ام اساارياً 
م وصافتيم ركاونيم ناازةين األطفال النازةين لمتجنيد يعود الل التمييز القاام  مل و عي

كماا اجرارت الكثيار مان العااابلت النازةاة وفا  ةالاة ، و دم وجود اليات لةماية لةقوايم
ت ارض لمميماات أصارةو ، النزوح المطول  مل تجنياد اطفالياا لتكاون مصادر رزل ليام

معاو  نال يتمكناو والمستوطنات األرض المصرة لتجنياد األطفاال فا  ظال الظاروف التا  
لال التعماايم كماا فاا  العارال والسااودان والصاومال وارتيريااا واليناد وجميوريااة فا  الوصااول ا

 ومن األمثمة  مل ذلك .، كون و الديمقراطية

ونااازح رسااارريا ، 8::2الااال  :2:9فااا  ليررياااا اساااتمرت الةااارب االىمياااة مااان  اااام 
الاف طفال تام تجنيادىم  226مميون نسمة واتل مااة وممسون الف شمص وكاان ريانيم 

 . (3)سنة  27يتجاوز أ مارىم  وتدريريم ولم

طفل نازح من ارل الةركة الشاعرية وتام  211وف  السودان تم امتطاف اكثر من 
تجنيااادىم فااا  النيااال األزرل التااا  نشااارت فياااو الةااارب راااين القاااوات الةكومياااة والمتماااردين 

واطمااال  مااال مميماااات ، واغماااريم مااان االسااارة الفقيااارة :2-21 نماااا رااايوكانااات أ ماااارىم 
ت مكاناااًا إلياااوا  الجناااود واسااارىم ولكثااارة أصااارةدارفاااور رمميماااات معساااكرة الناااازةين فااا  

                                                           

 www//unicef.org/Arabic/emerg/25419ٍنظوووش مو ووو  منظ وووز ثألمووور ثل ضقوووذر لفطتولوووز  1))

 . 2016/ 0/ 26صجسٍخ 

 . 24غضَه طالغقز، مشؽ  عجدق، ؿ 2))
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مدمت المميماااااات اوا اااااد لشااااان تجنياااااد األطفاااااال وة اااااور فصااااااال المساااااممة الياااااة اسااااات
 . (2)اليجمات

وأطفال ، واامت رورما رتجنيد أطفال ميانمار النازةين والبلجاين من االسر الفقيرة
نتيااال المطااااف ريااام كجناااود  ساااكريين الشاااوارع الاااذين و اااعوا فااا  مؤسساااات ماصاااة وا

 . (3)منمرطين ف  القوات المسمةة المتةاررة 

طفال  461وف  العرال تمقات رعثاة األمام المتةادة معموماات  ان تجنياد ماا يقاارب 
ومان ، المسامةة فا  ا اا  الةويجاة التارعاة لمةافظاة كركاوك تالمميشايا راا  من ارال 

د مطفيام مان العوااال النازةاة وتادريريم جية أمرس اام تنظايم دا اش رتجنياد األطفاال رعا
ران  3126كانون الثان   25كما ورينت موااع التواصل االجتما   ف  ،  مل األسمةة

 دد من االطفال االيزيدين والمسيةين تم مطفيام مان ارياة كوجاوف  ا اا  سانجار وتام 
 . (4)تدريريم ف  تل األريض ف  سوريا 

ففا  كثيار مان ، ن النازوح وتجنياد األطفاالومن وجياة نظرناا فاان العبلااة وثيقاة راي
األةيان يكون التجنيد ىو السرب الدافع لؤلسرة الل النزوح وذلك موفًا  مل أطفااليم مان 
مطاااار التجنيااااد وماااان مطاااار مشاااااركتيم فاااا  اال مااااال العداايااااة كمااااا ةصاااال فاااا  أرتيريااااا 

، تال والمطافوكولومريا  ندما اام المتمردون رالتجنيد القسري لؤلطفال واتراع أسموب الق
ومن ناةية أمرس يكون النزوح السرب الادافع لؤلسارة لتجنياد اطفالياا لتكاون مصادر رزل 

يمكاان ةاال مشااكمة تجنيااد األطفااال راادون ةاال مشااكمة الناازوح وةمايااة  وال، ودماال لؤلساارة
 األطفال من تعرض لمماطر التجنيد والسيما ف  المميمات .

                                                           

، ثل علذ 1فشث   ثعفقز نغثشٍز دٍنجمَجس مخَ جس ثل ؾشدٍن دثخفَجد غٌ دثسغوس، ط نفَج وجنن، 1))

 . 20، ؿ2000ثلذ لٌ لفذسثعجس ثلذ لَز  ثلضن وٍز مؾش   ثألعفقز ثلق َشر، عوٍغشث، ؽنَف، 

س، منؾووسثس ثلقفذوٌ 1دؾشى عفَ جن فغن ثلعذَذً، ثة ضلجوجس ثلؾنجةَز ثلذ لَز لقاوق ثلطته، ط 2))

 . 322، ؿ2010، ن جن، ثلقاو َز

دووج ثودَؼ، ف جٍووز ثل ووذ َن غووٌ ثلنووضث  ثل غووفـ غووٌ ثلعووشثق، صاشٍووش فووجدس نوون ثل توقووَز ثألموور  3))

 . 21، ؿ2015فضٍشثن، 12  غجنثل ضقذر لقاوق ث 
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ألطفاااال مااان مطااار التجنيااااد   ويمكااان ان نتساااا ل  ااان الجياااود الدوليااااة لةماياااة ا
 وماى  مدس مشرو ية التجنيد لؤلطفال  

اال ان ، ان اتفاايااااة جنيااااف الرارعااااة لاااام تعااااالل ظاااااىرة  سااااكرة األطفااااال وتجنياااادىم
التفاايااات جنيااف اااد ت اامنا اوا ااد ةظاار اشااتراك األطفااال فاا   ناإل ااافييالرروتوكااولين 

 . (2)لسن القانون  النزا ات المسمةة الدولية وغير الدولية وارل رموغيم ا

كمااااا أولاااات التشااااريعات الدوليااااة اىتمامااااًا رمسااااالة تجنيااااد األطفااااال اثنااااا  النزا ااااات 
والتا  نصات  :2:9المسمةة ومنيا معاىدة األمم المتةدة الماصة رةقول الطفال لمعاام 

منااااو  مااال جميااااع الاااادول األطااااراف ان تتماااذ التاااادارير البلزمااااة  مميااااًا  49/3فااا  المااااادة 
و اارورة ، األطفااال الااذين لاام يرم ااوا ساان المامسااة  شاار فاا  الةااربل امان  اادم اشااراك 

كما طالاب الرروتوكاول االمتيااري التفااياة ةقاول ، (3)إ طا  األولوية لمن ىم اكرر سنًا 
م( ررفااااع ساااان التجنيااااد 3111الطفاااال رشااااان اشااااتراك األطفااااال فاااا  النزا ااااات المساااامةة )

ساااانة فاااا   29 ىاااام دونساااانة وةظاااار تااااورط واشااااراك األطفااااال ممااااا  29االجراااااري الاااال 
 . (4)الةرب

واكاد مجماس االمان التاارع لؤلمام المتةادة ورشاكل مساتمر فا  اراراتاو  مال  اارورة 
 . (5)ةماية األطفال من التجنيد واالست بلل غير المشروع 

ويترااين مااان نصاااوص االتفاايااات والقااارارات راااان تجنيااد األطفاااال مةظاااور رموجاااب 
اال ان تجنيااد األطفاال الياازال مسااتمر ، كاناات اوا اد القااانون الادول  وراااي طريقااة ووسايمة

ةتل يومنا ىذا ويكون األطفال النازةين اكثر  ر او مان غيارىم لةظار التجنياد وزجيام 

                                                           

 .. 12مه عفطجن مق ذ ثلؾشثدً، مشؽ  عجدق، ؿأ 1))

، منؾووووسثس ثلقفذوووٌ 1ط ،د. دغوووج  نوووجطف ثل خضوووجس، ثعوووض الق ثألطتوووجق  ثلضقوووذٍجس  ثلقفووووق 2))

 . 45، ؿ2000ثلقثومَز، ن جن، 

 . 44د. دغج  نجطف ثل خضجس، مشؽ  عجدق، ؿ 3))

 1321(   وووشثس 2000) 314(،   وووشثس 1111)( 261 وووشثس ) ٍنظوووش  وووشثسثس مؾفوووظ ثةمووون 4))

 ( .2005) 1612(،   شثس 2001)
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ف  صفوف القوات المسمةة والت  ذكرنا امثماة وا اةة  ان األطفاال الناازةين المجنادين 
 . ف  الدول الت   انت والت  تعان  من النزا ات والةروب

 عرض لالستغالل والمراض النفسية والوفاة .الت: ثالثاا 

ان امااتبلط النااازةين فاا  المميمااات وامااتبلف الرياااات تااؤدي الاال ظيااور مظاااىر 
وذلاك لترياان واماتبلف المنااطل ، انةراف السموك وارتفاع معدالت الجريماة فا  المجتماع

فاااال فاألط، وتاااأت  األطفاااال فااا  مقدماااة  اااةايا االسااات بلل، الجديااادة التااا  نزةاااوا اليياااا
المتساااولين فااا  الشاااوارع يتعر اااون الااال ممتماااف اشاااكال االسااات بلل الجنسااا  ورااااألمص 

 األطفال المنفصمين  ن ذوييم .

ةااول  مميااات اإلرااادة الجما يااة  5::2فالتةقيقااات التاا  أجرياات فاا  روانااد  ااام 
تعر اان  23-21ن الكثياار ماان الفتياات التاا  أ مااارىن ماان أأوردت راا، والتطييار العرااا 

الاااف انثااال مااان ريااانيم أطفاااال الااال اال تااادا   31  يوغسااابلفيا تعر ااات وفااا، لبلغتصااااب
رينمااااا أسساااات الةكومااااة السااااودانية لجنااااة لمق ااااا   ماااال امتطاااااف النسااااا  ، (2)الجنساااا  

طفال ناازح ساودان  تام  2511وادرت الةكومة السودانية ان ، 3114واألطفال ف   ام 
 .(3)الجنجويد وميمشياتدان امتطافيم من جرا  أو اع النزاع والنزوح والت  ممفيا السو 

فقد أ ررت المفو ية ، اما  ن تعرض األطفال النازةين لؤلمراض النفسية والوفاة
وذلاك لتزاياد ،  ان امقياا الشاديد تجااه األطفاال الناازةين فا  العارال نساانالعميا لةقول اإل

ت ةااالت الوفاااة ريانيم ولكااون المميماات ال تتااوفر فياو ادناال مساتوس ماان االمان والمقومااا
ففاا  ظاال الظااروف المناميااة الراااردة القاسااية تااوف  طفاابلن فاا  اةاادس ، الةياااة ال اارورية

الميام ف  زامو رسرب اةترال الميام  مل الرغم من األموال الت  ىدرت لرناايا اال انياا 
 . (4)لم توفر اية ةماية وأمان والصةة لمنازةين 

                                                           

ك غوٌ موؤص ش معلوذ ثلذ فوز د. وجمه ملنج، ثلنضثنجس ثل غوفقز  ثعجسنوج نفوي ثةعوشر، دقوظ مؾوجس 1))

 ، ح ؿ .2010وج ون ثلغج ٌ، 20ثلذ لٌ لفذسثعجس ثةعشٍز  ثلضن َز غٌ 

 . 20أطتجق عودثن غٌ متضش جس ثلطشق، مشؽ  عجدق، ؿ 2))

 فاووز نفووي ثألطتووجق ثلنووجصفَن، دثس ثلذعووضوس لفنؾووش، د وووذثد،   غووجنؽشٍووذر ثلذعووضوسر، فاوووق ث  3))

 . 2016غج ٌ وج ون ثل22، ثلقجدس غٌ 13، ؿ3550 
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والاذين نزةاوا مناذ  نااييالعار ومن وجية نظرنا ان المميمات الت  أنشات لمناازةين 
رل تعرض النازةين الل ارشاع ، لم توفر ليم اية ةماية وامان 3125كانون الثان  لمعام 

أنااواع االنتياكااات لةقااوايم ف اابًل  اان مااوت األطفااال الر ااع رساارب الظااروف المناميااة 
الراااردة والةااارة والفتقااار المميمااات الاال ارسااط مقومااات الةياااة كاالشااتراك فاا  الةمامااات 

قااع المسااؤولية  ماال ةكومااة العاارال لعاادم اتماذىااا اإلجاارا ات البلزمااة لةمايااة النااازةين وت
كرفاناااات ليااام رااادل ماان األماااوال التااا  ىااادرت  إنشااا ويستةسااان ، المتاادفقين رأ اااداد كريااارة

فالكرفاناات تكاون اكثار اماناًا واساتقرارًا وةماياة ليام مان كافاة الناواة  ، المميماات نشا إل
ومبلصة ذلك يمكن القول ران الطفل العرااا  تاأثر ، واالنتياك واشكال است بلل الجنس 

وا تااااد  مااال رؤياااة الماااوت والقتااال فااا  ، كثيااارًا راااالوااع الاااذي يعيشاااو الاااربلد فااا  الةاااروب
وا يعيشااون فا  ةالاة ماان أصارةو ، واادم العاارال انموذجاًا لمطفال الرااااس والمةطام، الشاارع

وياانعكس ، لتيديااد ماان اراال الوالاادينف اابًل  اان تقييااد ةركاااتيم را، القماال والمااوف والر ااب
االمر  مل سموك األطفاال ومعااممتيم و بلاااتيم االجتما ياة وال يمكان لمطفال ان يعايش 

ثاار التا  ولادتيا فاآل، ف  ةالة توازن نفس  رعاد مشااىدة جاراام القتال والاذر  واإل ادامات
 .النزوح  مل األطفال والشراب تفول ركثير من األثار الت  تممفيا الةروب 

 اثار النزوح عمى النساء: الفرع الثاني

تااازداد ال ااا وط النفساااية والمشااااكل الصاااةية و مااال النساااا  النازةاااات اثناااا  فتااارة 
ومع ذلك رينت الدراسات ران النساا  اثرات جادارتين فا  التمساك رأالسارة والقياام ، النزوح

فااان ومااع ذلااك ، رإ الاة األطفااال فاا  الواات الااذي يتمماال  نااو الرجال فاا  ظااروف الةارب
طااول فتاارة النااازوح تااؤثر رشاااكل ساامر   مااال النسااا   ماال الااارغم ماان تعاممياااا مااع ظااااىرة 

رصاااورة  اماااة اليمكااان ان يعااايش فااا  ظاااروف وو اااع متواصااال  نساااانالنااازوح اال ان اإل
كماا تقال ادرتاو  مال ، والتوتر وال  ط والمسؤوليات الجديدة الت  تررز اثنا  فترة النازوح

مار وتمتماف العواااب  مال النساا   ان الرجاال وتازداد مقاومة الظروف الصعرة رتقدم الع
، تمااك العواااااب فاا  ةالاااة انييااار القاااانون والنظااام فااا  الااربلد رسااارب النزا ااات واالةاااتبلل

 فسنو   االثار السمرية لمنزوح  مل النسا  ف  ىذا الفرع .
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وتواجاو ، % من مجموع الناازةين فا  دول العاالم91تشكل النسا  واألطفال نسرة 
وتةمال مساؤولية ا الاة االسارة ، المشاكل الناجمة  ن الفرار واالاتبلع  ان رياااتيمالمرأة 

% ماان االساارة النازةااة 1:ففاا  كولومريااا نساارة ،  نااد غياااب الرجاال وواو ااو فاا  االساار
 . (2)ت ايادات  ن اسرىن أصرةيعيميا النسا  و 

ر فا  الل ان نسرة االسا( IOM) ف  ةين اشارت تقديرات المنظمة الدولية لميجرة
ورالنساارة لؤلساار ، اساارة  راايااة 21معيميااا اماارأة ىاا  ماان رااين كاال  أصاار العاارال والتاا  

اسرة  رااية دفعتيم النزوح وظروف الةارب الال  9من كل  2النازةة فتصل النسرة الل 
 . (3)ا الة اسرىن 

ت المرأة العرااية ال ةية األولل الت  تتصارع مع الزمن والظاروف ألجال أصرةف
فاظ  مل أ  ا  اسرتيا اوازدادت ىذه النسرة لتصل نسرة االسار التا  تعايش الرقا  والة

 . (4)% من األسر العرااية 38ربل معيل الل 

وماان ناةيااة أماارس فااان تاادىور الظااروف االاتصااادية واالجتما يااة لؤلساار النازةااة 
ويتم استيداف الفتيات النازةات مان ارال األشاماص ، يؤدي الل زيادة العنف  د المرأة

وااااد رينااات اةااادس ، وافااادين  مااال مجتماااع الناااازةين لمااازواج ريااانيم را تراااارىم ااااال تكمفاااةال
% ماان اساار النازةااة 37الدراسااات المسااةية التاا  أجرياات  ماال النازةااات أف انسااتان ان 

 . (5)توجد فيو طفمة اجررت  مل الزواج القسري وا تمد أىميا  مل المير

من ظروف معيشاة ااساية مان  2:59و انت المرأة النازةة ف  فمسطين منذ  ام 
ت أصارةةيث الةرمان  ن ةقوايم ف  الةياة وامن واستقرار ور اياة صاةية وتعميمياة ف

                                                           

، معلوذ إدوشثنَر أدوو ثل وذ 1د. نفٌ ؽش دج ً، د. نجفر خفَه، ثلنضثنجس ثل غفقز  ثمن ثل شأر، ط 1))

 ، ؿ .2000لفذسثعجس ثلذ لَز، ؽجمعز دضشص ش، غفغطَن، 

ثل نظ ز ثلذ لَز لفلؾشر، ثعجس ثللؾشر ثلاغشٍز نفوي ثلنغوجء غوٌ ثلعوشثق عوذه وغوخ ثلعوَؼ  ثلَوجس  2))

 .5ؿ، 2013ث  فَ ٌ، د ذثد، ثل ثضذز ثل شوضٍز لذعغز ثألمر ثل ضقذر، صجسٍخ أٍفوق / ثلضأ فر، مشوض 

ٌ، دقوظ منؾووس  غوج نذ جن ٍجعَن مقطتي،  غنجس عجلر نطووثن، ثلضلؾَوش ثلاغوشً  ثةمون ث د. 3))

 . 23، د ذثد ،ؿ23غٌ مؾفز ثلذسثعجس ثةؽض جنَز غٌ دَش ثلقث ز ،  

 ؾوشر  2014قوذ ثلنغوجء غوٌ أغ ج غوضجن، ملؾوش ث أغ ج غوضجن نوج   وجمَه نضَون، ثلنض ؿ  ثلعنوف 4))

 . 2، ؿ2014، أٍجس، 46ثللؾشر ثلاغشٍز،  
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الجاااة فاا  ار اايا تتةماال المسااؤوليات واال رااا  وا ااطرت الاال تاارك ريتيااا رعااد تعر اايا 
الاازوج ف اابًل  اان العنااف القاااام  ماال نااوع الجاانس التاا  تعااد أو  لمقصااف وفقاادان األرنااا 

، لتكتيك العسكري تقاوم راو األطاراف المتناز اة وتساتمدميا كسابلح فا  الةاربنو ًا من ا
 :وتتعرض النسا  النازةات لمعنف الجنس  لعدة أسراب منيا

العوامل المادية المتمثمة رالفقر وفقدان مصادر الرزل والةرمان وانعدام االةتياجاات  -2
 ال رورية .

ر دامااال االسااارة وتةمااال الماااراة العوامااال االجتما ياااة التااا  تتمثااال فااا  اماااتبلل األدوا -3
 االسرة . ا الة

العوامااال الفردياااة التااا  تتمثااال راةتمالياااة تعااارض النساااا  لممزياااد مااان العناااف  مااال ياااد  -4
 الجناة رسرب الموف من الوصم والعزلة .

وتعر ت النسا  النازةاات فا  الصاومال الال التةارش الجنسا  اثناا   مميان فا  
ساااا ة  26وشااارب الماااا  اثناااا   مااال لمااادة  المااازارع كاااان اليسااام  ليااام راااالفترة اساااتراةة

الاف جريماة اغتصااب واعات ماارين  51وان ، اال مقارل مدمات غيار مبلاماة، متواصمة
2::9 -2:::(2) . 

وتام ، 3119امرأة  رااية نازةة تام رايعين لبلسات بلل الجنسا  فا   اام 311وان 
ن ارل الجما ات تيريب الكثير منين الل الرمدان المجاورة رعد ارتكاب العنف الجنس  م

المساامةة وميمشااايات، والتوجاااد اةصااااايات دايقاااة  ااان النساااا  العرااياااات البلتااا  تعر ااان 
 .(3)3114لبلست بلل الجنس  منذ  ام

فاااان ا اااية الناااازةين والبلجااااين ا اااية ، ومااان ناةياااة االتجاااار رالنساااا  النازةاااات
االتجاار ت  ممياة أصرةورسرب و عيم ف  المميمات والمستوطنات ، شااكة ف  العالم

فازدادت ا داد النساا  البلتا  تعر ان ، رييم ممفتة لمنظر وراألمص ف  المنطقة العررية
ت دولة االماارات العررياة دولاة أصرةو ،   لمعرالمريكلميروب والمتاجرة رعد االةتبلل األ

                                                           

 . 334، مشؽ  عجدق، ؿ2د. ن جد مطَش خفف ثلؾ شً، ػ 1))

 .31غجلضشوجلَن، ثصمز ثلنض ؿ  ثلضلؾَش  ثلذقظ نن ثلقفوق، مشؽ  عجدق، ؿ 2))
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متاااجرة رالنسااا  والفتيااات ألغااراض جنسااية ةسااب التقرياار الااذي صاادر  اان لجنااة ةقااول 
 .(2)3119ؤلمم المتةدة ف   ام التارعة ل نساناإل

ومماا يزيااد ماان تفااام مشااكمة االتجااار رالناازةين ماابلل فتاارة رةاثيم  اان مكااان اماان 
لمعيش ىو تعامميم مع جما ات تيريب المياجرين والسايما الناازةين الاراغرين فا  ىجارة 

اذا غالرااًا مااا ، فيكونااون رااذلك فريسااة ساايمة لممتاااجرة رالرشاار، غياار الشاار ية لاادول أماارس
قااااوم الميررااااون رتسااااميميم لمعصااااارات المتمصصااااة والتاااا  تساااامميم راااادورىم لمستشاااافيات ي

ومااان ثااام تساااتول   مااال أ  ااااايا رنز يااااا ، متمصصاااة لمقياااام رعممياااات غيااار مشااارو ة
 . (3)وزرا تيا مقارل مرالم مالية  ممة 

وماان وجيااة نظاار الراةااث ألجاال التمفيااف ماان اثااار الناازوح  ماال النسااا  النازةااات 
مراكاز إياوا  لمنساا  والفتياات تتاوفر فياو المصوصاية مان اجال المةافظاة  الرد من تاوفير

واالماذ رعاين اال تراار اةتياجااتين الماصاة و ارورة ،  مل امانين وكارامتين وصاةتين
ورااذل ، إيجاااد سياسااات لمةااد ماان العنااف المسااتمدم  ااد النسااا  وارااان النزا ااات المساامةة

، التااا  تفر ااايا القاااانون لةماياااة النساااا الجياااود المتواصااامة لتطريااال القوا اااد وااللتزاماااات 
وتةسين الو ع الذي تعانيو وتعيش مرارتاو ومةاولاة تاوفير فارص العمال لمنساا  البلتا  

 تمفيف من اثار النزوح السمرية . يعيمن االسر لم

                                                           
 (1) sarihanfic forced migration in the middle east north africal in Elena 

Fiddian a asmiyeh , the .ox ford hand book of Refngee and forced 

migration studies coxford university press 2014 ,p84 . صلشٍوخ ثل لوجؽشٍن / نوو  

 مغجنذر  ص ثَن ثلؾخـ من ثلذ لز ثلضٌ ٍشغخ ثلخوش ػ منلوج ثلوي د لوز أخوشى  ألعوذجح عَجعوَز

 ث ضقووجدٍز  ثؽض جنَووز،  دخولووه ثلووي إ فووَر د لووز أخووشى دؾووثه غَووش مؾووش   ةصشدطووه دلووج سثدطووز 

 . نذذ ثلوشصثق طوالق ؽجعور، ؽشٍ وز صلشٍوخ ثل لوجؽشٍن  ثةعوجس ثل ضشصذوز نفَلوج، : ثلؾنغَز، ٍنظش

. 2، ؿ1مؾفز ثلعفو  ثلاج و َز  ثلغَجعَز، ؽجمعز دٍجلي،    

، ثل ثضذوز ثلاج و َوز، د وذثد 1لعَغوج ً، ؽشٍ وز ثةصؾوجس دجلنؾوش، طثلقاو ٌ ثف ذ نذذ ثلاوجدس خفوف ث 2))

 . 66، ؿ2014
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 الخاتمة

وفاا  متااام الرةااث توصاامنا الاال جمماااة ماان االسااتنتاجات والمقترةااات التاا  يمكااان 
 :اجماليا راالت 

 الستنتاجات : اولا 

  نسااانية اانونياة و الميااة تاؤرل ال اامير اإلإنسااانان ظااىرة الناازوح الادامم  مشااكمة  -2
 وتعد تةديًا لممجتمع الدول  وتةتاج الل معالجة اانونية .

ةاااول المجتمااع الاادول  التعاماال مااع ظاااىرة الناازوح اال انااو  جااز  اان و ااع تعريااف  -3
امرة وفاات تعان  مان الظاروف دايل ليذا المصطم  فكثيرًا ما يمتمط رمصطمةات 

 نفسيا .
امتبلف الشروط الواجب توافرىا ال فا  صفة الناازح  مال الشامص وةساب درجاة  -4

 نظر الدولة الل تعريف األمين العام لبلمم المتةدة وتعريف الوارد فياتفااية كيمراال.
ال تقتصااااار اثاااااار النااااازوح  مااااال األشاااااماص الناااااازةين داممياااااًا وانماااااا تتعاااااداىا الااااال  -5

معااات الم اايفة والسااايما فاا  ةالااة النااازوح الطااااف  والعرااا  الاااذي يقااوم  مااال المجت
 توزيع المنطقة  مل أساس المذىب .

إن النااااازوح تتسااااارب فااااا  تااااادىور االو ااااااع االاتصاااااادية لمناااااازةين وتقياااااد ةاااااريتيم  -6
ويتعر ااون لمماارارة الفقاار ألول ماارة وتفاارض  مااييم اااوانين وروارااط اجتما يااة جدياادة 

 ن الييا .ف  مناطل الت  ينزةو 
إن المشاااكل واألثااار االجتما يااة التاا  تاانجم  اان الناازوح لتشاامل كاال مااا فاا  ااااموس  -7

العمااوم االجتما يااة ماان االمااور السااياة  ماال المجتمااع والفاارد فاا  ان واةااد كالترماال 
والتيااتم والجاااوع واالساات بلل وترااارز تماااك المشاااكل لااادس فااااة االطفااال والنساااا  رنسااارة 

 اكرر.
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 المقترحات : ثانياا 

 اارورة و ااع تعريااف لمنااازح الاادامم  وتوةيااد المصااطمةات التاا  تاادل  ماال الناازوح  -2
لمق ا   مل المرس والتأويل ةولو و رورة توسيع تعريف المشرع العرااا  لمناازةين 

 الذي ورد ف  اانون وزارة اليجرة والميجرين لقصره  مل العراايين فقط .
ف المبلاماة والمناسارة لعاودة  مل السمطات الةكومية ف  الدولة تييااة جمياع الظارو  -3

التاوطين فا  أو  العراايين النازةين  ودة طو ية الل منااطقيم وركال كراماة وسابلمة
 إ ادة ادماجيم ف  المجتمعات الجديدة .أو  مكان امر

نوص  راالىتمام الجدي والفعم  رق ية النازةين والعمل  مل تفادي االسراب الت   -4
 التمفيف من االثار الناجمة  نيا .أو  لةدتجرر السكان  مل النزوح ومةاولة ا

 اااارورة تااااوفير اماااااكن  يااااوا  لمنسااااا  والفتيااااات تتااااوفر فييااااا المصوصااااية ماااان آجاااال  -5
المةافظاااة  ماااال آمااانين وكاااارامتين وصاااةتين واالمااااذ رعاااين اال ترااااار اةتياجاااااتين 
الماصاااة و ااارورة ايجااااد سياسااايات لمةاااد مااان العناااف المساااتمدم  اااد النساااا  واراااان 

 ة .النزا ات المسمة
 مل الةكومات الوطنية والمنظمات الدولية  رورة توفير الظروف المبلامة لمعيش  -6

االطفاااال الناااازةين رسماااان وسااابلمة واالىتماااام الجااادي فااا  ناااواة  الثقافياااة والصاااةية 
إذ  ،والتعميمية ليم و رورة ا اادة تاوازن نفسا  ليام رعاد مشااىدة جاراام الاذر  والقتال

مل االطفال تفول ركثرة االثاار التا  تممفياا الةاروب ان االثار الت  تولدىا النزوح  
. 
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 قائمة المراجع والمصادر
 أولا: المعاجم والقواميس

 . :::2، ، اةيا  التراث العرر 25، ج4ط، لسان العرب، ارن منظور -2
، اذار، ريااااروت، المطرعااااة الكاثولكيااااة، 36ط، المنجااااد فاااا  الم اااة واالدب والعمااااوم، لاااويس معمااااوف -3

2::7 . 
 الكتب .ثانياا: 

(، )التجررة السودانية اثنا  النزا ات المسمةة نسان رد اهلل الشين، اليات ةماية ةقول اإل أرا ركر -4
 .:311مركز الدراسات والرةوث، اسم الندوات والمقا ات العممية، الرياض، 

ة اكيديااة مناال، كيفيااة انجاااح تطرياال اتفاايااة كيمراااال فاا  مسااا دة النااازةين دامميااًا، االمانااة العاماا -5
لممجمااااس االاتصااااادي واالجتمااااا   والثقاااااف  لبلتةاااااد االفريقاااا ، مؤسسااااات المشااااتيت والمااااواطنين 

 . 3121االفريقين، آديس ارارا، اثيوريا، 
، منشااااورات 2د. اةمااااد أرااااو ذراع، التطااااوير الة ااااري والمناااااطل الة اااارية المتممفااااة رالماااادن، ط -6

 . 8::2جامعة راتنة، الجزاار، 
 . 3125، المكترة القانونية، ر داد، 2يمة االتجار رالرشر، طد. اةمد  رد القادر ممف، جر  -7
، الييااااة 2د. إسااما يل  راااد الاارةمن، الةماياااة الجناايااة لممااادنين فاا  زمااان النزا ااات المسااامةة، ط -8

 . 3118المصرية العامة لمكتب، القاىرة، 
مياة، العارال د. اسو كريم، مسؤولية الدولة الجنااية  ن جراام الةارب فا  النزا اات المسامةة الدام -9

 . 3118، مؤسسة موكريان  لمنشر، السميمانية، 2انموذجًا، ط
، منشاااااورات الةمرااااا  2د. رساااااام  ااااااطف الممتاااااار، اسااااات بلل األطفاااااال والتةاااااديات والةماااااول، ط -:

 . 3119الةقواية،  مان، 
، منشاااورات 2د. رشااارس ساااميمان ةسااان العريااادي، االنتياكاااات الجنااياااة الدولياااة لةقاااول الطفااال، ط -21

 . 3121ةقواية،  مان، الةمر  ال
، دار الثقافاة لمنشار والتوزياع،  ماان، 3د.  ردالكريم  موان، الوسيط فا  القاانون الادول  العاام، ط -22

3112 . 
، معياد اراراىيم اراو ال اد 2د.  م  جررااوي، د.  اصام مميال، النزا اات المسامةة وآمان المارأة، ط -23

 . 3119لمدراسات الدولية، فمسطين، 
، سيساااران لمنشااار، 2 ، طنساااانةماااود مميااال جعفااار، القاااانون الااادول  اإل مااا  ز ااابلن نعماااة، د. م -24

3126 . 
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، دار ال اايا  لمنشاار، 2د.  ماااد مطياار ممااف الشاامري، ناازوح السااكان دراسااة تفصاايمية شاااممة، ط -25
 . 3126لرنان، 

 ، دار ال ارب اإلسابلم ، رياروت، لرناان، نسااند.  مر سعد اهلل، تطور تادوين القاانون الادول  اإل -26
2::8 . 

 .3124، دار غيدا ، 2فراس  راس الريات ، الةرب والسكان دراسة تةميمية الرعاد الةرب، ط د. -27
، مركاااز دراسااااات الوةاااادة 2 ، طنساااااند. مةماااد النااااادي، تجنياااد األطفااااال فاااا  القاااانون الاااادول  اإل -28

 العررية، الرياض، ب ت .
ار الني اااة ، د2د. مةماااد صااااف  يوساااف، الةماياااة الدولياااة لممشااارودين اساااريًا دامااال دوليااام، ط -29

 . 3115العررية، القاىرة، 
، دار الفجااار لمنشااار، القااااىرة، 2د. مةماااد  مااا  اطاااب، الجاااراام المساااتةدثة وطااارل مواجيتياااا، ط -:2

311: . 
، دار الفااارس 2االزمااة الجدياادة فاا  الشاارل األوسااط، ط، البلجاااون العراايااوند. يوسااف ساسااون،  -31

 . 3122لمنشر،  مان، 
 الرسائل والطاريح ثالثاا: 

أرااو القاساام الةسااان ،التةااوالت االاتصااادية واالجتما يااة لمناااازةين ماان اإلاماايم الجنااور  الااال اساايا  -2
، جامعاااااة المرطاااااوم، كمياااااة االدب، أطروةاااااة دكتاااااوراه( 3115-2:94) المرطاااااوم الكرااااارس لمفتااااارة

3118. 
، رسااالة ماجسااتير، الجوانااب القانونيااة الدوليااة لظاااىرة الطفاال المقاتاال، اماال ساامطان مةمااد الجاارادي -3

 . 3123، جامعة القاىرة، الةقول كمية
دراسة تةميمية لممصااص االاتصادية واالجتما ية لؤلسر ف  مناطل السكن ، ررا ة أسامة اروكف -4

 . 3125، كمية االاتصاد، رسالة ماجستير، العشواا  رمنطقة البلذاية
 المجالت و البحوثرابعاا: 

 . :311، 44ع، ت البلجاينمركز دراسا، اليجرة القسرية، النزوح المطول، تود فاسيل -2
، ظاىرة اإلرىاب إشكالية مفيوم رين اال ترارات السياسية والتجاذرات الطاافياة، جواد كاظم الركري -3

 . 3118، رارل، رةث مقدم الل منظمة العمل اإلسبلم 
، أو اااع وةقااول الميجاارين والعاااادين فاا  العاارال، د. مالااد ةنتااوش ساااجد، د. اةمااد ااساام مفااتن -4

 . 3124، 7ع، جمعية  مم االجتماع، االجتما يةمجمة العموم 
، مجماة كمياة التررياة، التةميل المكاان  لميجارة القسارية الوافادة الال مديناة الكاوت، ةسين كريم ةمد -5

 . :311، :ع، 6مل
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مجمااة جامعااة ، اإلنسااان فاا  ظاال االةااتبلل األمريكاا وااااع ةقاال ، ةسااام ةميااد شااياب المشاايدان  -6
 . 3125، 32ع، اسيةتكريت لمعموم القانونية والسي

رةاث منشاور ، ال مانات القانونية لةماياة الناازةين، د. فياض مةمد  رد، د. سموس اةمد ميدان -7
 . 27/6/3126ف  المؤتمر الدول  المشترك رين الجامعة العرااية وجامعة كرربل  رتارين 

فاا  مجمااة رةااث منشااور ، دور األنظمااة العرريااة فاا  اليجاارة الطو يااة والقساارية، سااياد  ااادل اةمااد -8
 . 3115، 2مل، تكريت لمعموم القانونية والسياسية

مجماة العماوم القانونياة ، جريمة تيريب الميااجرين واالثاار المترتراة  ميياا،  رد الرزال طبلل جاسم -9
 . 2ع، جامعة ديالل، والسياسية

ال الترااين المكااان  لميجاارة القسارية الدامميااة فاا  العاار ، د. اايس مجيااد  مااوش، د.  راد جرااار جرياال -:
 . 3125، 26ع، جامعة رارل، يةنسانمجمة كمية التررية لمعموم اإل،  دا إاميم كوردستان

، مجمة رساالة الةقاول، ةماية األطفال اثنا  النزا ات المسمةة الدولية،  رد  م  مةمد السودان  -21
 . 3123، 2ع

عماااوم مجماااة القادساااية لم، فااا  العااارال مااان منظاااور اجتماااا   نساااانةقاااول اإل، د.  مااا  جاااواد تاااوت -22
 . 3119، 4ع، 22مل، يةنساناإل

رةاث منشاور فا  مجماة آداب  ،ةركات النزوح السكان  ف  العرال، د.  ماد مطير ممف الشمري -23
 . 3125، العدد الماص رالمؤتمر المامس، الفراىيدي

دراسااة تطريقيااة  ماال مةافظااة ، النااازةون دامميااًا فاا   ااو  الةمايااة الدوليااة،  مااار  يساال كااريم -24
 . :311، 4، ع3مل ، مة جامعة تكريت لمعموم القانونيةمج، صبلح الدين

رةااث منشااور فاا  مااؤتمر معيااد الدوةااة ، النزا ااات المساامةة واثارىااا  ماال االساارة، د. كاماال مينااا  -25
 . 3121، كانون الثان  39لمدراسات االسرية والتنمية ف  

 التنمية الاوطن  رةث مقدم ف  مشروع، التيجير القسري الدامم  ف  العرال، د. كريم مةمد ةمزة -26
 . 3118، ر داد،  نسانالفصل الماص راالمن اإل، العراا  ( نسانرنا  اإل)

الةماية الدولية لمميجرين اسريًا دامل دوليم دراسة ف   و  القاانون الادول  ، مالك منس  ةسين -27
 . 3125، 28، مل4مل، جامعة المستنصرية، مجمة الةقول،  نساناإل

رةاث منشاور ،  نساانالتيجير القسري واالمان اإل، ر سالم  طوانوفنا، د.  دنان ياسين مصطفل -28
 . 3126، ،ر داد 34ع، ف  مجمة الدراسات االجتما ية ف  ريت الةكمة

نشاارة ، 3125ميجاروا اف انساتان  اام ، النازوح والعناف  اد النساا  فا  اف انساتان، كاميال ىيتاون -29
 .  3125، 57ع، اليجرة القسرية
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الترةيااال ، الدولياااة لمصاااميب األةمااار فااا  ةماياااة المااادنين االفارااااة دور المجناااة، د. ورياااده جنااادل  -:2
 . 3126، 21ع، يةنسانمجمة الرةوث والدراسات اإل، القسري اثنا  النزا ات المسمةة

رةث مشارك ف  مؤتمر الادول  فا  ،  نسانةماية االطفال ف  القانون الدول  اإل، ف ل طبلفةة -31
 .  35/6/3121 رتارين، االردن، جامعة االسرا 

 لتفاقيات والمعاىداتخامساا: ا
 اتفااية االتةاد االفريق  لةماية ومسا دة النازةين دامميًا )اتفااية كيمراال( -2
 :2:9اتفااية ةقول الطفل لعام  -3
 9::2المرادئ التوجييية رشأن النزوح الدامم  الصادر  ن االمم المتةدة  ام  -4

 التقـــاريـــرسادساا: 
آب  27رة ف  العرال، من جزمة، تقرير المنظمة الدولية لميؤلالستجارة لزمة النزوح ف  العرال واأ -2

 . 3126آب،  34ول اية 
رااانكو ريااتش، ةمايااة الماادنيين فاا  الناازاع المساام  فاا  العاارال، تقرياار صااادر  اان مفو ااية االماام   -2

 .3126، نسانالمتةدة لةقول اإل
ية التاا  نسااانمااة  اان االو اااع اإلفاا  العاارال، مميااة االز  نسااانتقرياار المفو ااية العميااا لةقااول اإل  -3

 .3125 :-21ول اية  8-2شيدىا العرال ما رين 
تقرياار المنظمااة الدوليااة لميجاارة، العاارال والناازوح الاادامم  فاا  العاارال ومعواااات االناادماج كااانون   -4

 .3124االول، 
يااًا، والمشااردين دامم نسااانفالتركااالين، تقرياار ممثاال األمااين العااام لؤلماام المتةاادة المعناا  رةقااول اإل -5

 .3127/فرراير 27(، صادرة ف  27الجمعية العامة لؤلمم المتةدة، الدورة )
المجنااة الدوليااة لمصااميب األةماار، الناازوح الااادامم  والنزا ااات المساامةة، تقرياار صااادر  اان لجناااة  -6

 .3121آيار،  2، القاىرة،  بلم، المركز اإلاميم  واإل2الصميب االةمر ط
رة القساارية  مال النساا  فاا  العارال سارل كسااب العايش وآليااات المنظماة الدولياة لميجاارة، آثاار اليجا -7

 .3124التأامم، المركز اإلاميم  ر داد، 
 المصادر اإلنكميزيةسابعاا: 

- sari hanfic,forced migration in the middle east north Africa in Elena 
Fiddian asmiyeh the oxford hand book of refugee and forced migration 
studies, oxford university, press,2014, p84. 
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 المصادر اللكترونيةثامناا: 
ةماااد جاسااام ةماااد، االثاااار النفساااية لمتيجيااار القساااري فااا  العااارال رعاااد اةاااداث موصااال متااااح  مااال  -2

   https://www.awured-org/arlcontentالمواع االكترون :
ا ايا النازةين و ممياات الت يار الاديم راف ، مميل إرراىيم الزىيدي، معالجة االثار االاتصادية و  -3

    https://www.ahewar.orgمتاح  مل المواع: 
 مميل الوىدان، اليجرة القسرية مقال متاح  مل المواع: -4

 https://www.pen-sy.com   
 www.doss.uncha.org  امم  مقالة متاةة  مل المواع:رسالة النزوح الد -5
  اااامر  رااااس ز يااار، النااازوح الااادامم  و اثارىاااا  مااال االاتصااااد العرااااا  متااااح  مااال الموااااع: -6

ia/userfiles-www.momcl.org  
دوليااة لمصااميب األةمار، األشااماص النااازةون دامميااا دور ووالياة المجنااة الدوليااة لمصااميب المجناة ال -7

 www.icvc.org   االةمر مقال متاح  مل المواع:
مصاااطفل اندوشاااو، أو ااااع أطفاااال دارفاااور )الطفولاااة ال اااااعة والمساااتقرل المجياااول( متااااح  مااال  -8

  www.sudandsem.org   المواع:
  www.unicef.org/Arabic/emerg  منظمة األمم المتةدة لمطفولة متاح  مل المواع: -9
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 :ـمخــــصــالمـ
وىااو اكثاار ، لمدول العااا أغماابية اديمااة  اناات منيااا إنسااانالناازوح الاادامم  ظاااىرة إن 

شااايو ًا وانتشاااارًا فااا  الااادول التااا  تشااايد النزا اااات المسااامةة الدولياااة وغيااار الدولياااة وةااااالت 
اال طراب و دم االستقرار مما يتسارب فا  اااتبلع الساكان المادنيين  ان رياااتيم ومنااطقيم 

رطااش أو  واجرااارىم  ماال اليجاارة و الناازوح رةثااًا  اان مكااان آماان يةمااييم ماان نيااران الةاارب
منااااطقيم لمكاااوارث أو  مااان غ اااب الطريعاااة  نااادما تتعااارض دوليااامأو  ات المسااامةةالجما ااا

االماار  الطريعيااة كااالزالزل والفي ااانات والجفاااف وال ساايما فاا  رعااض الاادول القااارة االفريقيااة
الذي ينجم  نو اثارًا وميمة  مل الشمص النازح من ةيث فقدانو األمن واألمان والممتمكات 

رشااااع ممارسااااات القتاااال والتعااااذيب واالغتصاااااب واالنتياكااااات والمسااااكن والراةااااة والتعاااارض أل
نماا تتعاداىا الال المجتمعاات الم ايفة  الجسيمة لةقواو وال تقف اثاره  ند الشمص الناازح وا 

النازةين من ةيث انتشار الفقر والرطالة وازدياد نسرة ارتكاب الجراام ف بًل  ن  لؤلشماص
 .الت ير الديم راف  الت  تشيده رعض المناطل 

 وألساراباما رالنسرة لمعرال فقد تعرض سكانو الل التشارد والتيجيار والنازوح الادامم  
الةكاااام االسااااتردادية واالسااااراب العسااااكرية والنزا ااااات  ألنظمااااةممتمفااااة منيااااا مااااا كااااان راجعااااا 

  والعناااف وانتشاااار العممياااات مريكاااالمسااامةة التااا  شااايدتيا الاااربلد الااال جاناااب االةاااتبلل األ
ورما ان الشمص الناازح يرقال دامال دولتاو  ،ال انموذجًا لممواطن المشردفقدم العر ، االرىارية

ىااو اال ماان مااواطن  الدولااة اجررتااو ظااروف ااااىرة  ماال تاارك مةاال ااامتااو التاا  يف اال  ومااا
العودة اليو ريثما تتةسن االو اع فمسؤولية ةمايتاو تقاع  مال دولتاو رالدرجاة االولال و مال 

 دم رغرتيا ف  ةماياة الناازةين أو  الةكومات الوطنيةالمجتمع الدول  ثانيًا ف  ةالة  جز 
اال اناااو ال توجاااد أي اتفااياااة دولياااة شاااار ة تماااص الناااازةين وتتنااااول اةتياجااااتيم وت ااامن 

  نساانالمراادئ التوجييياة واوا اد القاانون الادول  اإل راساتثنا ةقوايم وتقدم ةمول لمشااكميم 
رل االمار الاذي يتطماب االساراع الال والت  تعترييا رعض النقص فجا ت مشتتة ورشكل متفا

معالجة ا ايا ومشاكل النازةين  ن طريل سن الدول القوانين الوطنية الت  ت امن ةقاول 
النازةين مابلل فتارة التشارد والتنقال لةاين العاودة الال جاناب اساتةداث الياات دولياة صاارمة 

 تةرص  مل تطريل تمك القوا د والمرادئ .
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ABSTRACT: 

Internal displacement is an ancient human phenomenon that 

has afflicted most of the world, and is more common in countries 

experiencing international and non-international armed conflicts 

and instability and instability, causing the uprooting of the civilian 

population from their environments and areas and forcing them to 

migrate and displace in search of a safe place to protect them from 

fire. War or the brutality of armed groups or from the anger of 

nature when their countries or regions are exposed to natural 

disasters such as earthquakes, floods and droughts, especially in 

some African countries, which has serious consequences for the 

displaced person in terms of loss of security and safety Data, 

housing and comfort Exposure to the ugliest practices of murder, 

torture, rape and gross violations of his rights and does not stop 

the effects of the displaced person, but beyond to the host 

communities of displaced people in terms of widespread poverty 

and unemployment and the increase in the proportion of crimes, as 

well as demographic change in some areas. 

As for Iraq, its inhabitants have been subjected to 

displacement, displacement and internal displacement for various 

reasons including what was due to authoritarian regimes, military 

reasons and armed conflicts witnessed in the country along with 

the US occupation, violence and the spread of terrorist operations. 

Since the displaced person remains within his country and is only 

a citizen of the state forced by force majeure to leave his place of 

residence, which prefers to return to him until the situation 

improves. There is no international convention for IDPs It 

addresses their needs, guarantees their rights, and provides 

solutions to their problems, with the exception of the guiding 

principles and rules of international humanitarian law, which 

suffer from some deficiencies. Strict international mechanisms to 

ensure the application of these rules and principles. 


