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 املقدمة :

من املسلم به على نحو متزايد أن الهجرة داخل البلد أمر يمس املاليين من البشر، في مختلف     

نتيجة   الهجرة  تكون  ما   
ً
وكثيرا املعاصر.  العالم  يشهدها  ظاهرة مأسوية  أبرز  ويعد  العالم،  أنحاء 

بالغة جراء صراعات عنيفة وانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان وعوامل أخرى، تكاد   تفض ي معاناة 

األسر وتمزيق   إلى تفريق  فتؤدي  املتضررين.  واإليالم للسكان  الشدة  ظروف بالغة  إلى خلق   
ً
دائما

الفرص  وإضاعة  املستقرة،  التوظف  عالقات  على  والقضاء  والثقافية  االجتماعية  الروابط 

األبريا وتعريض  والدواء،  واملاء  الغذاء  مثل  الحيوية  الضرورات  الناس من  وحرمان  ء التعليمية، 

وأكثرهم حاجة   للتأثر  يظلون أشد السكان عرضة  استقر املهجرون فإنهم  العنف. وأينما  ألعمال 

 للحماية واملساعدة.  

املهجرين. ففي عام      ملحنة  الدولي  املجتمع  وعي  ازداد  األخيرة،  األمين  1992وفي العقود  ، عّين 

ب  
ً
بناء على طلب لجنة حقوق اإلنسان، ممثال شأن املهجرين لدراسة أسباب العام لألمم املتحدة، 

وعواقب الهجرة الداخلية، ومركز املهجرين في القانون الدولي، ومدى االهتمام بأوضاع املهجرين في 

املقدمة لهم.   إطار الترتيبات املؤسسية الدولية القائمة وطرق تحسين الحماية واملساعدة 

واليته      أنشطة  ُجّل  العام  األمين  ممثل  وّجه  لذلك،   
ً
معيارية  وتبعا أطر  استحداث  نحو 

حوار  نطاق  في  قطرية  بعثات  وتنظيم   ،
ً
داخليا املهجرين  ومساعدة  لحماية  مالئمة  ومؤسسية 

منهجية   دولية  استجابة  لتحقيق  والترويج  املعنية،  األطراف  من  وغيرها  الحكومات  مع  متواصل 

  .
ً
 ملحنة املهجرين داخليا

العا    األمين  والية ممثل  حققت فيه  إطار وهناك مجال  أال وهو استحداث   ،
ً
 ملحوظا

ً
تقدما م 

معياري يتصل بكافة جوانب الهجرة  الداخلية. وأعد املمثل، بالتعاون الوثيق مع فريق من الخبراء  

القانونيين الدوليين، "تجميع وتحليل للمعايير القانونية" ذات الصلة باحتياجات وحقوق املهجرين 

والتزاما واجبات  من  يقابلها  وما  وتقديم داخليا  بحمايتهم  الدولي  املجتمع  وعلى  الدول  على  ت 

عام   وفي  لهم.  حقوق 1996املساعدة  لجنة  إلى  والتحليل"  "التجميع  العام  األمين  ممثل  دم 
ّ
ق  ،

 اإلنسان. 

بحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني    والتحليل" القانون الدولي املتعلق  وتدرس وثيقة "التجميع 

قانون اللجوء   ر تغطية واسعة الدولي، وكذلك 
ّ
بطريق القياس. وتخلص إلى أن القانون القائم يوف
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لحمايتهم  املالئم  األساس  توفير  عن  القانون  فيها  يقصر  مهمة  مجاالت  هناك  ولكن  للمهجرين، 

كبيرة    عن ذلك، فإن أحكام القانون القائم مشتتة ضمن مجموعة 
ً
لهم. وفضال وتقديم املساعدة 

 فضفاضة تفتقر إلى التركيز ومن ثم قاصرة عن توفير قدر من الصكوك الدولية مما يجعلها  
ً
أحكاما

للمهجرين.   كاٍف من الحماية واملساعدة 

إلى   العامـة  والجمعية  اإلنسان  حقوق  لجنة  طلبت  والتحليل"،   "التجميع  لوثيقة  واستجابة 

 لذلك، 
ً
املهجرين. وتبعا  لحماية ومساعدة 

ً
 مالئما

ً
 للتعاون  ممثل األمين العام أن يعد إطارا

ً
ومواصلة

 مع فريق الخبراء الذي أعد وثيقة "التجميع والتحليل"، جرى االضطالع بصياغة املبادئ التوجيهية.  

من         التوجيهية  املبادئ  الرئيسية   30وتتألف  والضمانات  الحقوق  تحدد  وهي   . عاما  مبدأ 

واملساعد ، وبالحماية  األشخاص من الهجرة  الداخلية  بحماية  اللتين يجب أن يتمتعوا  املتعلقة  ة 

 بهما أثناء إعادة توطينهم وإدماجهم.  

والعراق من البلدان التي تعرضت سكانها إلى التهجير على نطاق واسع في السنوات األخيرة وذلك     

في وزارة   ألسباب  وعوامل عديدة لسنا في صدد الدخول في تفاصيلها . وقد أصدرت دائرة املعلومات 

ؤخرا التقرير األول للمسح الوطني للمهجرين في الداخل والذي يتعلق بمحافظة الهجرة واملهجرين م

كربالء بعد إكمال هذه العملية في خمسة عشر محافظة .على أمل إكمال النتائج لبقية املحافظات 

للتعبير عن كل نوع من في األيام املقبلة .ووفقا للتقرير فقد صنف املجرين إلى   ثالث فئات مختلفة 

النزوح فاألولى كانت املهجرين من محافظة إلى محافظة أخرى والثانية املهجرين من نفس املحافظة 

أقضية في  القضاء    لكن  نفس  وفي  املحافظة  نفس  ضمن  املهجرين  والثالثة  وفق    مختلفة 

لعدد ال  منهجية باالعتماد على آخر إحصائية  عوائل املهجرة داخل العراق واملسجلة علمية دقيقة 

. ضمن قاعدة بيانات    خاصة بالوزارة 

وهي  باملهجرين  املتعلقة  األسئلة  على بعض  اإلجابة  نحاول  املختصر سوف  البحث  هذا  وفي 

 كاآلتي :

 • من هم املهجرون ؟ 

 • ما هي التحديات التي تواجه املهجرين؟  

 • ما هو الفرق بين املهجر و الالجئ؟  

 • ما هي  الحقوق التي يمتلكها املهجرون؟ 
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 • على من  تقع مسؤولية حماية ومساعدة املهجرين؟  

 

 • من هم املهجرون؟  

بشأن التهجير الداخلي ، ، )املعروفين  أيضا   فاناستنادا إلى املبادئ التوجيهية  املهجرين داخليا 

" هم أشخاص أو مجموعات من األشخاص الذين اضطروا أو أجبروا على الفرار  باسم "النازحين"( 

، بشكل خاص  من اجل  تجنب آثار النزاع املسلح ، أو حاالت  أو على ترك   أماكن إقامتهم املعتادة 

وارث الطبيعية أو الكوارث التي من صنع اإلنسان من العنف العام  وانتهاكات حقوق اإلنسان أو الك

 ، والذين لم يعبروا الحدود املعترف بها دوليا ".

،وإنما  وهذا التعريف مرن للغاية للشخص املهجر. فهو ال يمنح لهذا الشخص أي مركز قانوني 

 يصلح كأداة لحصر نطاق تطبيق الوثيقة على أفضل زجه .

للثناء ، إال أنها تشتمل على خطر التقليل  ومهما مهما كانت محاسن هذه املحا ولة واستحقاقها 

.ففي الواقع "الشخص املهجر " في عنف مسلح هو  للسكان املدنيين  من أهمية الحماية التي تحق 

في انه ال يدخل  سواء كانوا مهجرين أو ال .فمثال الشخص الذي يشتبه  املدنيين  جزء من السكان 

املبادئ   في  الوارد  التعريف  أن ضمن  املحتمل  من   ، سبب تشرده  وضوح  لعدم  نظرا  التوجيهية 

 يستبعد من نطاق هذه املبادئ .

أن  على  األول  املبدأ  في  بتشديدها  االنتقاد  هذا  عن  اإلجابة  تحاول  التوجيهية  املبادئ  إن 

منن  البلد  في  اآلخرون  األشخاص  به  يتمتع  بما  املساواة  على قدم  يتمتعون  املهجرين  األشخاص 

ات . بيد انه يجب أن نتحاش ى استخالص نتائج متسرعة عندما نفسر تعريف الشخص  حقوق وحري

 املهجر .

 هذا التعريف اعتباطي إلى حد ما ، وبالتالي فان عدد األشخاص املهجرين هو اعتباطي أيضا .

 

 ؟  • ما هي التحديات التي تواجه املهجرين

أجبروا على الهرب أو ترك  املسلح    وخاصة --  منازلهمالناس الذين  ما   --في حاالت النزاع  عادة 

يعانون بشكل ملحوظ  من معدالت   فاملشردين  في مجاالت مختلفة.  للتهديد  يكونون  أكثر عرضة 

صور  ملخاطر كبيرة كمختلف  أنهم  يبقون معرضين  كما  عموما.  أكثر من السكان  للوفيات  كبيرة 
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،  وكثيرا ما يحرمون من توفير املأوى املالئم وا الالزم والخدمات الصحية الضرورية االعتداء  لغذاء 

الهامة.  والتعليمية 

لخطر  وهم بشكل خاص معرضين  واألطفال   النساء  هم من  املهجرين  العظمى من  الغالبية 

 االعتداء على حقوقهم األساسية.

 

 • ما هو الفرق بين املهجرين والالجئين؟ 

، فان  "الالجئ" هو الشخص الذي يكون "،   1951وفقا التفاقية عام   الالجئين  املتعلقة بوضع 

بالعرق أو الدين أو الجنسية أو االنتماء   بسبب  خوف مبرر من التعرض لالضطهاد ألسباب تتعلق 

أو إلى رأي سياس ي يكون  خارج البلد الذي يحمل جنسيته وهو غير مقتد ر  إلى فئة اجتماعية معينة 

ال يملك جنسية ،   ، أو بسبب هذا الخوف ، ال يرغب باالستفادة  من حماية ذلك البلد ، أو لكونه 

خارج بلد إقامته  املعتاد  نتيجة ملثل هذه األحداث ، ال يستطيع ، بسبب هذا الخوف ،أو ال    وكونه

بش كارتاجينا  إعالن  )مثل  الالحقة  الدولية  القوانين   ." بلده  إلى  العودة  في  الالجئين  يرغب  أن 

واالتفاقية التي تنظم الجوانب املحددة ملشاكل الالجئين في أفريقيا( قد وسعت نطاق هذا التعريف 

للنزاع املسلح و / أو الكوارث الطبيعية.  لبعض الدول لتشمل الفارين من اآلثار العامة 

فاألشخاص   ومن الشروط األساسية الالزمة العتبار شخص ما  " الجئ" هو عبوره لحدود دولية.

أجبروا على النزوح من   اختاروا   مناطقهمالذين  أو الذين  أن يعبروا الحدود  والذين ال يستطيعون 

والتحديات  الظروف  العديد من  يتقاسمون   وإن كانوا   ، حتى  الجئين  ، ال يعتبرون  العبور  عدم 

الذين عبروا.   ألولئك  لديهم  و املشابهة   ليس  املهجرين  ، فان  الالجئين  في على عكس  وضع خاص 

لحالتهم. وعبارة "املهجر داخليا" هي  مجرد عبارة وصفية.   القانون الدولي مع حقوق محددة 

 • ما هي  الحقوق التي يمتلكها املهجرون داخليا؟

القوانين   أفصحت عنها  والتي  اإلنسان  بحقوق  يتمتعون    ، البشر  كل  ,مثل  داخليا  املهجرين 

لحقوق اإلنسان وا الدولية  , وفي حاالت النزاع املسلح ،  واملواثيق  لقانون العرفي. و فضال عن ذلك 

التي   الحماية  من قبيل مختلف  بها غيرهم من املدنيين  يتمتع  الحقوق التي  بنفس  فإنهم يتمتعون 

 يوفرها القانون الدولي اإلنساني.

في عام   أنشئت  ، التي  الداخلية  الهجرة  بشأن  التوجيهية  أخرى و  1998املبادئ   ، تصرح مرة 

  ، داخليا  باملشردين  الصلة  الوثيق  اإلنساني  والقانون  القائمة  الدولية  اإلنسان  حقوق  تصنف 
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  وكذلك تحاول ان توضح  املناطق الرمادية والثغرات في مختلف القوانين  فيما يتعلق بحاالت خاصة 

 داخليا .  ذات أهمية معينة للمشردين

 (.7-5املقام األول ، محظور )املبادئ    املبادئ التوجيهية تبين  بأن التشريد التعسفي ، في

و عندما يتم تشريد أشخاص ما ، فإنهم يحتفظون  بمجموعة واسعة من الحقوق االقتصادية  

اإلنسانية   املساعدة  في  الحق  ذلك  في  بما   ، والسياسية  املدنية  والحقوق  والثقافية  واالجتماعية 

ية من العنف الجسدي ، الحق في التعليم  ،والحق في الحما)األساسية )مثل الغذاء والدواء واملأوى 

، والحق في  العامة  في الشؤون  التنقل واإلقامة ، والحقوق السياسية مثل حق املشاركة  ، وحرية 

(.كما أن للمهجرين  أيضا الحق في الحصول على  23-10املشاركة في األنشطة االقتصادية )املبادئ  

عية اآلمنة  الكريمة وفي إعادة التوطين أو الدمج املساعدة من السلطات املختصة في العودة  الطو 

املمتلكات املفقودة. في استعادة   املحلي ، بما في ذلك املساعدة 

تدعو  للحصول على تعويض عادل  تعندما   التوجيهية  فان املبادئ  امللكية  إعادة  تعذر عملية 

 (.30-28)املبادئ  

 

 املهجرين داخليا؟• على من  تقع مسؤولية حماية ومساعدة  

فيها   يتواجد  التي  الدول  أن  حكومات  ، وجد  السيادة  عناصر  من  حاسما  عنصرا  باعتبارها 

والحماية. أما دور املجتمع الدولي فهو  املهجرون داخليا  تتحمل  املسؤولية األولى  لتقديم املساعدة 

واحدة بوصفها الرائدة على دور تكميلي. وعلى الصعيد الدولي ، لم يتم  تسمية أي وكالة أو منظمة 

إلى  الجميع مدعوين  وبدال من ذلك فن  للمهجرين داخليا.  واملساعدة  في الحماية  العاملي  الصعيد 

وفقا ل "النهج التعاوني". في تلبية هذه االحتياجات   التعاون مع بعضهم البعض   للمساعدة 
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 اعتمدنا في كتابة هذا البحث على املصادر التالية :

 E/CN.4/1998/53/Add.2املتحدة    وثيقة األمم -1

 E/CN.4/1996/52/Add.2وثيقة األمم املتحدة   -2

األول  22املؤرخ    195/    50القرارين   -3 نيسان   19في    52/  1996و  1995كانون 

 .الصادرين من لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة .  1996

املتعلقة   -4 الدولية  القواعد  تقنين   : . غولدمان  داخليا  روبرت ك  املشردين  باألشخاص 

،مجاالت تراعى فيه االعتبارات املتصلة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ، املجلة الدولية  

 .  1998،أيلول   61العدد   –للصليب األحمر ،السنة الحادية عشرة  

للمبادئ التوجيهية الصادرة من مؤتمر فيينا في كانون الثاني عا5  .  1998م ـ الصيغة الننهائية 

 


