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 كمية الحقوق / جامعة تكريت
 

 المسػم،  الصػراع وانػدالع األمػف انعػداـ تفشػ  أثنػء  عػّدة بطػرؽ التعمػيـ يتضػرر    
 عػف نءهيػؾ الجسػدي  واألذى لمتهديػد التعميـ وموظفو يتعرض الطمبة أف يمكف حيث

 المنشػتت وخءرجهػء  وتتعػرض دولهػـ حػدود داخػؿ فػ  قسػري لنػزوح السػكءف تعػّرض
 نفسػ  التعميـ إفّ  بؿ ف الجمءعتي يد عمى تدريبية ميءديف ُتستخدـ أو لمتدمير التعميمية
 أو التمييػز  لبػث وسػيمة أو الحربيػة لمدعءيػة أداة ليكػوف ُيسػتخدـ عنػدمء يتضػرر

 هػذ  مثػؿ فػ  بءلكءمػؿ التعمػيـ ينقطػ  أف أيضػءً  ويمكػف الكراهيػة  أو التحػريض 
  وكممء كءنت الدوؿ اكثر استقرارا كءف التعميـ اكثر ومتكرر شءئ  حدث وهذا األحواؿ 

 تقدمء والعكس. 
 

ABSTRACT 
      Education is affected in several ways during an outbreak of 

insecurity and the outbreak of armed conflict. Where the 

students and education staff can be exposed to the threat or 

physical harm, not to mention the exposure of the population to 

forced displacement within the borders of their own countries or 

beyond. The educational facilities might be destroyed or used as 

a training area at the hands of the two groups, or the education 

itself  could be destroyed when it is used to be a tool for 

propaganda or military means for broadcasting discrimination, 

incitement, or hatred, education can also be cut off completely 

in such cases, and this is common and recurring event. 

Whenever countries were more stable education was more 

advanced and vice versa. 

 ار التهديدات ـي اطـالتعليم ف
 املباشرة للصراعات
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 المسػم،  الصػراع وانػدالع األمػف انعػداـ تفشػ  أثنػء  عػّدة بطػرؽ التعمػيـ يتضػرر   
 عػف نءهيػؾ الجسػدي  واألذى لمتهديػد التعميـ وموظفو يتعرض الطمبة أف يمكف حيث

 المنشػتت وخءرجهػء  وتتعػرض دولهػـ حػدود داخػؿ فػ  قسػري لنػزوح السػكءف تعػّرض
 نفسػ  التعميـ إفّ  بؿ ف الجمءعتي يد عمى تدريبية ميءديف ُتستخدـ أو لمتدمير التعميمية
 أو التمييػز  لبػث وسػيمة أو الحربيػة لمدعءيػة أداة ليكػوف ُيسػتخدـ عنػدمء يتضػرر

 هػذ  مثػؿ فػ  بءلكءمػؿ التعمػيـ ينقطػ  أف أيضػءً  ويمكػف الكراهيػة  أو التحػريض 
 .ومتكرر شءئ  حدث وهذا األحواؿ 
 عمػى تبػرهف أف الػدوؿ  غيػر مػف المسػمحة والجمءعػءت الػدوؿ  عمػى يتعػيف كمػء     

 التعمػيـ فػ  حمءيػة التنفيػذ  موض  ووضعهء الكءمؿ  واإلقرار التزامهء بءلقواعد الدولية
 والمرافػؽ التعمػيـ  ومػوظف  لمطػبلب  الحمءيػة تػوفر قواعػد   وينبيػ  فػ  المتأصػمة
 محػددة لفئءت الممنوحة الخءصة والحمءية .والمتعمدة المبءشرة الهجمءت مف التعميمية

 هػذ  شػأف ومػف صراع مسم،  أي أطراؼ مف ُتحتـر أف يجب ولمممتمكءت النءس مف
 الصػراعءت ظػروؼ فػ  لمتعمػيـ الشػءممة الحمءيػة كبيػر نحػو عمػى تحسػف أف التيييػرات
الصػػػراع  المطمبببب ا و سنقسػػػـ هػػػذا المبحػػػث الػػػى ثبلثػػػة مطءلػػػب يتضػػػمف  .المسػػػمحة

 المطمب الثالبثامء . التهجير القسري  المطمب الثانيوسنبحث ف  . المسم، الداخم  
 فسنتنءوؿ في  التعميـ ف  مجءؿ الرهف االحتجءزي.

السػءمية  األطػراؼ أحػد إقمػيـ عمػى يػدور الػذي هػو الػداخم  المسػم، الصػراع     
 اخرى  مسمحة نظءمية جمءعءت أو منشقة مسمحة وقوات المسمحة قوات  بيف المتعءقدة
 القيػءـ مػف يمكنهػء عمى مػء لمسيطرة إقميم  مف جز  عمى مسؤولة تحت قيءدة وتمءرس
 .(1) وتستطي  تنفيذ  ومنسقة  متواصمة عسكرية بعمميءت

                                                           

 .1987 جنيؼ عءـ 1949/ 8/ 12ف  المؤرخة جنيؼ اتفءقيءت_ 1
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 مواجهػة الػداخم  فهػو المسػم، الصػراع األحمػر لمصػميب الدوليػة المجنػة وعرفػت    
 يمكػف مسػمحة  وجمءعػءت النظءميػة المسػمحة القػوات بػيف دولػة إقمػيـ داخػؿ تنشػب
 .(1)مسمحة جمءعءت بيف أو هويتهء  عمى التعرؼ

ال تػػػزاؿ الصػػػراعءت المسػػػمحة تمحػػػؽ الػػػدمءر بحيػػػءة المبليػػػيف مػػػف سػػػكءف العػػػءلـ 
المستضػػعفيف وتشػػي  الخػػراب فػػ  نظػػـ التعمػػيـ وتوصػػد أبػػواب االنتفػػءع بػػ   والحقػػءئؽ 

% مػػف 40واضػػحة ال تقبػػؿ الجػػدؿ  فءلبمػػداف المتػػأثرة بءلصػػراعءت تضػػـ مػػءيرنو عمػػى 
سػػتوى مػػف التفػػءوت بػػيف الجنسػػيف األطفػػءؿ غيػػر الممتحقػػيف بءلمػػدارس  ولػػديهء اعمػػى م

 وادنى مستويءت القرا ة ف  العءلـ.  
الصػػراعءت المسػػمحة اف توقػػؼ عجمػػة التقػػدـ  بإمكػػءفثبتػػت الػػدالئؿ التءريخيػػة اف 

فػػ  مجػػءؿ التعمػػيـ  بػػؿ ترجعهػػء الػػى الػػورا  مبػػددة المكءسػػب التػػ  تحققػػت عبػػر سػػنيف 
ء  مجموعػػػة فريػػػدة مػػػف طويمػػػة  وتػػػوفر البحػػػوث التػػػ  اجراهػػػء معهػػػد اليونسػػػكو لئلحصػػػ

المعمومػػػءت عػػػف حجػػػـ الخسػػػءئر التػػػ  تتكبػػػدهء بعػػػض البمػػػداف  بءالسػػػتنءد الػػػى بيءنػػػءت 
حقػب الصػراع عمػى اتجػء   تػأثيرتتعمؽ بسنوات التعميـ  تركز هذ  البحوث عمى مػدى 

قبػػؿ الصػػراع  ولتوضػػي، ذلػػؾ سػػوؼ نتنػػءوؿ  التعمػػيـ التػػ  كءنػػت سػػءئدة فػػ  مرحمػػة مػػء
اثنء  الصػراعءت المسػمحة فػ  الفػرع االوؿ  وفػ  الفػرع الثػءن    حمءية الحؽ ف  التعميـ

 الصراعءت  عمى التعميـ ف  العراؽ. تأثير
خػػػػبلؿ :   الفببببرو ا و : حمايببببة الحببببق ثببببي التعمببببيم حثنببببا  الصببببراعات المسببببمحة

عقػػػػػػػد التسػػػػػػػعينءت كػػػػػػػءف القػػػػػػػءنوف الػػػػػػػدول  اإلنسػػػػػػػءن  غءئبػػػػػػػء إلػػػػػػػى حػػػػػػػد بعيػػػػػػػد عػػػػػػػف 
الخطػػػػءب الػػػػدول  بشػػػػأف التعمػػػػيـ األسءسػػػػ   سػػػػوا  فػػػػ  سػػػػيءؽ التنميػػػػة أـ فػػػػ  سػػػػيءؽ 

عػػػػػءدة االعمػػػػءر بعػػػػػد الحػػػػرب  وهنػػػػءؾ مجموعػػػػػة واسػػػػعة مػػػػػف  .(2)أوضػػػػءع الطػػػػوارئ واع
                                                           

المتعمػػػػػؽ بحمءيػػػػػة ضػػػػػحءيء المنءزعػػػػػءت  1949البرتوكػػػػػوؿ االضػػػػػءف  الثػػػػػءن  التفءقيػػػػػءت جنيػػػػػؼ  -1
 . 1977لسنة  المسمحة غير الدولية 

صػػبح  الطويػػؿ: القػػءنوف الػػدول  اإلنسػػءن  والتعمػػيـ األسءسػػ   مقػػءؿ  المجمػػة الدوليػػة لمصػػميب  -2
 . 3   ص2000/ 9/ 83933العدد  األحمر 
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فػػػػػءؿ والشػػػػػبءب الصػػػػػكوؾ القءنونيػػػػػة يشػػػػػءر إليهػػػػػء عػػػػػءدة فػػػػػ  معػػػػػرض تأييػػػػػد حػػػػػؽ األط
مػػػػػػػف البلجئػػػػػػػيف وممػػػػػػػف يواجهػػػػػػػوف ظػػػػػػػروؼ الطػػػػػػػوارئ فػػػػػػػ  أف ُتكفػػػػػػػؿ لهػػػػػػػـ فرصػػػػػػػة 

فيمثػػػػػػؿ التعمػػػػػػيـ  حقػػػػػػء مػػػػػػف حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػءف  الحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػ  تعمػػػػػػيـ أسءسػػػػػػ  جيػػػػػػد 
هػػػػو حقيقػػػػة يؤكػػػػدهء الرجػػػػوع إلػػػػى صػػػػكوؾ لمقػػػػءنوف الػػػػدول   غيػػػػر القءبمػػػػة لمتصػػػػرؼ 

الطفػػػػػػػػػؿ ( واتفءقيػػػػػػػػػة حقػػػػػػػػػوؽ 1948مثػػػػػػػػػؿ اإلعػػػػػػػػػبلف العػػػػػػػػػءلم  لحقػػػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػػػءف )
كمػػػػػػػػػء ُيشػػػػػػػػػءر أيضػػػػػػػػػء  فيمػػػػػػػػػء يتعمػػػػػػػػػؽ بتعمػػػػػػػػػيـ البلجئػػػػػػػػػيف  إلػػػػػػػػػى االتفءقيػػػػػػػػػة  (1989)

ومػػػػػػف هنػػػػػػء  ُينظػػػػػػر إلػػػػػػى الحػػػػػػؽ فػػػػػػ  التعمػػػػػػيـ  (1951الخءصػػػػػػة بوضػػػػػػ  البلجئػػػػػػيف )
كحػػػػّؽ يجػػػػػب كفءلتػػػػ  فػػػػػ  جميػػػػ  الظػػػػػروؼ وحمءيتػػػػػ  فػػػػ  جميػػػػػ  األوضػػػػءع بمػػػػػء فػػػػػ  

ءت ذلػػػػػػؾ أوضػػػػػػػءع األزمػػػػػػءت والطػػػػػػػوارئ النءجمػػػػػػة عػػػػػػػف الحػػػػػػروب األهميػػػػػػػة والصػػػػػػػراع
القػػػػػػػءنوف الػػػػػػػدول  اإلنسػػػػػػػءن  بوصػػػػػػػف  مجموعػػػػػػػة مػػػػػػػف القواعػػػػػػػد القءنونيػػػػػػػة  .المسػػػػػػػمحة

تكفػػػػػػػؿ مزيػػػػػػػدًا مػػػػػػػف الحمءيػػػػػػػة لحػػػػػػػّؽ األطفػػػػػػػءؿ والشػػػػػػػبءب فػػػػػػػ  التعمػػػػػػػيـ فػػػػػػػ  أوضػػػػػػػءع 
القػػػػػػءنوف الػػػػػػدول  اإلنسػػػػػػءن  ال يعػػػػػػزز فحسػػػػػػب اإلطػػػػػػءر القػػػػػػءنون   الصػػػػػػراع المسػػػػػػم،.

نمػػػػػػػء يػػػػػػػورُد أيضػػػػػػػءً  لحمءيػػػػػػػة التعمػػػػػػػيـ أثنػػػػػػػء  الصػػػػػػػراع المسػػػػػػػمحة  أحكءمػػػػػػػء لمواجهػػػػػػػة  واع
فهنػػػػػػػءؾ عػػػػػػػدد مػػػػػػػف المػػػػػػػواد تتضػػػػػػػمُف أحكءمػػػػػػػء لحمءيػػػػػػػة البنػػػػػػػى  األوضػػػػػػػءع الخءصػػػػػػػة 

األسءسػػػػػية المدنيػػػػػة ولكفءلػػػػػة حػػػػػؽ المػػػػػدنييف وغيػػػػػر المقػػػػػءتميف فػػػػػ  إشػػػػػبءع احتيءجػػػػػءتهـ 
االجتمءعيػػػػػػػة والثقءفيػػػػػػػة األسءسػػػػػػػية  بمػػػػػػػء فيهػػػػػػػء التعمػػػػػػػيـ  أثنػػػػػػػء  الصػػػػػػػراع المسػػػػػػػم، أو 

  .(1)الطوارئتحت االحتبلؿ العسكري أو ف  أوضءع 
 الشػءئعة األربعػة األحػواؿ يخػص فيمػء بعينػ  التعمػيـ إلػى جنيػؼ اتفءقيءت تتطرؽ     
 :وه  المسم، الصراع ف 
 الضػرورية اتخػءذ التػدابير مسػم، دولػ  صػراع ف  المنخرطة األطراؼ عمى يجب -1

 نتيجػة عػءئبلتهـ عػف افترقػوا أـ ُيّتمػوا الػذيف عءـ ۱٥ سف دوف تعميـ األطفءؿ لضمءف
 .مسم، لصراع

                                                           

 . 3صبح  الطويؿ: القءنوف الدول  اإلنسءن  والتعميـ األسءس    مصدر سءبؽ   ص -1
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 تشجي  المعتِقمة السمطة عمى مسم،  دول  صراع أثنء  مدنييف اعتقءؿ حءالت ف  -2
 خءصة التعميـ لضمءف المنشتت وتوفير التعميـ  عمى لمحصوؿ عمى السع  المعتقميف
 .والشبءب لؤلطفءؿ

 لضػمءف والمحميػة الوطنيػة السػمطءت مػ  التعػءوف االحػتبلؿ سػمطءت عمػى يجػب -3
 .لؤلطفءؿ مؤسسءت تعميمية تيسير

 والمسءعدة الرعءية األطفءؿ تمق  ضمءف الدول  غير المسم، الصراع أطراؼ عمى -4
 .التعميـ ذلؾ ف  بمء يحتءجوف إليهء المتيف

وكجػػػز  مػػػف الحمءيػػػة العءمػػػة لمسػػػكءف المػػػدنييف فػػػ  سػػػيءؽ النزاعػػػءت المسػػػمحة  
الحػػػؽ فػػػ  التعمػػػيـ اثنػػػء  الصػػػراع  يتضػػػمف القػػػءنوف اإلنسػػػءن  األحكػػػءـ التءليػػػة لحمءيػػػة

 .(1)المسم،
األطفػءؿ  يتمقػىينبيػ  أف :  او : تعميم األطفا  حثنبا  الصبراعات المسبمحة  يبر الدوليبة

التعمػػيـ  بمػػء فػػ  ذلػػؾ التربيػػة الدينيػػة والخمقيػػة وفقػػء لرغبػػءت مبػػءئهـ أو أوليػػء  أمػػورهـ فػػ  
 حءلة عدـ وجود مبء  لهـ.

القػػػػػػءنوف اإلنسػػػػػػءن  يمكػػػػػػف أف يسػػػػػػهـ فػػػػػػ  تعزيػػػػػػز اإلطػػػػػػءر القػػػػػػءنون  لحمءيػػػػػػة  
ومػػػػػػف األمػػػػػػور الواعػػػػػػدة فػػػػػػ  هػػػػػػذا الصػػػػػػدد الجمسػػػػػػة  التعمػػػػػػيـ فػػػػػػ  أوضػػػػػػءع الطػػػػػػوارئ 

اُلمخصصػػػػػػػػة لمتعمػػػػػػػػيـ أثنػػػػػػػػء  أوضػػػػػػػػءع الطػػػػػػػػوارئ  لممنتػػػػػػػػدى العػػػػػػػػءلم   االسػػػػػػػػتراتيجية
رورة ( قػػػػػػد أشػػػػػػءرت صػػػػػػراحًة إلػػػػػػى القػػػػػػءنوف اإلنسػػػػػػءن  وضػػػػػػ2000لمتعمػػػػػػيـ )داكػػػػػػءر  

بػػػػػذؿ جهػػػػػػود أكثػػػػػػر تنسػػػػػػيقًء لػػػػػػربط موضػػػػػوعءت حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػءف والقػػػػػػءنوف اإلنسػػػػػػءن  
وحمءيػػػػػة حقػػػػػوؽ األطفػػػػػءؿ والمػػػػػراهقيف أثنػػػػػء  أوضػػػػػءع الطػػػػػوارئ كمػػػػػء أكػػػػػدت الحءجػػػػػة 
إلػػػػػى إعػػػػػداد بيػػػػػءفل واضػػػػػ،ل وُمتكءمػػػػػؿل بءلحمءيػػػػػة التػػػػػ  يجػػػػػب أف تتمتػػػػػ  بهػػػػػء المػػػػػدارس 

                                                           

  متػءح  15حمءية التعميـ ف  ظروؼ انعداـ االمف والنزاعػءت المسػمحة  دليػؿ قػءنوف دولػ  ممخػص  ص  -1
 9/4/2015تءريخ الزيءرة  . www.undohacntre.ohchr.orgعمى الموق  االلكترون  االت  

http://www.undohacntre.ohchr.org/
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حقػػػػوؽ الطفػػػػؿ مػػػػف نتػػػػػءئ   بمقتضػػػػى القػػػػءنوف اإلنسػػػػءن   وبمػػػػء يترتػػػػب عمػػػػى اتفءقيػػػػة
 .(1)بءلنسبة لتعميـ األطفءؿ والمراهقيف

عمػػػػى أطػػػػراؼ الصػػػػراع : ثانيببببا: تعمببببيم اليتببببامم واألطفببببا  المفتببببر ين عببببن حسببببر م
أف تتخػػػػػذ التػػػػػدابير الضػػػػػرورية لضػػػػػمءف عػػػػػدـ إهمػػػػػءؿ األطفػػػػػءؿ دوف الخءمسػػػػػة عشػػػػػرة 
 مػػػػػػػف العمػػػػػػػر الػػػػػػػذيف تيتمػػػػػػػوا أو افترقػػػػػػػوا عػػػػػػػف عػػػػػػػءئبلتهـ بسػػػػػػػبب الحػػػػػػػرب  وتيسػػػػػػػير
إعػػػػءلتهـ وممءرسػػػػة ديػػػػنهـ وتعمػػػػيمهـ فػػػػ  جميػػػػ  األحػػػػواؿ  وُيعهػػػػد بػػػػأمر تعمػػػػيمهـ إذا 

 . أمكف إلى أشخءصل ينتموف إلى التقءليد الثقءفية ذاتهء
وزارة التربيػػػػػػة  :الصببببببراعات عمببببببم التعمببببببيم ثببببببي العببببببراق  تبببببب ثيرالفببببببرو الثبببببباني: 

اليونسػػػػكو فػػػػإف العراقيػػػػة هػػػػ  التػػػػ  تػػػػدير عمميػػػػة التعمػػػػيـ فػػػػ  العػػػػراؽ وحسػػػػب تقريػػػػر 
كػػػػءف يمتمػػػػؾ نظءمػػػػػًء  1991العػػػػراؽ فػػػػ  حقبػػػػة مػػػػػء قبػػػػؿ حػػػػرب الخمػػػػي  الثءنيػػػػػة عػػػػءـ 

تعميميػػػػػػػًء يعػػػػػػػد مػػػػػػػف افضػػػػػػػؿ انظمػػػػػػػة التعمػػػػػػػيـ فػػػػػػػ  المنطقػػػػػػػة   كػػػػػػػذلؾ كءنػػػػػػػت نسػػػػػػػبة 
( مػػػػػػػف القػػػػػػرف الفءئػػػػػػػت 1980-1970القػػػػػػءدريف عمػػػػػػى القػػػػػػػرا ة والكتءبػػػػػػة فػػػػػػػ  فتػػػػػػرة )

اصػػػػػػب، التعمػػػػػػيـ  1970وفػػػػػػ  عػػػػػػءـ  1921عءليػػػػػػة. أنشػػػػػػأ نظػػػػػػءـ التعمػػػػػػيـ فػػػػػػ  عػػػػػػءـ 
عػػػػػػػءـ ومجػػػػػػػءن  عمػػػػػػػى جميػػػػػػػ  المسػػػػػػػتويءت والزامػػػػػػػ  فػػػػػػػ  المرحمػػػػػػػة االبتدائيػػػػػػػة ووزارة 

قبػػػػػؿ المدرسػػػػػ  والتعمػػػػػيـ االبتػػػػػدائ   التربيػػػػػة العراقيػػػػػة هػػػػػ  المسػػػػػؤولة عػػػػػف التعمػػػػػيـ مػػػػػء
ارتفعػػػػػػػت معػػػػػػػدالت االلتحػػػػػػػءؽ االجمءليػػػػػػػة  1984بحمػػػػػػػوؿ عػػػػػػػءـ  والثػػػػػػػءنوي والمهنػػػػػػػ .

ف فػػػػ  معػػػػدالت االلتحػػػػءؽ الكءمػػػػؿ تقريبػػػػًء % والمسػػػػءواة بػػػػيف الجنسػػػػي100اكثػػػػر مػػػػف 
% 10( الػػػػػػى اقػػػػػػؿ مػػػػػػف 45-15وانخفضػػػػػػت نسػػػػػػبة االميػػػػػػة  بػػػػػػيف الفئػػػػػػة العمريػػػػػػة )

%  20% مػػػػػف النػػػػػءت  القػػػػػوم  االجمػػػػػءل  و  6وبمػػػػػف االنفػػػػػءؽ فػػػػػ  مجػػػػػءؿ التعمػػػػػيـ 
مػػػػػػف ميزانيػػػػػػة الحكومػػػػػػة العراقيػػػػػػة وكػػػػػػءف متوسػػػػػػط االنفػػػػػػءؽ الحكػػػػػػوم  عمػػػػػػى التعمػػػػػػيـ 

 1989 -1984. امػػػػػػػػػػػء فػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػنوات مػػػػػػػػػػػف (2)( دوالر620لمطءلػػػػػػػػػػػب الواحػػػػػػػػػػػد )
                                                           

 .4ص   المصدر السءبؽ -1
 االت :االلكترون  متءح عمى الرابط   التعميـ ف  العراؽ  ويكيبيديء  الموسوعة الحرة   -2

  . 12/4/2015http:av.wikipedia .org/wikiتءريخ الزيءرة      
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النءجمػػػػػػة عػػػػػػف الحػػػػػػرب مػػػػػػ  ايػػػػػػراف والػػػػػػذي ادى بػػػػػػدور  الػػػػػػى تحويػػػػػػؿ المػػػػػػوارد المءليػػػػػػة 
العءمػػػػػػػة تجػػػػػػػء  االنفػػػػػػػءؽ العسػػػػػػػكري وقػػػػػػػد عءنػػػػػػػت ميزانيػػػػػػػة التعمػػػػػػػيـ  مػػػػػػػف عجػػػػػػػز ولػػػػػػػـ 
توضػػػػػػػ  خطػػػػػػػة اسػػػػػػػتراتيجية لمعءلجػػػػػػػة هػػػػػػػذ  القضػػػػػػػءيء فػػػػػػػ  ذلػػػػػػػؾ الوقػػػػػػػت. امػػػػػػػء فػػػػػػػ  

والنءجمػػػػػػػة عػػػػػػػف حػػػػػػػرب الخمػػػػػػػي  االولػػػػػػػى  2003الػػػػػػػى  1990سػػػػػػنوات االزمػػػػػػػة مػػػػػػػف 
% مػػػػػػف مجمػػػػػػوع  8والعقوبػػػػػػءت االقتصػػػػػػءدية انخفضػػػػػػت حصػػػػػػة التعمػػػػػػيـ لتصػػػػػػؿ الػػػػػػى 

ميزانيػػػػػة الحكومػػػػػة وانخفػػػػػءض االنفػػػػػءؽ الحكػػػػػوم  عمػػػػػى تعمػػػػػيـ الطءلػػػػػب الواحػػػػػد مػػػػػف 
( دوالر وانخفػػػػػػءض عػػػػػػدد الطػػػػػػػبلب االجمػػػػػػءل  فػػػػػػ  التعمػػػػػػػيـ 47( دوالر الػػػػػػى )620)

وحسػػػػػػب تقيػػػػػػيـ منظمػػػػػػة اليونسػػػػػػكو فقػػػػػػد  2003وفػػػػػػ  عػػػػػػءـ  %.90االبتػػػػػػدائ  الػػػػػػى 
تفػػػػءقـ االنحػػػػدار فػػػػ  النظػػػػءـ التعميمػػػػ  فػػػػ  وسػػػػط وجنػػػػوب العػػػػراؽ بػػػػءلرغـ مػػػػف تػػػػوفير 

امػػػػء شػػػػمءؿ العػػػػراؽ فمػػػػـ يعػػػػءف  االسءسػػػػيءت مػػػػف خػػػػبلؿ برنػػػػءم  الػػػػنفط مقءبػػػػؿ اليػػػػذا .
بقػػػػدر كبيػػػػر مثػػػػؿ بػػػػءق  انحػػػػء  العػػػػراؽ بسػػػػب بػػػػرام  اعػػػػءدة التأهيػػػػؿ واعػػػػءدة االعمػػػػءر 

بعػػػػػػػػد غػػػػػػػزو العػػػػػػػراؽ هنػػػػػػػػءؾ    وتبءعػػػػػػػًء لفتػػػػػػػرة مػػػػػػػء(1)مػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػدة مػػػػػػػف منظمػػػػػػػة اال
تعػػػػػديبلت فػػػػػ  المنػػػػػءه  العراقيػػػػػة  كػػػػػذلؾ الزيػػػػػءدة فػػػػػ  رواتػػػػػب المدرسػػػػػيف والمػػػػػدربيف 

% مػػػػف  80ظهػػػػر اف مػػػػء يقػػػػءرب الػػػػػ  2003قبػػػػؿ  ونظػػػػرًا لقمػػػػة التعمػػػػيـ فػػػػ  فتػػػػرة مػػػػء
ودعػػػػػػػػـ لممنشػػػػػػػػتت  إلصػػػػػػػػبلحمدرسػػػػػػػػة ( بحءجػػػػػػػػة  15000المػػػػػػػػدارس العراقيػػػػػػػػة أي ) 

تػػػػػـ الصػػػػػحية فيهػػػػػء كػػػػػذلؾ قمػػػػػة المكتبػػػػػءت والمختبػػػػػرات العمميػػػػػة فػػػػػ  هػػػػػذ  المػػػػػدارس  
( هجومػػػػػػػػػء عمػػػػػػػػػى المؤسسػػػػػػػػػءت التعميميػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف عػػػػػػػػػءم  583931االبػػػػػػػػػبلغ عػػػػػػػػػف )

( طءلػػػػػػػػب بػػػػػػػػيف 340( أسػػػػػػػػتءذ جػػػػػػػػءمع  )340(  قتػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػوال  ) 2008- 2003)
تقػػػػػػػػػػؿ  2009( طفػػػػػػػػػػؿ خػػػػػػػػػػبلؿ عػػػػػػػػػػءـ 265(  خطػػػػػػػػػػؼ ) 2007- 2006عػػػػػػػػػػءم  )
وكػػػػػءف لهػػػػػذ  االنتهءكػػػػػءت عمػػػػػى التعمػػػػػيـ فبميػػػػػت نسػػػػػبة  .(2)سػػػػػنة  15ـ عػػػػػف أعمػػػػػءره

                                                           

 :الجهؿ ف  العراؽ  متءح عمى الموق  التءل  فءروؽ رضءعة:  ظبلـ -1
  Unesco. situation  Analysis of Education in Iraq . Paris , 2003 , p. 56 .  تػءريخ الزيػءرة

17/4/2015   
 المتػأثرة الػدوؿ فػ  بػءلتعميـ المرتبطػة االنتهءكػءت حػوؿ اسػتطبلعية نهػى ابػو الػدهب : ممخػص تنفيػذي  دراسػة -2

 .17افريقيء  ص وشمءؿ األوسط الشرؽ منطقة ف  زاعءتنبءل
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( مميػػػػػوف طفػػػػػؿ 335% فقػػػػػط مػػػػػف أصػػػػػؿ )30الطػػػػػبلب الممتحقػػػػػيف تتػػػػػأثر بءلمػػػػػدارس 
  (1)% فػػػػػػ  العػػػػػػءـ الػػػػػػذي سػػػػػػبق 75  مقءرنػػػػػػة بنسػػػػػػبة 2007فػػػػػػ  سػػػػػػف الدراسػػػػػػة فػػػػػػ  

% مػػػػػػػػف أسػػػػػػػػءتذة الجءمعػػػػػػػػءت واألطبػػػػػػػػء  30والسػػػػػػػػبب انخفػػػػػػػػءض مسػػػػػػػػتوى األمػػػػػػػػف  و
حسػػػػػػب تصػػػػػػري، وزارة الهجػػػػػػػرة  2007والمهندسػػػػػػيف تركػػػػػػوا الػػػػػػببلد عػػػػػػءـ  والصػػػػػػيءدلة

بسػػػػػػػػػػبب  2008والمهجػػػػػػػػػريف  ومميػػػػػػػػػون  طفػػػػػػػػػػؿ اليػػػػػػػػػذهبوف الػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػدارس عػػػػػػػػػءـ 
( شػػػػػػػػخص فػػػػػػػػ  عػػػػػػػػءم  233األوضػػػػػػػػءع األمنيػػػػػػػػة  وبمػػػػػػػػف عػػػػػػػػدد المشػػػػػػػػرديف داخميػػػػػػػػء)

لػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػتمكف  2012%مػػػػػػػػػف الطػػػػػػػػػبلب  فػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػءـ 4839مػػػػػػػػػنهـ  2009و 2008
 .(2)ف االلتحءؽ بءلمدارس االبتدائية( ألؼ طفؿ ف  سف الدراسة م700)

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ چ 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  

مػػف أسػػبءب نػػزوؿ هػػذ  ا يػػة  (3)چڍ  ڍ     چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ
اضػػػطهءد مشػػػرك  مكػػػة لممسػػػمميفر كػػػءف أوؿ هجػػػرة المسػػػمميف القسػػػرية الػػػى الحبشػػػة 

( عنػػدمء والتػءريخ اإلسػبلم  يػذكرنء بػأف النبػ  محمػد) وثءنيهػء مػف مكػة الػى المدينػة 
أخرج  أهؿ مكة مبعدًا يحمؿ دعوت  ف  قمب  ومع  نفر مف تءبعيػ  قػءؿ قولتػ  الشػهيرة 

واهلل إنػػؾ أحػػب بػػبلد اهلل إلػػ ن ولػػوال أف أهمػػؾ أخرجػػون   إلػػى مكػػة دامعػػًء )وهػػو ينظػػر 
قػػءؿ بيتػػ   إسػػبءنيءمنػػؾ مػػء خرجػػت(  وعنػػدمء تػػـ نفػػ  أميػػر الشػػعرا  احمػػد شػػوق  إلػػى 

                                                           

 كػءنوف االوؿ  868  رقػـ38التداعيءت االنسءنية لمحروب ف  العراؽ  االستعراض الدول  لمصميب االحمػر  المجمػد  -1
2007 . 

متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءح عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   2012العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽ ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحءيء الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف االطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءؿ  تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوز   -2
 8/5/2015تءريخ الزيءرة  .http://childvictimsofwar.org.uk/gethttp://childvictimsofwarالتءل 

   (.40سورة الح   جز  مف ا ية ) -3
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(. نقػوؿ ذلػؾ  ... نءزعتن  إليػ  فػ  الخمػد نفسػ  وطن  لو شيمت بءلخمد عن  الشهير)
.(1)دولتنء والدوؿ األخرىكم  وعيوننء شءخصة إلى مء جرى ويجري تجء  

التهجيػػر القسػػري هػػو كػػؿ شػػخص او مجموعػػة :  الفببرو األو : مفمببوم التمجيببر القسببري
أشخءص ممف أرغموا عمى الفرار او ميءدرة ديػءرهـ او أمػءكف إقػءمتهـ المعتػءدة امػء نتيجػة 
ألثءر الصراع المسم،  او حءالت انتشءر العنؼ بوجة عءـ  او انتهءكءت حقوؽ اإلنسءف  
او الكوارث الطبيعية او الكوارث الت  تسبب فيهػء البشػر وامػء تفءديػء الي مػف ذلػؾ بصػفة 

التهجيػػػػر  .(2)خءصػػػػة  بشػػػػرط اال يكونػػػػوا قػػػػد عبػػػػرو الحػػػػدود المعتػػػػرؼ بهػػػػء دوليػػػػء لمدولػػػػة 
هو ممءرسة تنفػذهء حكومػءت أو قػوى شػب  عسػكرية أو مجموعػءت متعصػبة تجػء   القسري

حبلؿ مجػءمي  سػكءنية مجموعءت عرقية أو دينية أو  مذهبية بهدؼ إخبل  أراضل معينة واع
ويعرؼ القءنوف اإلنسءن  التهجيػر القسػري انػ  األخػبل  القسػري غيػر  .(3)أخرى بدال عنهء

القػػءنون  لمجموعػػة مػػف األفػػراد والسػػكءف مػػف األرض التػػ  يقيمػػوف عميهػػء  وهػػو ممءرسػػة 
ءت المتعصػػبة تجػػء  مجموعػػة مرتبطػػة بػػءلتطهير وأجػػرا  تقػػوـ بػػ  الحكومػػءت او المجموعػػ

عرقيػػػة او دينيػػػة معينػػػة  او ضػػػد مجموعػػػءت عديػػػدة بهػػػدؼ إخػػػبل  أراض معينػػػة لفئػػػة او 
د( مف نظءـ رومء األسءسػ  لممحكمػة الدوليػة الجنءئيػة   7/1كمء أف المءدة ) لنخبة بديمة.

إبعػػءد السػػكءف أو النقػػؿ  تجػػـر عمميػػءت الترحيػػؿ أو النقػػؿ القسػػري  حيػػث تػػنص عمػػى أف )
القسػػري لمسػػكءف  متػػى ارتكػػب فػػ  إطػػءر هجػػـو واسػػ  النطػػءؽ أو منهجػػ  موجػػ  ضػػد أيػػة 

( مػف 8/7مجموعة مف السكءف المدنييف  يشكؿ جريمة ضد اإلنسػءنية( وبموجػب المػءدة )

                                                           

مصػػػػػػػػػػػػػػػػطفى الفقػػػػػػػػػػػػػػػػ : مؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػػػموع لمصػػػػػػػػػػػػػػػػحءفة واالعػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ  متػػػػػػػػػػػػػػػػءح عمػػػػػػػػػػػػػػػػى العنػػػػػػػػػػػػػػػػواف التػػػػػػػػػػػػػػػػءل    -1
http://www.akhbaralyom.net/articles.php?id=77354  13/5/2015تءريخ الزيءرة 

نشػػرة الهجػػرة القسػػرية  تصػػدر عػػف برنػػءم  دراسػػءت البلجئػػيف بءالشػػتراؾ مػػ  برنػػءم  المسػػ، العػػءلم  لقضػػءيء النػػزوح  -2
 :  متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءح عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  االلكترونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  االتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 7الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداخم   العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد االوؿ  ص

 http://www.qeg.ox.ac.uk/rsp/global idp survey  2/5/2015تءريخ الزيءرة 
مفهػػـو التهجيػػر القسػػري فػػ  القػػءنوف الػػدول  العػػءـ  مؤسسػػة الشػػموع لمصػػحءفة واالعػػبلـ  متػػءح عمػػى عػػءدؿ عػػءمر:  -3

تػػػػػػػػءريخ الزيػػػػػػػػءرة  .php?id=7735http://www.akhbaralyom.net/articlesالموقػػػػػػػػ  االلكترونػػػػػػػػ  االتػػػػػػػػ   
9/5/2015 

http://www.akhbaralyom.net/articles.php?id=77354
http://www.akhbaralyom.net/articles.php?id=77354
http://www.akhbaralyom.net/articles.php?id=7735
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 .(1)حػربنظءـ رومء األسءس   فػإف )اإلبعػءد أو النقػؿ غيػر المشػروعيف( يشػكبلف جريمػة 
التهجير القسري هو نقؿ األشػخءص المحميػيف بموجػب القػءنوف  اإلنسػءن   ويمكف تعريؼ

مف المنءطؽ الت  يتواجدوف فيهء بصػفة مشػروعة إلػى أمػءكف أخػرى خػءرج أو داخػؿ إقمػيـ 
الدولػػة نفسػػهء سػػوا  كػػءف فرديػػء أـ جمءعيػػء أسػػتخداـ العنػػؼ أو اإلكػػرا  أو االضػػطهءد دوف 

نييف لحمػءيتهـ مػػف خطػر العمميػػءت العدائيػػة أو مبػرر يسػػم، بػ  القػػءنوف الػدول  كنقػػؿ المػػد
وكءنػت أوؿ األحكػءـ فػ   لضرورة عسكرية  قصد تييير التكويف الػديموغراف  لمنطقػة مػء.
( مػف البرتوكػوؿ الثػءن  17محءكمءت يوغسبلفيء عف التهجير القسري كمء حظػرت المػءدة)

سبءب تتصػؿ بءلنزاعػءت المتعمؽ بءلنزاعءت المسمحة الداخمية الترحيؿ القسري لممدنييف  أل
المسػػػػمحة الداخميػػػػة  وأجػػػػءزت الترحيػػػػؿ إذا كػػػػءف يحقػػػػؽ مصػػػػمحة وأمػػػػف السػػػػكءف المػػػػدنييف 
والمحءفظػػػة عمػػػيهـ  لكػػػف المػػػءدة نفسػػػهء اشػػػترطت ضػػػرورة تػػػوفير أمػػػءكف اإلقءمػػػة المنءسػػػبة 
لهػػػػػؤال  المػػػػػرحميف  وقػػػػػءموا بتفريػػػػػؽ المنػػػػػءطؽ البوسػػػػػنية بءسػػػػػـ مؤسسػػػػػة )مركػػػػػز الهجػػػػػرة ( 

أف تنقػػػؿ وتهجػػػر ثبلثػػػة أالؼ مسػػػمـ  1993المؤسسػػػة حتػػػى شػػػهر أيػػػءر اسػػػتطءعت هػػػذ  
وكرواتػػػ   قػػػدرت منظمػػػة العفػػػو الدوليػػػة عػػػدد المشػػػرديف مػػػف المسػػػمميف يزيػػػد عمػػػى أربػػػ  

بعءد السكءف المدنييف بصورة منتظمة  .(2)أضعءؼ المشرديف الصرب مف البوسنة  واع
التهجيػػػػػر :  العببببراقالفببببرو الثببببباني: التمجيببببر القسبببببري وحثببببر  عمبببببم التعمببببيم ثبببببي 

القسػػػػػػري هػػػػػػو الػػػػػػذي يحصػػػػػػؿ نتيجػػػػػػة صػػػػػػراعءت داخميػػػػػػة مسػػػػػػمحة أو صػػػػػػراعءت ذات 
طػػػػػػػػءب  عرقػػػػػػػػ  أو مػػػػػػػػذهب  أو عشػػػػػػػػءئري او دينػػػػػػػػ   وال يحصػػػػػػػػؿ التهجيػػػػػػػػر إال فػػػػػػػػ  
حءلػػػػة وجػػػػػود طػػػػرؼ يهػػػػػدد مجموعػػػػػة سػػػػكءنية مختمفػػػػػة بءالنتمػػػػء  الػػػػػدين  أو المػػػػػذهب  

ء  ومقءبػػػػػػؿ ذلػػػػػػؾ تولػػػػػػد أو العرقػػػػػػ  بعػػػػػػدـ البقػػػػػػء  فػػػػػػ  منطقػػػػػػة أو مدينػػػػػػة أو دولػػػػػػة مػػػػػػ
شػػػػػعور لػػػػػدى الفريػػػػػؽ المسػػػػػتهدؼ بػػػػػءلتهجير بػػػػػأف هنػػػػػءؾ خطػػػػػرًا جػػػػػديًء وفوريػػػػػًء يمكػػػػػف 

                                                           

 2014/اب /30نػػػػػػػػػػػػػزار السػػػػػػػػػػػػػءمرائ : التهجيػػػػػػػػػػػػػر القسػػػػػػػػػػػػػري والقػػػػػػػػػػػػػءنوف الػػػػػػػػػػػػػدول  االنسػػػػػػػػػػػػػءف  شػػػػػػػػػػػػػبكة البصػػػػػػػػػػػػػرة  -1
www.albasrah.net/ar_articles  9/5/2015تءريخ الزيءرة 

منػػى بػػو معػػزة: دور القضػػء  الػػدول  الجنػػءئ  فػػ  تطبيػػؽ القػػءنوف الػػدوال  االنسػػءن   رسػػءلة مءجسػػتير كميػػة الحقػػوؽ  - 2
 .33  ص2009قسـ القءنوف العءـ  جءمعة بءج  مختءر  عنءبة  

http://www.albasrah.net/ar_articles
http://www.albasrah.net/ar_articles
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اغمػػػػب انػػػػواع التهجيػػػػر واسػػػػبءب   .(1)أف يتعػػػػرض لػػػػ  فػػػػ  حءلػػػػة امتنءعػػػػ  عػػػػف الهجػػػػرة
عػػػػػػػءنى منهػػػػػػػػء الكثيػػػػػػػػر مػػػػػػػػف الشػػػػػػػػعب العراقػػػػػػػ   ولػػػػػػػػـ يتفػػػػػػػػؽ العػػػػػػػػراقييف فػػػػػػػػ  اغمػػػػػػػػب 

سػػػػػػػػػنة الحػػػػػػػػزف أو العػػػػػػػػػءـ ب 2014الموضػػػػػػػػوعءت لكػػػػػػػػف اتفقػػػػػػػػػوا فػػػػػػػػ  وصػػػػػػػػػؼ سػػػػػػػػنة 
األسػػػػود  حيػػػػث يمضػػػػ  العػػػػػءـ محمػػػػبل بػػػػذكريءت قءسػػػػية وأوجػػػػػءع مؤلمػػػػة فػػػػ  أغمػػػػػب 
منػػػػػػءزؿ العػػػػػػراقييف  وبفعػػػػػػؿ االنهيػػػػػػءر األمنػػػػػػ  واألزمػػػػػػءت السيءسػػػػػػية والفػػػػػػتف الداخميػػػػػػة 
وأزمػػػػػػة اقتصػػػػػػءدية خءنقػػػػػػة جعمػػػػػػت الجميػػػػػػ  يصػػػػػػؼ السػػػػػػنة التػػػػػػ  رحمػػػػػػت بأنهػػػػػػء عػػػػػػءـ 

التهجيػػػػػػػػر القسػػػػػػػػري هػػػػػػػػو  2014ة الشػػػػػػػػـؤ ولعػػػػػػػػؿ أبػػػػػػػػرز ا الـ التػػػػػػػػ  خمفتهػػػػػػػػء سػػػػػػػػن
مػػػػف الػػػػديءر بفعػػػػؿ الهجػػػػـو الواسػػػػ  التنظيمػػػػءت المسػػػػمحة عمػػػػى مػػػػدف شػػػػمءؿ والنػػػػزوح 

يمكػػػػػػف  والا الـ الموجعػػػػػػة التػػػػػػ  خمفهػػػػػػء التهجيػػػػػػر كثيػػػػػػرة  .(2)وغػػػػػػرب ووسػػػػػػط العػػػػػػراؽ
عمػػػػػػى جميػػػػػػ  المعءنػػػػػػءة اال اف صػػػػػػمب موضػػػػػػوعنء هػػػػػػو مػػػػػػدى تػػػػػػأثر التعمػػػػػػيـ الوقػػػػػػوؼ 

بػػػػػءلتهجير القسػػػػػري وخيػػػػػر أنموذجػػػػػء عمػػػػػى ذلػػػػػؾ الوضػػػػػ  التعميمػػػػػ  فػػػػػ  العػػػػػراؽ فػػػػػ  
يقتصػػػػػػر  نبػػػػػػدأ بػػػػػػ  هجػػػػػػرة الكفػػػػػػء ات العمميػػػػػػة  ال ظػػػػػػؿ الظػػػػػػروؼ الراهنػػػػػػة واوؿ مػػػػػػء

نمػػػػػء تكمػػػػػف أيضػػػػػء  الموضػػػػػوع كمفػػػػػة تهيئػػػػػة الكػػػػػوادر دوف االسػػػػػتفءدة منهػػػػػء فحسػػػػػب  واع
فػػػػػػػ  حرمءنهػػػػػػػء مػػػػػػػف كػػػػػػػؿ القػػػػػػػيـ الجديػػػػػػػدة المضػػػػػػػءفة فػػػػػػػ  مختمػػػػػػػؼ فػػػػػػػروع األنشػػػػػػػطة 
االقتصػػػػػػػػءدية والتػػػػػػػػػ  تضػػػػػػػػػيفهء هػػػػػػػػذ  الكػػػػػػػػػوادر فػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػدوؿ التػػػػػػػػػ  تهػػػػػػػػػءجر إليهػػػػػػػػػء  
والخسػػػػػءئر التػػػػػ  تمحػػػػػؽ بػػػػػأجهزة التعمػػػػػيـ مػػػػػف أضػػػػػرار مػػػػػف جػػػػػرا  تنػػػػػءقص الكفػػػػػء ات  

ريس األمػػػػر الػػػػػذي يضػػػػػعؼ تعبئػػػػة القػػػػػوى البشػػػػػرية البلزمػػػػػة لمتنميػػػػة  بميػػػػػت كمفػػػػػة تػػػػػد
( دوالر فػػػػػػػػػ  453000وتخػػػػػػػػػرج طءلػػػػػػػػػب كميػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػراؽ أكثػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف )

السػػػػػػػػػػػبعينءت  ومػػػػػػػػػػػف دراسػػػػػػػػػػػة أعػػػػػػػػػػػدتهء منظمػػػػػػػػػػػة الطءقػػػػػػػػػػػة الذريػػػػػػػػػػػة العراقيػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػ  
قػػػػػػػدرت كمفػػػػػػػة دراسػػػػػػػة الحػػػػػػػءئز عمػػػػػػػى الػػػػػػػدكتورا  فػػػػػػػ  العمػػػػػػػـو والتكنولوجيػػػػػػػء   1989

( حءمػػػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػػػهءدة 17500( دوالر وقػػػػػػػػػػػػػدر كمفػػػػػػػػػػػػػة هجػػػػػػػػػػػػػرة )1403000بمبمػػػػػػػػػػػػػف )

                                                           

 .المصدر نفسة -1
  :ف متػػػػػػءح عمػػػػػػى الموقػػػػػػ  االلكترونػػػػػػ  االتػػػػػػ   عنػػػػػػوا2014عمػػػػػػ  العػػػػػػزاوي: العػػػػػػراؽ النػػػػػػزوح والتهجيػػػػػػر القسػػػػػػري   -2

http://www.alaraby.co.uk/society/  2015/ 25/5  تءريخ الزيءرة. 

http://www.alaraby.co.uk/society/bcad5b08-55c9-4580-9dc1-6b3f0e5abcd9
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( مميػػػػػػوف دوالر بينمػػػػػػء 4553045( حءمػػػػػػؿ شػػػػػػهءدة دكتػػػػػػورا  بػػػػػػػ )7500مءجسػػػػػػتير و)
( مميػػػػػػػػوف دوالر وبػػػػػػػػذلؾ يحقػػػػػػػػؽ العػػػػػػػػراؽ فيمػػػػػػػػء إذا 1125تبمػػػػػػػػف كمفػػػػػػػػة اسػػػػػػػػتقطءبهـ )

وهػػػػػػػػػػو يشػػػػػػػػػػكؿ نسػػػػػػػػػػبة عءئػػػػػػػػػػد  ( مميػػػػػػػػػػوف دوالر.334523045عػػػػػػػػػػءدوا وفػػػػػػػػػػرا يبمػػػػػػػػػػف )
% أف تعػػػػػويض هػػػػػذ  الكفػػػػػء ات يحتػػػػػءج إلػػػػػى الوقػػػػػت والمػػػػػءؿ فقػػػػػد يحتػػػػػءج البمػػػػػد 304

سػػػػػػػػػنة لتعػػػػػػػػػويض هجػػػػػػػػػرة مءئػػػػػػػػػة طبيػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف ذوي  20-15بػػػػػػػػػيف  أف ينتظػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػء
شػػػػػػػهدت سػػػػػػػبعينءت القػػػػػػػرف المءضػػػػػػػ  تزايػػػػػػػدًا ممحوظػػػػػػػًء فػػػػػػػ  هجػػػػػػػرة  .(1)االختصػػػػػػػءص

الكفػػػػػء ات سػػػػػوا  ألسػػػػػبءب سيءسػػػػػية أـ ألسػػػػػبءب اقتصػػػػػءدية  وبحسػػػػػب دراسػػػػػة أجرتهػػػػػء 
)اليونسػػػػػكو( تبػػػػػيف أف العػػػػػراؽ مػػػػػف ضػػػػػمف سػػػػػبعة بمػػػػػداف عربيػػػػػة يهػػػػػءجر منهػػػػػء كػػػػػؿ 

المتخصصػػػػػػػيف كءلمهندسػػػػػػػيف واألطبػػػػػػػء  والعممػػػػػػػء  والخبػػػػػػػرا   ( مػػػػػػػف 10000عػػػػػػػءـ )
البمػػػػػػػداف النءميػػػػػػػة تعػػػػػػػءن  خسػػػػػػػءئر فءدحػػػػػػػة جػػػػػػػرا  هجػػػػػػػرة كفء اتهػػػػػػػء التػػػػػػػ  هػػػػػػػ  فػػػػػػػ  

ولكػػػػػف هنػػػػػءؾ  حءجتهػػػػء لتطػػػػػوير بنيتهػػػػء االقتصػػػػػءدية واالجتمءعيػػػػة والعمميػػػػػة والثقءفيػػػػة.
تبػػػػءيف فػػػػ  مػػػػدى الخسػػػػءئر بػػػػيف دولػػػػة وأخػػػػرى حيػػػػث اف مصػػػػر والهنػػػػد لػػػػديهء  فػػػػيض 

لكفػػػػػػء ات وعػػػػػػدـ قػػػػػػدرة السػػػػػػوؽ المحمػػػػػػ  عمػػػػػػى اسػػػػػػتيعءبهء   أمػػػػػػء فػػػػػػ  العػػػػػػراؽ مػػػػػػف ا
فػػػػءألمر مختمػػػػؼ  حيػػػػث هنػػػػءؾ حءجػػػػة لكػػػػؿ الكفػػػػء ات فػػػػ  ضػػػػو  تػػػػوفر الدولػػػػة عمػػػػى 

هجػػػػػػػرة الكفػػػػػػػء ات يجعػػػػػػػؿ الهػػػػػػػوة العمميػػػػػػػة والتكنولوجيػػػػػػػة  مػػػػػػػوارد اقتصػػػػػػػءدية مهمػػػػػػػة.
قدمػػػػة ولػػػػيس والحضػػػػءرية تػػػػزداد عمقػػػػء  بػػػػيف البمػػػػداف النءميػػػػة مقءرنػػػػة مػػػػ  البمػػػػداف المت

مػػػػػػػف السػػػػػػػهؿ معءلجػػػػػػػة هػػػػػػػذا النػػػػػػػوع مػػػػػػػف الهجػػػػػػػرة التػػػػػػػ  بءتػػػػػػػت أنمءطهػػػػػػػء وتأثيراتهػػػػػػػء 
المتبءدلػػػػػػة تتسػػػػػػـ بءلتعقيػػػػػػد الكبيػػػػػػر  مػػػػػػ  تسػػػػػػءرع التطػػػػػػور االقتصػػػػػػءدي والتكنولػػػػػػوج  
فػػػػػػ  ظػػػػػػؿ العولمػػػػػػة  التػػػػػػ  تهػػػػػػدؼ الػػػػػػى إليػػػػػػء  الحػػػػػػدود أمػػػػػػءـ حركػػػػػػة السػػػػػػم  ورؤوس 

رسػػػػػػػـ سيءسػػػػػػػءتهء عمػػػػػػػى األمػػػػػػػواؿ والكفػػػػػػػء ات العمميػػػػػػػة  وتضػػػػػػػعؼ دور الدولػػػػػػػة فػػػػػػػ  
دولهػػػػػػػػػء  وال بػػػػػػػػػد لترجمػػػػػػػػػة األهػػػػػػػػػداؼ االجتمءعيػػػػػػػػػة والسيءسػػػػػػػػػية واالقتصػػػػػػػػػءدية إلػػػػػػػػػى 

                                                           

هءشػػـ نعمػػة: هجػػرة العػػراقييف وتأثيرهػػء عمػػى البنيػػة السػػكءنية  الجػػز  الثػػءن   مركػػز الدراسػػءت واالبحػػءث العممءنيػػة فػػ   -1
العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءلـ العربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءح عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  االلكترونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  االتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : 

sp?aid=22769http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.a 5/2015/ 14  تءريخ الزيءرة. 
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مجموعػػػػػػة مػػػػػػف العوامػػػػػػؿ واإلمكءنيػػػػػػءت التػػػػػػ  يجػػػػػػب توفيرهػػػػػػء وعمػػػػػػى رأسػػػػػػهء التمويػػػػػػؿ 
نشػػػػء  قءعػػػػدة صػػػػنءعية والقيػػػػءـ بتنميػػػػة شػػػػءممة بمعنػػػػى القيػػػػءـ بعمميػػػػة تيييػػػػر هيكمػػػػ   واع

السيءسػػػػػية لػػػػػذا ينبيػػػػػ   كػػػػػأجرا  سػػػػػري  وقػػػػػؼ فػػػػػ  البنيػػػػػة االجتمءعيػػػػػة واالقتصػػػػػءدية و 
رسػػػػػػء  دعػػػػػػءئـ األمػػػػػػف والنظػػػػػػءـ واالسػػػػػػتقرار فػػػػػػ  عمػػػػػػوـ  هجػػػػػػرة الكفػػػػػػء ات العراقيػػػػػػة واع
العػػػػػػػػراؽ  تقػػػػػػػػـو الػػػػػػػػوزارة بتػػػػػػػػوفير األعمػػػػػػػػءؿ ألصػػػػػػػػحءب الكفػػػػػػػػء ات فػػػػػػػػ  الجءمعػػػػػػػػءت 
ومراكػػػػػػػز البحػػػػػػػث العممػػػػػػػ  والػػػػػػػوزارات ومؤسسػػػػػػػءت الدولػػػػػػػة األخػػػػػػػرى وفػػػػػػػ  المصػػػػػػػءن  

خدميػػػػػػػػة  بتػػػػػػػػوفير منػػػػػػػػءخ البحػػػػػػػػث العممػػػػػػػػ  واألكػػػػػػػػءديم  والمؤسسػػػػػػػػءت اإلنتءجيػػػػػػػػة وال
وتقػػػػػػػػػػديـ الحػػػػػػػػػػوافز المءديػػػػػػػػػػة والمعنويػػػػػػػػػػة ومسػػػػػػػػػػتمزمءت المعيشػػػػػػػػػػة األخػػػػػػػػػػرى وتػػػػػػػػػػوفير 
تسػػػػػػػػهيبلت السػػػػػػػػفر لممشػػػػػػػػءركة فػػػػػػػػ  المػػػػػػػػؤتمرات العمميػػػػػػػػة  عػػػػػػػػدـ ممءرسػػػػػػػػة التمييػػػػػػػػز 

           . (1)السيءسػػػػػػػػػػػػػػػ  والقػػػػػػػػػػػػػػػوم  والػػػػػػػػػػػػػػػدين  والطػػػػػػػػػػػػػػػءئف  تجػػػػػػػػػػػػػػػء  أصػػػػػػػػػػػػػػػحءب الكفػػػػػػػػػػػػػػػء ات
العػػػػػػػػػػػءل  والبحػػػػػػػػػػػث العممػػػػػػػػػػػ  اتخػػػػػػػػػػػذت عػػػػػػػػػػػددا مػػػػػػػػػػػف اإلجػػػػػػػػػػػرا ات  اف وزارة التعمػػػػػػػػػػػيـ

بخصػػػػػػوص دعػػػػػػـ الطمبػػػػػػة النػػػػػػءزحيف لمدراسػػػػػػػءت األوليػػػػػػة والعميػػػػػػء وذلػػػػػػؾ ألف الػػػػػػػوزارة 
( كميػػػػة 84( ألػػػػؼ طءلػػػػب وطءلبػػػػة كػػػػءنوا مػػػػوزعيف عمػػػػى )113اسػػػػتقبمت أكثػػػػر مػػػػف )

ومعهػػػػػػدا فػػػػػػ  محءفظػػػػػػءت ونينػػػػػػوى وتكريػػػػػػت واالنبػػػػػػءر  وأجػػػػػػرا  االمتحءنػػػػػػءت لجميػػػػػػ  
زحيف لمػػػػػدور األوؿ والػػػػػػدور الثػػػػػءن  فػػػػػػ  جءمعػػػػػءت المحءفظػػػػػػءت ا منػػػػػػة  الطمبػػػػػة النػػػػػػء

عػػػػػػػػػػػدـ رسػػػػػػػػػػوب لجميػػػػػػػػػػػ  الطمبػػػػػػػػػػػة  2014 – 2013 واحتسػػػػػػػػػػءب السػػػػػػػػػػػنة الدراسػػػػػػػػػػية
وتأجيػػػػػػؿ دراسػػػػػػة الػػػػػػذيف لػػػػػػـ يتمكنػػػػػػوا مػػػػػػف أدا  االمتحءنػػػػػػءت  ولعػػػػػػدـ ضػػػػػػيءع فرصػػػػػػة 
قبػػػػػػوؿ الطمبػػػػػػة الجػػػػػػدد فػػػػػػ  هػػػػػػذ  المحءفظػػػػػػءت تمػػػػػػت استضػػػػػػءفتهـ فػػػػػػ  المحءفظػػػػػػءت 

إعفػػػػػء  الطمبػػػػػة النػػػػػءزحيف مػػػػػف أجػػػػػور الدراسػػػػػة المسػػػػػءئية  وفػػػػػت، بػػػػػءب ا منػػػػػة  وتػػػػػـ 
نشػػػػء  مواقػػػػ  بديمػػػػة لمجءمعػػػػءت  التنسػػػػيب والنقػػػػؿ لمتدريسػػػػييف فػػػػ  المنػػػػءطؽ ا منػػػػة  واع
فػػػػ  المنػػػػءطؽ ا منػػػػة  وتػػػػـ أنشػػػػء  موقػػػػ  بػػػػديؿ لجءمعػػػػة تكريػػػػت فػػػػ  كركػػػػوؾ وبكػػػػؿ 
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 .17/5/2015تءريخ الزيءرة
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حػػػػػد كبيػػػػػر فػػػػػ   . وهػػػػػذا بمجممػػػػػ  يػػػػػدعـ التعمػػػػػيـ الػػػػػى(1)كوادرهػػػػػء الطبلبيػػػػػة والتدريسػػػػػية
نينػػػػػػوى  صػػػػػبلح الػػػػػػديف  االنبػػػػػءر  وجػػػػػز  مػػػػػػف محءفظػػػػػة ديػػػػػػءلى  هػػػػػذ  المحءفظػػػػػءت )

 وجز  مف محءفظة كركوؾ (.

مػػػػػػػػػف الثءبػػػػػػػػػت عمميػػػػػػػػػء أف تعمػػػػػػػػػيـ السػػػػػػػػػجنء  والمحتجػػػػػػػػػزيف وغيػػػػػػػػػرهـ يعػػػػػػػػػد أحػػػػػػػػػد     
الحديثػػػػػػة التػػػػػػ  تسػػػػػػتهدؼ فػػػػػػ  المقػػػػػػءـ المػػػػػػداخؿ الرئيسػػػػػػية لتنفيػػػػػػذ السيءسػػػػػػة العقءبيػػػػػػة 

صبلحهػػػػػػػػـ مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ إعػػػػػػػءدة  األوؿ تأهيػػػػػػػؿ السػػػػػػػجنء  وغيرهػػػػػػػػـ مػػػػػػػف المحتجػػػػػػػزيف واع
ويكتسػػػػػػػػػب التعمػػػػػػػػػيـ أهػػػػػػػػػػمية مضػػػػػػػػػءعفة لمسػػػػػػػػػجنء  أذ أف . إدمءجهػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػ 

الخطػػػػػورة اإلجراميػػػػػة الكءمنػػػػػة بداخمهػػػػػػـ ال تنطمػػػػػؽ بءإلحسػػػػػءس مػػػػػف وجػػػػػود خمػػػػػؿ فػػػػػ  
مد مصػػػػػدرهء الرئيسػػػػػ  مػػػػػف منظومػػػػػة األفكػػػػػءر السػػػػموؾ الشخصػػػػػ  لهػػػػػػـ. ولكنهػػػػػء تسػػػػػت

والقػػػػػػػيـ التػػػػػػػ  يعتنقوهػػػػػػػء. ومػػػػػػػف ثػػػػػػػـ يعػػػػػػػد التعمػػػػػػػيـ والدراسػػػػػػػة المدنيػػػػػػػة أحػػػػػػػد المػػػػػػػداخؿ 
الرئيسػػػػػػػػية لتيييػػػػػػػػػر أو تعػػػػػػػػػديؿ المرجعيػػػػػػػػػة المعرفيػػػػػػػػػة لمسػػػػػػػػػجنء  مػػػػػػػػػف تيييػػػػػػػػػر طػػػػػػػػػرؽ 
التفكيػػػػػػػػر  وقػػػػػػػػد حرصػػػػػػػػت جميػػػػػػػػ  المعءهػػػػػػػػدات الدوليػػػػػػػػة المتعمقػػػػػػػػة بتنظػػػػػػػػيـ أوضػػػػػػػػءع 

. ولموقػػػػػوؼ عمػػػػػى (2)ذلػػػػػؾ الحػػػػػؽ لكػػػػػؿ راغػػػػػب فيػػػػػ السػػػػػجوف بػػػػػءلنص عمػػػػػى ضػػػػػرورة 
حػػػػػؽ السػػػػػجيف او المحتجػػػػػز فػػػػػػ  التعمػػػػػيـ البػػػػػد مػػػػػػف توضػػػػػي، بعػػػػػض المصػػػػػػطمحءت 
التػػػػػ  تػػػػػدؿ عمػػػػػى تقييػػػػػد حريػػػػػة اإلنسػػػػػءف وهػػػػػذا مػػػػػء سػػػػػوؼ نتنءولػػػػػ  فػػػػػ  الفػػػػػرع االوؿ 
واالتفءقيػػػػػػػػءت الدوليػػػػػػػػة المتصػػػػػػػػمة بحػػػػػػػػؽ اإلنسػػػػػػػػءف فػػػػػػػػ  التعمػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػ  الفػػػػػػػػرع الثػػػػػػػػءن  

 ة ف  التعميـ ف  الفرع الثءلث.االتفءقءت الدولية الخءصو 
تعػػددت المصػػطمحءت المقيػػدة  :الفببرو ا و : المصببطمحات المقيببدة لحريببة ا نسببان

لمحرية فأخذت تسميءت عديدة بءختبلؼ موضوعهء وظرفهء وتشريعءتهء اال أنهء اتفقت 
                                                           

  2/2015/ 25نقبل عف المتحدث الرسم  بءسـ وزارة التعميـ العءل  والبحث العممػ   كػءظـ عمػراف موسػى  بتػءريخ  -1
 http://aliraqia.edu.iq/main/view/635 متءح عمى الموق  االلكترون  االت  :

 االتػ : جنء  والمعتقميف  مؤسسػة مءعػت لمسػبلـ والتنميػة وحقػوؽ االنسػءف  متػءح عمػى الموقػ  االلكترونػ حقوؽ الس - 2
http://www.maatpeace.org/node/215  14/5/2015تءريخ الزيءرة 

http://www.maatpeace.org/node/215
http://www.maatpeace.org/node/215
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أو  الدولػػػة او الحكومػػػة هػػػو عمميػػػة تحفػػػظ االحتجػػػءز فػػػ  تقييػػػد حريػػػة اإلنسػػػءف منهػػػء.
بطريقة قءنونية عمى أحد األشخءص  وذلؾ بحرمءن  مف حرية التصػرؼ وتقيػد مواطف 

حركت   نتيجة توجي  تهـ جنءئية ضد الشخص كجز  مف محءكمت  أو لحمءية شخص 
يسػػػمى عموًمػػػء مركػػػز  أو ممكيػػػة. وال يعنػػػ  االحتجػػػءز دوًمػػػء النقػػػؿ إلػػػى مكػػػءف معػػػيف )

جػػرد شػػخص مػػف حريتػػ  هػػو شػػكؿ مػػف أشػػكءؿ السػػجف  حيػػث تاالحتجػػءز  .االحتجػػءز(
احتجػػػءًزا  يػػػتـ إيقػػػءفهـ بػػػدوف مػػػذكرة توقيػػػؼ أو قبػػػؿ توجيػػػ  أيػػػة تهػػػـ  ويعػػػد االحتجػػػءز 

احتجػءز المشػتب  بهػـ هػو عمميػة الػتحفظ عمػى   ألغراض التفتيش بمثءبػة حجػز مؤقػت
االحتيػػءط  أو مركػػز احتجػػءز  الحػػبس الشػػرطة أوشػػخص تػػـ القػػبض عميػػ  فػػ  زنزانػػة 

 هػو فالسػجي .(1)مخػر قبػؿ المحءكمػة أو إصػدار الحكػـ تختمػؼ المػدة مػف بمػد ألخػر
 هػو المحبػوس .سػنوات ثػبلث عػف تزيػد لمػدة السػجف بعقوبػة عميػ  المحكػوـ المػتهـ
 احتيءطيػء المحبوس .دوف فمء سنوات ثبلث لمدة الحبس بعقوبة عمي  المحكوـ المتهـ
 ولمػدة محػددة وضػوابط شػروط وفػؽ القػءنوف بمقتضػى حريتػ  سػمبت الػذي المػتهـ هػو
 حريتػ  قيػدت مػف هػو الموقػوؼ. عميػ  الحكػـ صػدور إلػى المػتهـ اسػتجواب مػف تبػدأ
. القػبض 2))الزمف مف لفترة مجـر فعؿ اتهءم  نتيجة القضءئ  الضبط مأمور مف بأمر

اعتقػػءؿ شػػػخص بػػػدعوى ارتكءبػػػ  لجريمػػػة أو بػػػإجرا  مػػػف سػػػمطة مػػػء و يعنػػػ  الشػػػخص 
المحتجػػػز كػػػؿ شػػػخص محػػػرـو مػػػف الحريػػػة الشخصػػػية مػػػء لػػػـ يكػػػف ذلػػػؾ إلدانتػػػ  فػػػ  
جريمػػة  ويعػػد معػػتقبل احتيءطيػػء كػػؿ معتقػػؿ لػػـ يصػػدر فػػ  حقػػ  مقػػرر قطعػػ  بءإلدانػػة 

كػؿ شػخص معتقػؿ صػدر فػ  حقػ   سوا  كءف ظنينء أـ متءبعء أـ متهمء  ويكػوف مػدانء 
حكـ قطعػ  بعقوبػة سػءلبة لمحريػة  يعنػ  الشػخص المسػجوف كػؿ شػخص محػرـو مػف 
الحريػػة الشخصػػية إلدانتػػ  فػػ  جريمػػة ويوصػػؼ بأنػػ  معػػتقبل بمفهػػـو هػػذا القػػءنوف كػػؿ 

                                                           

  https://www.wikipedia.orgالموسػػوعة الحػػرة  ويكيػػديء  متػػءح عمػػى الموقػػ  االلكترونػػ  االتػػ : - 1
 2015/ 14/4تءريخ الزيءرة 

وثيقة حقوؽ السجيف االمءرات   سمسة المعءرؼ القءنونية  اصدارات توعوية قءنونية مجتمعية  االصػدار  - 2
 .6الراب   ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3
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شخص اتخػذ فػ  حقػ  تػدبير سػءلب لمحريػة و تػـ إيداعػ  داخػؿ مؤسسػة سػجينة  ويعػد 
 .(1)ف  نطءؽ مسطرة اإلكرا  البدن مكرهء بدنيء كؿ شخص اعتقؿ 

 :الفرو الثاني: ا تفا يات الدولية المتصمة بحق ا نسان ثي التعميم
 1948العام  الصادر ا نسان لحقوق العالمي اوً : ا عالن

  اهػـ وثػءئؽ حقػوؽ االنسػءف وانهػء لػـ تفػرؽ بػيف االنسػءف (2)( منػة26) تعد المءدة     
 المقيد الحرية.المطمؽ الحرية او االنسءف 

 والثقاثية وا جتماعية ا  تصادية بالحقوق الخاص الدولي ثانيا: العمد
بػنص المػءدة  والتعمػيـ التربيػة فػ  فػرد كؿ بحؽ اقرت الدوؿ االطراؼ ف  هذا العهد   

التػػ  تعهػػدت الػػدوؿ االطػػراؼ كفءلػػة الزاميػػة  الثءلثػػة عشػػرة منػػ   والمػػءدة الرابعػػة عشػػرة
 لمشخصػية الكءمػؿ اإلنمػء  نحػو توجيهػ  وجػوب عمػى ومجءنية التعميـ لمجميػ   واتفقػت

 كػؿ تمكػيف بهػدؼ األسءسػية  والحريػءت اإلنسػءف حقػوؽ احتػراـ وتوطيػد اإلنسػءنية 
 .المجتم  ف  نءف  دور ف  اإلسهءـ مف شخص

 1949آب/ عام  12المؤرخة ثي ثالثًا: اتفا ية جنيف الرابعة 
وتسػػتند حمءيػػة السػػكءف المػػدنييف فػػ  زمػػف الصػػراع إلػػى مبػػدأ أسءسػػ  فػػ  القػػءنوف     

الدول  اإلنسءن  ال يجوز بأي حءؿ مف األحواؿ أف يكوف المدنيوف الذيف ال يشءركوف 
فػػػ  العمميػػػءت العسػػػكرية محػػػبًل لمهجػػػوـ  وتتعػػػيف وقػػػءيتهـ وحمػػػءيتهـ  وتشػػػمؿ الحمءيػػػة 

                                                           

 :نػػػػػػػػػػػػػػػػور الػػػػػػػػػػػػػػػػديف بػػػػػػػػػػػػػػػػو بكػػػػػػػػػػػػػػػػر الميػػػػػػػػػػػػػػػػرب متػػػػػػػػػػػػػػػػءح عمػػػػػػػػػػػػػػػػى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػ  االلكترونػػػػػػػػػػػػػػػػ  االتػػػػػػػػػػػػػػػػ  - 1
 23/2/2015ف  زيءرة بتءريخ  http://www.maghress.com/aljassour/284العء

أف يػػوفر  لكػػؿ شػػخص حػػؽ فػػ  التعمػػيـ. ويجػػب -1)( مػػف االعػػبلف العػػءلم  عمػػى)26نصػػت المػػءدة ) -2
التعمػػيـ مجءنػػء  عمػػى األقػػؿ فػػ  مرحمتيػػ  االبتدائيػػة واألسءسػػية. ويكػػوف التعمػػيـ االبتػػدائ  إلزاميػػء. ويكػػوف 

. ويكوف التعمػيـ العػءل  متءحػء لمجميػ  تبعػء لكفػء تهـ يجػب أف  - 2) .التعميـ الفن  والمهن  متءحء لمعمـو
احتػػراـ حقػػوؽ اإلنسػػءف والحريػػءت األسءسػػية. يسػػتهدؼ التعمػػيـ التنميػػة الكءممػػة لشخصػػية اإلنسػػءف وتعزيػػز 

كمء يجب أف يعزز التفءهـ والتسءم، والصداقة بيف جمي  األمـ وجمي  الفئءت العنصػرية أو الدينيػة  وأف 
لآلبػػء   عمػػى سػػبيؿ األولويػػة  حػػؽ  -3ـ.)يؤيػػد األنشػػطة التػػ  تضػػطم  بهػػء األمػػـ المتحػػدة لحفػػظ السػػبل

  .(دهـاختيءر نوع التعميـ الذي يعطى ألوال

http://www.maghress.com/aljassour/284
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والحفػػػءظ عمػػػى البيئػػػة الثقءفيػػػة وكفءلػػػة التعمػػػيـ  ويتعػػػيف عمػػػى أطػػػراؼ النػػػزاع أف تكفػػػؿ 
لجمي  األطفءؿ  بمف ف  ذلؾ المحتجػزوف مػنهـ  مػء يحتػءجوف إليػ  مػف عنءيػة وتعمػيـ 

( مػف اتفءقيػة جنيػؼ الرابعػة المخصصػة لقواعػد معءممػة 94وهذا مءنصت عمي  المػءدة)
 . ( 1)المعتقميف

 :الفرو الثالث: ا تفا ات الدولية الخاصة 
 االتفءقيػة هػذ  اعتمػدت: التعمبيم مجبا  ثبي التمييبز بمكاثحبة الخاصة حو : ا تفا ية

 حيػز   ودخمػت1960كػءنوف األوؿ  14فػ   األمػـ المتحػدة لميونسػكو مػؤتمر خػبلؿ
 كممػة تعنػ  االتفءقيػة هػذ    وتنص المءدة األولى ألغراض1962أيءر  22ف   النفءذ
 أو الميػة  أو العنصػر  أسػءس عمػى أو تفضػيؿ قصػر أو اسػتبعءد أو ميػز أي تمييػز
 الػوطن  األصػؿ أو سيءسػ   أو غيػر السيءسػ ً  الػرأي الجػنس أو أو الموف  أو الديف 

 إليء  عن  ينشأ المولد  ويقصد مف ذلؾ أو أو االقتصءدية  الحءلة أو االجتمءع   أو
ب   فرض أي شخص او جمءعػة  اإلخبلؿ أو التعميـ  مجءؿ ف  المعءممة ف  المسءواة

مف األشخءص عمى نوع مػف التعمػيـ  وحرمػءف أي شػخص او جمءعػة مػف األشػخءص 
اليػػء  أي أحكػػءـ تشػػريعية  (2)مػػف االلتحػػءؽ بػػءي نػػوع مػػف التعمػػيـ  وتػػنص المػػءدة الثءلثػػة

تتعػػءرض مػػ  بنػػػود االتفءقيػػة وتػػنص المػػػءدة الخءمسػػة ضػػرورة توافػػػؽ التعمػػيـ مػػ  القػػػيـ 
 اإلنسءنية.  

  1989لعءـ  الثءن  تشريف 20ف   االتفءقية هذ  وقعت: الطف  حقوق اتفا ية ثانيًا:
ة ممزمة وكؿ دولة طرؼ ف  هذ  االتفءقي 1989الثءن  مف أيموؿ عءـ  ف  نفءذهء وبدأ

( عمػػى ضػػرورة االعتػػراؼ بحػػؽ الطفػػؿ فػػ  التعمػػيـ 28فػػ  تنفيػػذهء  وجػػء  فػػ  المػػءدة )
                                                           

 https://ar-حنء عيسى: التعميـ بءلقدس تحت وطئػت االحػتبلؿ العسػكري  متػءح عمػى الموقػ  االلكترونػ  االتػ : - 1
ar.facebook.com/permalink.php?story_fbid  1/7/2015تءريخ الزيءرة 

 تعميمءت أو تشريعية أحكءـ أية تمي  عمى اف تتعهد ( مف اتفءقية مكءفحة التمييز ف  مجءؿ التعميـ ) بأف3المءدة ) - 2
التعمػيـ.( نقػبل عػف جءمعػة منيسػوتء  مكتبػة  فػ  تمييػز عمػى تنطػوي إداريػة إجػرا ات بأيػة العمػؿ وتوقػؼ إداريػة

حقػػػػػػػػػػػوؽ االنسػػػػػػػػػػػءف  اتفءقيػػػػػػػػػػػة مكءفحػػػػػػػػػػػة التمييػػػػػػػػػػػز فػػػػػػػػػػػ  مجػػػػػػػػػػػءؿ التعمػػػػػػػػػػػيـ  متػػػػػػػػػػػءح عمػػػػػػػػػػػى الموقػػػػػػػػػػػ  االتػػػػػػػػػػػ : 
www1.umn.edu/humanrts/arab/b093.html  28/5/2015تءريخ الزيءرة 

https://ar-ar.facebook.com/permalink.php?story_fbid
https://ar-ar.facebook.com/permalink.php?story_fbid
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( توافػػؽ الػدوؿ اإلطػػراؼ 29  وجػػء ت المػءدة )(1)وجعمػ  إلزاميػػء ومتءحػء ومجءنػػء لمجميػ 
عمى اف يكوف تعميـ الطفؿ موجهء نحو احتراـ حقوؽ االنسءف وتنمية شخصية واحتراـ 

 .(2)هويت  الثقءفية وليت 
اقر المجمس : ثالثًا: الحق ثي التعميم ضمن القواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجنا  

اتفءقية لتقنيف المبءدئ والقواعد العممية ف   1957تموز  31االقتصءدي واالجتمءع  ف  
( تعمػػيـ جميػػ  السػػجنء  1( البنػػد )77معءممػة المسػػجونيف وادارة السػػجف وجػػء  فػػ  المػءدة )

( نفػس المػءدة جعػؿ نظػءـ التعمػيـ متنءسػقء مػ  التعمػيـ العػءـ 2لتعميـ والبند )القءدريف عمى ا
                                                           

فػؿ فػ  التعمػيـ  وتحقيقػء . تعتػرؼ الػدوؿ األطػراؼ بحػؽ الط1)) :( مػف اتفءقيػة حقػوؽ الطفػؿ عمػى28تنص المػءدة ) - 1
)أ( جعػػػؿ التعمػػػيـ  بمػػػء يمػػ :لئلعمػػءؿ الكءمػػػؿ لهػػذا الحػػػؽ تػػػدريجيء وعمػػى أسػػػءس تكػػػءفؤ الفػػرص  تقػػػـو بوجػػ  خػػػءص 

)ب( تشػػجي  تطػػوير شػػتى أشػػكءؿ التعمػػيـ الثػػءنوي  سػػوا  العػػءـ أو المهنػػ   ئ  إلزاميػػء ومتءحػػء مجءنػػء لمجميػػ  االبتػػدا
تءحتهء لجمي  األطفءؿ   سػءعدة المءليػة عنػد واتخءذ التدابير المنءسبة مثػؿ إدخػءؿ مجءنيػة التعمػيـ وتقػديـ الموتوفيرهء واع

)د( جعػػػؿ متءحػػػء لمجميػػػ  عمػػػى أسػػػءس القػػػدرات  )ج( جعػػػؿ التعمػػػيـ العػػػءل   بشػػػتى الوسػػػءئؿ المنءسػػػبة الحءجػػػة إليهػػػء 
)هػػػ( اتخػػءذ تػػدابير لتشػػجي   فرة لجميػػ  األطفػػءؿ وفػػى متنءولهـالمعمومػػءت والمبػػءدئ اإلرشػػءدية التربويػػة والمهنيػػة متػػو 

. تتخػذ الػدوؿ األطػراؼ كءفػة التػدابير المنءسػبة 2)والتقميؿ مف معػدالت تػرؾ الدراسػة.الحضور المنتظـ ف  المدارس 
. تقػـو 3)سػءنية ويتوافػؽ مػ  هػذ  االتفءقيػة.لضمءف إدارة النظءـ ف  المدارس عمى نحو يتمشػى مػ  كرامػة الطفػؿ اإلن

تفءقيػػة بتعزيػػز وتشػػجي  التعػػءوف الػػدول  فػػ  األمػػور المتعمقػػة بػػءلتعميـ  وبخءصػػة بهػػدؼ الػػدوؿ األطػػراؼ فػػ  هػػذ  اال
لػى  اإلسهءـ ف  القضء  عمى الجهؿ واألمية ف  جمي  أنحء  العػءلـ وتيسػير الوصػوؿ إلػى المعرفػة العمميػة والتقنيػة واع

 .(صددوسءئؿ التعميـ الحديثة. وتراعى بصفة خءصة احتيءجءت البمداف النءمية ف  هذا ال
موجهػػء  توافػػؽ الػدوؿ األطػراؼ عمػى أف يكػػوف تعمػيـ الطفػؿ_1)) ( مػف اتفءقيػػة حقػوؽ الطفػؿ عمػى29وتػنص المػءدة ) -2

)ب( تنميػػة احتػػراـ حقػػوؽ  يػػة والبدنيػػة إلػػى أقصػػى إمكءنءتهػػء )أ( تنميػػة شخصػػية الطفػػؿ ومواهبػػ  وقدراتػػ  العقم نحػػو:
)ج( تنميػػة احتػػراـ ذوى الطفػػؿ وهويتػػػ   ميثػػءؽ األمػػـ المتحػػػدة المكرسػػػة فػػ  اإلنسػػءف والحريػػءت األسءسػػية والمبػػءدئ 

ؿ الثقءفيػػػة وليتػػػ  وقيمػػػة الخءصػػػة  والقػػػيـ الوطنيػػػة لمبمػػػد الػػػذي يعػػػيش فيػػػ  الطفػػػؿ والبمػػػد الػػػذي نشػػػأ فيػػػ  فػػػ  األصػػػ
)د( إعػػداد الطفػػؿ لحيػػءة تستشػػعر المسػػؤولية فػػ  مجتمػػ  حػػر  بػػروح مػػف    عػػف حضػػءرت    والحضػػءرات المختمفػػة 

والسمـ والتسءم، والمسءواة بػيف الجنسػيف والصػداقة بػيف جميػ  الشػعوب والجمءعػءت اإلثنيػة والوطنيػة والدينيػة التفءهـ 
لػيس فػ  نػص هػذ  المػءدة  -2) ػ( تنميػة احتػراـ البيئػة الطبيعيػة)هػذيف ينتمػوف إلػى السػكءف األصمييف واألشخءص الػ
دارتهػء  رهنػء ( مػء يفسػر عمػى أنػ  تػدخؿ فػ  حريػة األفػراد واله28أو المءدة ) يئػءت فػ  إنشػء  المؤسسػءت التعميميػة واع

مف هذ  المءدة وبءشتراط مطءبقػة التعمػيـ الػذي تػوفر  هػذ   1عمى الدواـ بمراعءة المبءدئ المنصوص عميهء ف  الفقرة 
كتبػػة حقػػوؽ االنسػػءف  اتفءقيػػة م منيسػػوتء  نقػػبل عػػف جءمعػػة .( المؤسسػػءت لممعػػءيير الػػدنيء التػػ  قػػد تضػػعهء الدولػػة.

تػػػءريخ  www1.umn.edu/humanrts/arab/b093.htmlمتػػػءح عمػػػى الموقػػػ  االتػػػ :   1989الطفػػػؿ  قػػػوؽح
 13/5/2015الزيءرة 
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  وتػػػنص (1)فػػػ  البمػػػد يجعػػػؿ فػػػ  مقػػػدور السػػػجنء  مواصػػػمة الدراسػػػة بعػػػد أطػػػبلؽ سػػػراحهـ
( عمى تنظيـ جمي  السجوف أنشطة ترويحية وثقءفية  وتوفير متطمبءت الصحة 78المءدة)

 .(2)متهوية واالضء ة الكءفية لمقرا ة والعمؿف  مكءف االحتجءز وتكوف نوافذ متسعة ل
اعتمػػدت :  المتحببدة بنبب ن حمايببة األحببداث المجببردين مببن حببريتمم واعببد األمببم رابعببًا: 

 1990كػءنوف األوؿ/  14المػؤرخ فػ   ( 45/113)  االمـ المتحدة قػرار الجمعيػة العءمػة
حػريتهـ وجػء ت المػءدة اتفءقية قواعػد األمػـ المتحػدة بشػءف حمءيػة األحػداث المجػرديف مػف 

( مػػف هػػذ  االتفءقيػػة حػػؽ التعمػػيـ اإللزامػػ  لكػػؿ حػػدث يػػتبل ـ مػػ  احتيءجءتػػ  وقدراتػػ  38)
اإلفػػراج عػػنهـ مػػف  المجتمػػ  بحيػػث يػػتمكف األحػػداث بعػػد والمصػػممة لتهيئتػػ  وعودتػػ  الػػى

مواصمة تعميمهـ دوف صعوبة وتمق  األحداث األمييف الذيف يعءنوف مػف صػعوبة اإلدراؾ 
 .(3)عمـ تعميـ خءصاو الت

 
 

                                                           

( تتخذ إجرا ات لمواصػمة تعمػيـ جميػ  السػجنء  1))النموذجية الدنيء لمعءممة السجنء   ( مف القواعد77تنص المءدة ) -1
الػدين  فػ  البمػػداف التػ  يمكػػف فيهػء ذلػؾ  ويجػػب أف يكػوف تعمػػيـ القػءدريف عمػى االسػػتفءدة منػ   بمػء فػػ  ذلػؾ التعمػػيـ 

( يجعػػػؿ تعمػػيـ السػػػجنء   فػػ  حػػػدود المسػػػتطءع 2)ف توجػػػ  إليػػ  اإلدارة عنءيػػػة خءصػػة.األميػػيف واألحػػػداث إلزاميػػء  وأ
لدراسػة مقدورهـ  بعد إطبلؽ سػراحهـ  أف يواصػموا اف  البمد  بحيث يكوف ف  عمميء  متنءسقء م  نظءـ التعميـ العءـ 

 دوف عنء .
( مػػػف القواعػػػد النموذجيػػػة الػػػدنيء لمعءممػػػة السػػػجنء  عمػػػى: تػػػنظـ فػػػ  جميػػػ  السػػػجوف  حرصػػػػء عمػػػى رفػػػء  78المػػػءدة ) -2

 .السجنء  البدن  والعقم   أنشطة ترويحية وثقءفية
سػف التعمػيـ ( مف قواعد األمـ المتحدة بشءف حمءية األحداث المجرديف مف حريتهـ عمػى لكػؿ حػدث فػ  38المءدة )  -3

 هػػذا  اإللزامػػ  الحػػؽ فػػ  تمقػػى التعمػػيـ المبلئػػـ الحتيءجءتػػ  وقدراتػػ  والمصػػمـ لتهيئتػػ  لمعػػودة إلػػى المجتمػػ . ويقػػدـ
التعمػػيـ خػػءرج المؤسسػػػة االحتجءزيػػة فػػػ  مػػداس المجتمػػ  المحمػػػى كممػػء أمكػػػف ذلػػؾ  وفػػى كػػػؿ األحػػواؿ  بواسػػػطة 

يػتمكف األحػداث  بعػد اإلفػراج عػنهـ  مػف  ـ فػ  البمػد  بحيػثمعمميف أكفء  يتبعوف برام  متكءممػة مػ  نظػءـ التعمػي
مواصػػمة تعممهػػـ دوف صػػعوبة. وينبيػػ  أف تػػولى إدارات تمػػؾ المؤسسػػءت اهتمءمػػء خءصػػء لتعمػػيـ األحػػداث الػػذيف 
 يكونوف مف منشأ أجنب  أو تكػوف لػديهـ احتيءجػءت ثقءفيػة أو عرفيػة خءصػة. ولؤلحػداث األميػيف أو الػذيف يعػءنوف

مكتبػػػة حقػػػوؽ  نقػػػبل عػػػف جءمعػػػة منيسػػػوتء  .فػػػ  اإلدراؾ أو الػػػتعمـ الحػػػؽ فػػػ  تمقػػػى تعمػػػيـ خػػػءصمػػػف صػػػعوبءت 
متػػػػػػػءح عمػػػػػػػى الموقػػػػػػػ  االتػػػػػػػ :   1990االنسػػػػػػػءف  اتفءقيػػػػػػػة حمءيػػػػػػػة االحػػػػػػػداث المجػػػػػػػرديف مػػػػػػػف حػػػػػػػريتهـ عػػػػػػػءـ 

www1.umn.edu/humanrts/arab/b093.html  20/5/2015تءريخ الزيءرة 



 

 

  القانونية للعلوم تكريت جامعة مجلة

 (  27  ) ددــــالع(   7  ) السنة

 م 2015 أيلول     

 هـ 1436   ذو الحجة

 ا.م.د.خالد عكاب حسون العبيدي       
 السيد صالح احمد حماد سميمان

 

94 

 حيػث المسػم،  الصػراع وانػدالع األمػف انعػداـ أثنػء  عػّدة بطػرؽ التعمػيـ يتضػرر    
 تعّرض عف نءهيؾ الجسدي  واألذى لمتهديد التعميـ وموظفو يتعرض الطمبة أف يمكف
 فػ  األطفػءؿ تجنيد ييُمب الظروؼ هذ  وخءرجهء وف  بمدهـ ف  قسري لنزوح السكءف
اف االتفءقيػءت  الػدوؿ غيػر مػف المسػمحة فػ  الجمءعػءت أو لمػدوؿ المسػمحة القػوات

والمنظمػػػءت اولػػػت اهتمءمػػػء واضػػػحء بحقػػػوؽ السػػػجنء  بصػػػفة عءمػػػة وبحػػػؽ المحتجػػػز 
والسػػػجيف فػػػ  التعمػػػيـ بصػػػفة خءصػػػة ويكػػػوف مػػػدى تجسػػػيد هػػػذ  االتفءقػػػءت عمػػػى مػػػدى 

لػػػؾ فػػػ  التجربػػػة اسػػػتقرار البمػػػداف ويكػػػوف ذلػػػؾ واضػػػحء فػػػ  البمػػػداف المتقدمػػػة ومثػػػءؿ ذ
الكنديػػػة حيػػػث تتنػػػوع البػػػرام  التعميميػػػة ونجػػػد مػػػدارس خءصػػػة داخػػػؿ السػػػجف وشػػػموؿ 
المنػػػػءه  الدراسػػػػية عمػػػػى مػػػػواد متعمقػػػػة بػػػػإدارة اليضػػػػب  وخطػػػػر المخػػػػدرات  والثقءفػػػػة 
والصحة والتيذية والريءضة والػديف والتوظيػؼ  وتفعيػؿ قػيـ االحتػراـ واألخػبلؽ وكرامػة 

يش أوضػػػءع غيػػػر مسػػػتقرة تكػػػوف المؤسسػػػءت االصػػػبلحية اإلنسػػػءف  البمػػػداف التػػػ  تعػػػ
تسػػػتطي  اف تػػػػوفر ذلػػػؾ  فيكػػػػوف العنءيػػػة بػػػػءلنزال  وفقػػػء السػػػػتقرار  مزدحمػػػة بػػػػءلنزال  ال

 البمداف ف  تنءسب عكس . 
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حمءيػػة التعمػػيـ فػػ  ظػػروؼ انعػػداـ االمػػف والنزاعػػءت المسػػمحة  دليػػؿ قػػءنوف دولػػ   -1

المتحدة لمتدريب والتوثيؽ ف  مجءؿ حقوؽ االنسءف لجنوب ممخص  مركز االمـ 
غػػػػػػػػػػػػػػرب اسػػػػػػػػػػػػػػيء والمنطقػػػػػػػػػػػػػػة اليربيػػػػػػػػػػػػػػة  الدوحػػػػػػػػػػػػػػة  قطػػػػػػػػػػػػػػر  متػػػػػػػػػػػػػػءح عمػػػػػػػػػػػػػػى 

 .  www.undohacentre.ohchr.orgالموق  
 .1987 جنيؼ عءـ 1949/ 8/ 12ف  المؤرخة جنيؼ اتفءقيءت -2
المتعمػػػؽ بحمءيػػػة ضػػػحءيء  1949البرتوكػػػوؿ االضػػػءف  الثػػػءن  التفءقيػػػءت جنيػػػؼ  -3

 . 1977لمنءزعءت المسمحة غير الدولية  لسنة ا
صػػػبح  الطويػػػؿ: القػػػءنوف الػػػدول  اإلنسػػػءن  والتعمػػػيـ األسءسػػػ   مقػػػءؿ  المجمػػػة  -4

 . 3   ص2000/ 9/ 83933الدولية لمصميب األحمر  العدد 
      :فػػػءروؽ رضػػػءعة:  ظػػػبلـ الجهػػػؿ فػػػ  العػػػراؽ  متػػػءح عمػػػى الموقػػػ  التػػػءل -5

Unesco.situation  Analysis of Education in Iraq . Paris , 
2003 , p. 56 .   

التعمػػيـ فػػ  العػػراؽ  ويكيبيػػديء  الموسػػوعة الحػػرة  متػػءح عمػػى الػػرابط  االلكترونػػ   -6
 http:av.wikipedia .org/wiki االت 

 المرتبطة االنتهءكءت حوؿ استطبلعية نهى ابو الدهب : ممخص تنفيذي  دراسة -7
 افريقيء. وشمءؿ األوسط الشرؽ منطقة ف  ءزعءتنبءل المتأثرة الدوؿ ف  عميـبءلت

التداعيءت االنسءنية لمحروب فػ  العػراؽ  االسػتعراض الػدول  لمصػميب االحمػر   -8
 . 2007  كءنوف االوؿ 868  رقـ38المجمد 

متػػػػػػءح عمػػػػػػى الموقػػػػػػ   2012العػػػػػػراؽ ضػػػػػػحءيء الحػػػػػػرب مػػػػػػف االطفػػػػػػءؿ  تمػػػػػػوز   -9
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءل 

http://childvictimsofwar.org.uk/gethttp://childvictimsofwar 
مصػػػطفى الفقػػػ : مؤسسػػػة الشػػػموع لمصػػػحءفة واالعػػػبلـ  متػػػءح عمػػػى العنػػػواف  -10

 http://www.akhbaralyom.net/articles.php?id=77354التءل   

http://www.akhbaralyom.net/articles.php?id=77354
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القسػػرية  تصػػدر عػػف برنػػءم  دراسػػءت البلجئػػيف بءالشػػتراؾ مػػ  نشػػرة الهجػػرة  -11
  متػءح عمػى 7برنءم  المس، العءلم  لقضءيء النػزوح الػداخم   العػدد االوؿ  ص

 :الموق  االلكترون  االت 
  http://www.qeg.ox.ac.uk/rsp/global idp survey 

سػػػة عػػػءدؿ عػػػءمر: مفهػػػـو التهجيػػػر القسػػػري فػػػ  القػػػءنوف الػػػدول  العػػػءـ  مؤس -12
  :الشػػػػػػػػػموع لمصػػػػػػػػػحءفة واالعػػػػػػػػػبلـ  متػػػػػػػػػءح عمػػػػػػػػػى الموقػػػػػػػػػ  االلكترونػػػػػػػػػ  االتػػػػػػػػػ 

php?id=7735http://www.akhbaralyom.net/articles. 
نػػػزار السػػػءمرائ : التهجيػػػر القسػػػري والقػػػءنوف الػػػدول  االنسػػػءف  شػػػبكة البصػػػرة  -13

 www.albasrah.net/ar_articles 2014اب / /30
منػػػػى بػػػػو معػػػػزة: دور القضػػػػء  الػػػػدول  الجنػػػػءئ  فػػػػ  تطبيػػػػؽ القػػػػءنوف الػػػػدوال   -14

االنسػػػػءن   رسػػػػءلة مءجسػػػػتير كميػػػػة الحقػػػػوؽ قسػػػػـ القػػػػءنوف العػػػػءـ  جءمعػػػػة بػػػػءج  
 .2009مختءر  عنءبة  

  عنػػواف متػػءح عمػػى 2014ح والتهجيػػر القسػػري  عمػػ  العػػزاوي: العػػراؽ النػػزو  -15
 /http://www.alaraby.co.uk/societyالموق  االلكترون  االت   

هءشػػػـ نعمػػػة: هجػػػرة العػػػراقييف وثأثيرهػػػء عمػػػى البنيػػػة السػػػكءنية  الجػػػز  الثػػػءن    -16
لعػػػػءلـ العربػػػػ   متػػػػءح عمػػػػى الموقػػػػ  مركػػػػز الدراسػػػػءت واالبحػػػػءث العممءنيػػػػة فػػػػ  ا

 االلكترونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  االتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=22769 

الجديػػػدة  الثقءفػػػةمحمػػػد رشػػػيد الفيػػػؿ: هجػػػرة الكفػػػء ات العمميػػػة العربيػػػة  مجمػػػة  -17
  متػػػػػػػءح عمػػػػػػػى الموقػػػػػػػ  293  ص2001  62عمميػػػػػػػة فكريػػػػػػػة ثقءفيػػػػػػػة  العػػػػػػػدد 

االلكترونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  االتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
http://www.althakafaaljadeda.com/328/14.htm 

http://www.akhbaralyom.net/articles.php?id=7735
http://www.akhbaralyom.net/articles.php?id=7735
http://www.albasrah.net/ar_articles
http://www.alaraby.co.uk/society/
http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=22769
http://www.althakafaaljadeda.com/328/14.htm
http://www.althakafaaljadeda.com/328/14.htm
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نقػبل عػف المتحػدث الرسػم  بءسػػـ وزارة التعمػيـ العػءل  والبحػث العممػ   كػػءظـ  -18
 عمػى الموقػ  االلكترونػ  االتػ  :   متػءح2/2015/ 25عمراف موسى  بتءريخ 

http://aliraqia.edu.iq/main/view/635 
حقوؽ السجنء  والمعتقمػيف  مؤسسػة مءعػت لمسػبلـ والتنميػة وحقػوؽ االنسػءف   -19

 االتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءح عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  االلكترونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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