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َ  

ََ   و َرَ ر ؤظ مم و   وة َ  ََ  وة

طَل دةرو ر رووي  زةو دا ، َن  َر َ  ر َؤظم وةك 

ؤظ َرَ  مرة ... ري واو ر  ،ري ري وم  ن

 َ  َ  اط يون م  َدة  ،َردةط اط ي وم  اط

 امر و  َذر مووَل رط دةردةر  زؤر رةذ رام  ر ،َر 

 ز و  ري وار َم ،د نرد مرة  نوور ،م و  ز انَم 

 ي رام ام راري  ري ري رة ذرة زؤر  وم ري 

  ز ََ دا وش دةر  ،د نرد َر  نوووارة ر اق وةكَ و ر

و و ري َ و  ذرة زؤر  وارة و دةرردة روون  ر َردن د، 

َن   ذرة زؤرةي دةرردةر و وارة  ر َم د و زم راري و ري و 

رد َر   ي... و .ن  

:وةَ يَ  

 َر وم و وةَك دةَ  ،د  وةَ ر وةك وةَ

  ردم  ذرة زؤر  ر و دةردةر و وارة، َةدا  مَ ا دة روو:

١-    ودة َر  َر  ي  مؤ    زؤرة؟ ؤ  

 دا دةَوة؟ ر  َي دةام   َؤمَ   ؟

    ؤم ض د و زمَن   ر َردن َ  و  ةدا؟-٢

٣- َ ةي ت؟َي دةط رةو ن دارد  زيةطو ر وةو م  ن و ي 

   رةم  راوةدومم   ؤم ردةوا؟  ةدا رّة دةط م؟ -٤
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:وةَ َ ةيَار   

ن وارد ري   وةَ َ  مون و مرد َر 

دةرةوةي رةي ر) َو مومي َ ي َرطي ردن وم ران  وَي وةك 

  رك  ردام ط رد).

وةَ  ةيَار  

  وةن دةؤ  ي  ط تدةط   َذي رمووش ر  ت

   رؤذطري ؤ.

  

وةَ مط  

 و دةزط و دا َر   وومو رر امَ   زؤري مط وةَ 

 وةيم و ردةوا  ط  نرد  و  ندارة ةم مؤ  

  رد و وةيةي م و َ ر َدة َرو م َر رير م  امرد

:وام نرد 

َام روو رووم  م رس  رر مرَم وم  ذرة زؤرةي  -١

 ،ر وارة و ردةر ودن، دةرةَر ،ري ،وةري، م ، ،ريار مووةر 

  ،طا، زن، وان، اردن...

  رووي م ر    َؤم  ر َردن َ و  ةدا. -٢

٣-  ر م  وومو رر امَ زؤرة ؤ َل  َلط دن  م  س

.َر ويو دا َ ومز  نمطن مو  ز 

٤-   ردي ي واوي و َر  مزراوةواوي دا  وومو رر امَ

َ و و درو زام ةَ وارة دةر ودةر مَووةي م وة، وةك ووير  دمَل م

َدة َ 

  :وةَ يمط  

:وام كمط م  دا طوةَ   

١-  ) َ ري دمش داط م ،وازة ن يَز  ردةرانوةي دةرامري طي ١٠

ي َوي  و زَ  اق دا ري ا.  طَل وةا )م را٢٠١٤زةان

وم   ؤم دي   رووي د وةرط  امو رةزا دةردةر و وارةن و 

ؤظ دؤمي ط  د وةرط  ر دةطممن.    مام روو ان و

 ،وازامم دةر ودةر  َزؤر ر دة و وارة َؤذامي رو ط ،دةوَي م  رد

َ ط ر  ا رودؤ را وة طر  دووموة َ  طَام زب و 

وط  نموةو م  موة ذَ يَو امم    .نَردة ؤ 

 ا)ما-peaceful coxistence و    رد ط ن دؤو ذ(

. موةن و ما 
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٢-  ري درو زؤري َر  م ،ورةط ؤ    َر ر دوة

 دؤ ر ي رَ دا،   وةي دة  َي درو دم َ  رووي 

 راري و  و ري و موا و طا  ...ر َردن َ  و  ةدا.

 م م و اد ودي ر    َؤ زؤرة َ ا و   -٣

و و ر  َر رودؤ ورا َر دةو،  ر  َدة ري مو 

)ردا دةطمر دواي  يوام رة زؤرةذ   asylum seeker  َ  م ،(

و َ َلط )ش  َر رام٩٠-٦٠  ،نوةردةط و ن  وادةي  ؤذر(

  م ر  َش وم   واو  زؤرري رم ي وةك وةرَن، 

دام ر  َن ردةوا رودؤخ  رةي َ و وموةي َم اد و وَ و ا

 َر واوي وم م ش اقَ ط ود  ي   دامدي و م ي

  َ ردةوا َامم َر ، نم اوةَري رر  ، َلط يوم وَر 

 زاري وت ط دم شَ.ي ر وارة دةر ور و دةر  رة زؤرةذ  وةيم 

رةم  ض دن ن وارةوم   ؤم ر وة و رؤذ  دواي رؤذ   -٤

ز دة َم ش و دووة طورة ري َاق ر دة دا، طورة رَطي 

َ و اةوَ  ة وَ ر شر  اوةَر  اقَ  ر كد.م ؤَلم نا

 ي- دا دة   يموو م م امدام  وةدم  ردةوا 

وارة دة  َر َ رؤذام  مؤ دةموة. َ  ذرة زؤر  دةردةر و

ةدا ن  مم ةدا   ش دةمَ اق  طوةي رةمَ  و 

  روودي.

:وةَ   

و دا َ رودؤ  مد ووردي َممم وةَ   َر وي

 دمَو و َر   وارة دةر ودةر  زؤر رةذ  ش ،وةراي راط يوامر

 م  وي دروم   نامم اوان وَ وير  واوي دؤ

دةردةر و دةَم دةو موة و دمن طَل  ذرةي زؤرةي وارة و 

 وم مك زةرةرم ،َر  ن ورد ي طمؤظ دؤ َ  ر مم

  زن ر دة دةردةرة رةن.

:وةَ ط  

  وةَ  و ردةد َر م  ر اوةو او ث وةر

دردة موة، َ ةر مر وة  َ  دام وةزارة ض و رامَ اق و 

  رَاوة مم ت  ارة.
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و ووداوير َ ،نرد َر  دةروارة و دةر :  .َ ري  

  ،وةذ َ َ يَ و وةودور  ر َؤظ دة يمَو ر َ دن ض

 مام  ن ي   َمذ دمرن دة امَ مام ي و را 

َ   يَ و و  يامَ و  وازي  وازة نؤ   ، دوة

..  مرة وة و .  

 (دةوَي و موم)ن موو مرةرر ام وي ي زؤر ا وةك

  ،نن دة دز  ووَل ر دواي  َل  وارة ردةر ورةي دةرو ذ َم وة وممو 

   ؤظ م دم ََ ي و وم وةيمو٢٠١٣ ) ٥١دا ز و ن(

)ن ن وارة ن ١٠,٧رامري ما دةردةر و وارة ون،  ذرة مي( 

   ون َيدةري مدةر ش( ٢٠١٣رةذ  ،اون رن٨.٢(- نمري وو ن

)ؤذامر ،َار  و  ة رةذ رز ش ،ونردةرن ٣٢٢٠٠دةر  َل و س(

)ؤذاما رَ ة، واََ٨٨٠٠) و  ةس ز(٢٠١٢َ  دا()ؤذامَل و ٢٣٤٠٠ا ر س(

)ؤذامة، رََ ن ١٨٠٠٠  و وة (  ٢٠١١) ز ن ١٤٢٠٠دا  َل و س(

)دم اريام  ةط  يمر  ن .ةََ١,٦  ري ر)دوام ن

ر ي دووة  انَ)دادمارام يمي ٨٥٧٤٠٠  ن  ، ةري وةرطم (

)مر و ٦٤١٩٠٠) مري دوة، دوا ردن ي ارة د َ(َ٨٥٦٥٠٠ دَ و اماري(

)ةدامدا  َد َ ي ر نر٦٠٩٩٠٠م(١ دا  . و َن دةمؤ 

  . وش و واز و مك و ري   ؤن دة روو

  

   : ممم ر و دةردةر و وارة: 

) mobility)َ ي  ،ط َ(spatial mobility و(

َر انَم م)َ ومووة ، ض مَن دةطcirculation)دن ن(migration ،َ(

َ ي-)نَ ن ورن ط َ رن وةكراو nomadism زةري طمؤظ و ،(

  .٢)recreational travel)ط طران(commuting) و ط رؤذامtranshumance)دةن(

وَ وماوام ن وموة و طاط مرة وَ ري و و  

، ؤظن  رؤي ك و  طمم طَل ذ مَن رن َ ا دم ي ؤظن

وم  كوم  ندة  ر راو ةيَ  و    ر و َ   ، 

  و (ا)م  ، َ ؤظ م امدة ،  مرة رة و

                                              
١ - UNHCR، ٢ص ،٢٠١٣االولى، طبعة ،٢٠١٣ العالمیة االتجاھات للحرب االنسانیة التكلیف. 
  .٤١٩-٤١٨، ص١٩٨٨ا -، واط دي ا ،ا ان، دار ا - ٢
 -)ن وةرزَم نؤظ يseasanal يوةمم  ن َم  ،ندة و ط َ  ن َم(

   :وام  َ مرة ر ري ززام  .دان  ردةوا نررو دةوروو        ،فا  

  .٢٨٠. ص١٩٨٦ر ام  ، اة،
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 ر  و و م دةط    َؤظمن َ م َومن دةطرن،

ض دة وةَرط  رج  ،رة  َر و وا ، يَرط   ن

َ ر َر  و ٣م  ؤؤظ ر و ،اط ردةد   دن ن .

َ و راورد  ةر ا نذ  ََ  وةََ  وةياط     ي

.  دوو رة ن مو ن دةرة، دة  َ و ر  َن دة َ ٤دةت

َ  َو دة َ   َدة روة ،َ ر ٥دةرةوةي و.  

ن رة ؤم  ،  ر    َؤن، رة ون 

مرن  َ  زَي ن و رةوازة دة  مو و  َ، دة َر  ري وودا 

:وا .َرَ شرة ن ،وةَ  

 َ مي ):  Displaced people or Asylum seekers-ازح -(دةردةر، مواز ، رةواز

ي مَدةو  و و م دةوَ  َ  َ م َومن   ر

  .    ََ٦ر  ارَةي دةودا دةَوة

موي  دةردةري موة   و و س و طومي مراون م ن و

مَومن ََ و  ،َ دوورووة  م َاري ن موي  ن 

َرَ نر و   ،ؤ ووداويو ر و ووداوين ر ؤظ م دمََ٧.  

                                              
 -   )رة نَم رنراو نؤظ  ا        َل نَم ،دةدات  ك َم ،(

ري ززام  ،زؤرة ن َم اون   ن َم دةددات و مرة و مرة ض و ر 

 :وم  ، دن ض  زي  ون ، دار وا  ،وا ن،اا ا ، د  ،وم

،ن ط١٦٤ص٢٠٠٣.  
  .١٥٧ار م، ص- ٣
٤ -دار ا ،وا ن، اا ا ،ي اا  - ، وت٢٤١، ص٢٠٠١. 
٥ -  ،زو ا  ان دار  ،وا ا ،ت اوا مر اما ،س ا اس٢٣٤-٢٣٣، ص٢٠١١. 

 -         ،نن دةاَ وارةدةر ودةر َ رراو ر ،ندةوَاوة مَي    ر م م

موة ةن رري َ اق و ر دةن  را و َش دم ر  وارةن و و              

             م  ،مودةر من و دةرم َ  م و ن ودة َرم  داواي  يم

ؤذةي وي اردموةن  ارةدا درو دوة،  زامري ز ر ري م  ٨١ي مَن و ١١٨٢٨دا ٢٠١٢

:وام رةدا  ناَ ر اق وَ ةا زات -ااق، اا ،  

http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k٢&view=item&layout=item&id=١٠٥١&Ite

mid=٦٤٠&lang=ar،(ن٣٠٢٠١٥م.  
  ا او  ا، ان وازن.   - ٦

https://www.icrc.org/ar/war-and-law/protected-persons/refugees-displaced-persons(٢٢ 

 (٢٠١٤من
  . ١١، ص٢٠١٣ااق ت امج،  ااق، اوح اا   -ا او ة - ٧

https://www:iomiraq.net/file/٨٠٣/download?token=٤Qgx٠uCA)ن٣٠٢٠١٥م( 
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َوة  ََ ت ي دوور َ  م َوا دةردةر و و م دةط

وم ن دةذ  ،ر ري وَ  وةك (رزة، و و م ، رؤم زةوي...) 

ن موي ؤ وةك م و م َي(رودؤ راري، وازي ز ن   ،ن 

  وازي مذاد، ن وازي موا (...ر  ارَةي دةوما دةَوة.

   ١٩٥١ي  ١) و و م دةطَوة َ رووداوي اء -) وارة، مر

، رةطزم ن وم ز   س و د راو َون   ومموة ي مذاد ،

 َون م َامي دةذي، م يدةرةوةي وو  رياي روةرو ن اورد ؤ َوط

زمةطر  وةَدةط م و و ن .ي اي وو  وةَاور س و د و ي - 

 دةرةوةي مم ن م َون   و رووداوامي رةوة، ن مام ن  ن م و

  .*ي و وة  م مام رَوة  وو ن

را َرودؤ  ن و مدةرةوةي م   َدةو م و و  وارة وا 

 مؤر ،م و و ،رزة ن(وةكو ووداوةي رةر   ،نر دة نذ

زةوي...)ن رووداوة ؤم وةك مَ و وازي(راري، ، مذادي، موا...) رون 

   دورووةن  زَي ن.

ن دةردة ةداَ  ؤ َ وم دةري دةر  ر ن َدة  َو

 ردام ن وةك َ وموارة ي  د َر ر ن  ،اورد ََ

ةن، َ ي، ردام دا ة ي ن  زَي ن  موم ي دةظر

،    و م َن ري َان ََ و روون  ووم ر َن دور د

 .ار ر ممر ك و  

  ، َوو  ر وو  م دةرَل دةرط وارة انَوازي م وا

ردةر  ارَة وودا دةََوة،    وموة ن َرموةي دؤ دةَ دة

  ردوو رَوة ر زَي ن دة َ روومداوة.

                                              
* -   َ يووداوامو ر و١ (دووة مم)١٩٥١            يمو دةو و ر ، ورو  ن داوةوور

ن من دوة ، دة َم   رَووة. وا رؤذي واذؤدم رَوي ت رَو واذؤ دةن 

   مةوةوارةي م ١٩٥١     م رك و و وَر مو دة وَر ر ري ززام  .دا

ا  ر  َوام:     ١٩٦٧ دةرةوةي مم  ي وار         دةوم ما و  وارةن   

   ةا ا ا،ن ا ةا  ١٩٥١ا   لو ١٩٦٧و .ا  ا) 

http://www.unhcr-arabic.org/٤d١١b٣٠٢٦.html)ن ٢٢٢٠١٤م(( 
 -            يَ و زار َ  ز مم" َدة ن داق ظَ رامَم م  يَ َرمر

   )،ردةوا دةرةوة  نَ  ،وم ادن" : روا دة ر موو  ووو ر َةَ اقَ 

http://radionawxo.org/kurdi/index.php/all-news/kurdistan/item/٤٦-٠٨-٢٤-٠٦-٢٠١٥-٢٠٩٦٣-

٠٧.html)(٢٤امزة٢٠١٥.(  
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 امَرط  انَم   وةَدةط م و و(ا)ر  ،ندة 

  ارَةي ودا دةَوة، دة َ ذم َدة و   دات و ت طزاري 

  ض ن، دة  َس دا ض ن ،   رو ن.

  نَ ن اورد وم امدام دمَ ض رط  م ر و  زؤر و

 و َ   ََ  نوم َم َ ََ  َ وم ارامدة ر

.ااطر  َو دةوا م اوةَ ض امدام  

  :٨وازي مَان ر و دةردةر  مي ارةوة روومةوة

١-   وم دةردةر  ، ن   ون َم َ را طوم 

. ون َم َ رط ط دا وم 

٢-  .رداط َذ دةردةر   ،رن م رة و  ن وم  

٣-   ةيَ ن وم . ةيَ  دةردةر  ،َل ن  

٤-  َ م ةمر) واوي  ر اوم  - ر ر دان  (ةرَ

  ،ومَم َ ََ  م و ي م  دةردةر  ،ي

 رو را.ن 

 مو  ط   واز و  ي روودةدات،  دةردةر ون  ك ت   -٥

 و  ر روو دةدات.

-  مو   وم رودؤ ذم)ري، راري، ت طزاري...  -٦

  امردةر طدةر   ،(ةرَ.ن رو را و را ََ دواي 

 ري دةرووم ر زؤر َة  ري دةرووم دةردةر.  -٧

  

.َر  وةاَ دي مطَر و دةريدةر :دووة   

وة دةراَ ي مطَر  ماَ و و و ن نووون و ردةر

 ر َردن دوة،  رَ دا داةدراون و ت طزاري رةن َش اوة، ض 

 َر ماو ووَال و رر  رير  ن ،َ َر امت و دام ريو

ي  وة ر دةردةر ون  ري َاق دا و مَدةو َ  ،َ وة

  دة روو:

  رَ و دةردةر ون َ ا ورخ دا:

 َ طاي راري، ر دةو َطر ز  موةك و ز  اك ن 

َاَ َذادن م َز  او د َم ر اَ ؤظ م دا دةو  و

  ر ةدات ور ... و وةري و مار وطو ط َ نَ ،َرار مر

                                              
٨ -س ز-ص ،ط  ون ،اد ا  هو أ اوح اا ،ة وا١٧وزارة ا  ا م ،

اوح ا ن ديء ا   ،  و )،د ا   ،-   اوح اوع ا-٢٠٠٥ ،(

  .٢٤ص
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َوط  اورد َ  كوم امدام  دمةوي ر َ ذادن م  

  غم ار   شق دا داَ  وندةردةر امدة  .دا َ    ن

 :وام  

   سر دا رؤ ا رة  ر دا  م )

 و َم  ز وم ومدةرن دةر يي زؤرموو م ااطي ر و

 ري َاق و  دام ؤم مل دذ  ط رد و مَ ان و م ماو و 

ومدةردةر  ون ر ،تري وو  اقَ اردووي  *  زؤر رةذ

و .اَ م  

 م دووة دا و ش ََ م رذَ َا  ن َةم ر و ومن 

  ي  ٢٠٠٣وةي مامري ط ة  ن وو  زؤر رةذ وم دةري دةر ة ،دا

َر ز  اقَ و  ني م موم  نااي طر  َذوةي ر ش ن ي

  َاق، ش ة ي  و وردامي  َل و  دةردةر و راطااوةمن داطدو.

 و  َذر مموور  َل دوو  ز ومرَ ش دا و َ م  وةيمم

زارط ري  را، ة ي رام موي َ  اق دا، ش ة ي ض 

 دم١,٦  )م نَم  ن٢٠٠٨-٢٠٠٦  وةرز ةَر  ٢,٨)دا و    دةرن دةر

  ).٩دا٢٠٠٨

ردةر و رةوة و وارةوم ومَ ا ،م ر زؤري رَةي  و ض و دة

وةزارة ض و رام درو د  ٢٠٠٣ ٢٠) ٣٠رمةوا  م ذرة(

  .طي روري رام موو وارة طراوةم دةرةوةي ووت 

دا  ر دة داَ  اق ٢٠١٤ي زةام ١٠و ري    َم ارةا، ش 

 ممرد ون و مم وم ت  اَ و نم وم دةري دةر ة دا

  دةرةوةي ارةي رَا.

                                              
*-  موةدةم م  َر مرة امدام  زؤر رةذ وم دةردةر  و ر  َر يوم م

  دةي راوردوودا.
  . ١٥ ااق ت امج، ر ، صااق، اوح اا -ا او ة - ٩
 - )رةي ذ م    م و و دمَود ران ض و وةزارة ٢١ (٢٠٠٩ ،

رة اوازةن، و ردن   مَ ن  ودَي و ر دان و َدم ت طزاري    َا

 درو م و م وةزارةت و ط َ ر ري ززام  . َ  ن وري طرة وةيدؤز 

 :وم  مرة ون و،ا ا،ة وا١،ص٢٠١٣وزارة ا.  

http://www.momd.gov.iq/Articles_View.aspx?q=QXJ٠aWNsZUlEPTEwMDI٥Jg%٣d%٣d-

hQwCd٨RO٢bU%٣d)ن ٣٠٢٠١٥م( 
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  م وام رط٢٠١٢ َ يودةري مدا دةر  َر يطَر َ َ  ا

)١٨١٧٠٢)ش دة ،انَ(١٠٧٤٩٠٩) ي  س(ش ٢٩٧٧٥٣٥٠ اقَ امدام ر(

) اق٣,٦دةَ امدام ر رة(١٠%)يي ذم وام .١.(  

  :و رَطي دامام ذرةي  َ دةردةر رَةي

) ٢٠١٤ زاري ٣٠(رَوَ  ا رام ض و ض وةزارة رار َ  دةردةرةن

%) ١,٨٩(دة ش وة، س)٣٦٠٠٤٥٥٢( دا َاق دامام ر و  ة س)٦٨٣٢٩٦(

 دا ر َرَطم  دةردةر  دا، َق رَطم دامام ر و  دةردةر

ةَ٠(ر(%،ة   يطَر كر دا ةَر)٢,١٤(%ر امدام ،طَر  ز 

 َرطي َي و َ ةم  دة دةرةوةي   ر رَطي ي زام دةردةري

،مرد وام ي رة١(ذ.(    

  ) ١مي ذرة(

   نطَر َ  ان وَ ي  اقَ دةريرةي دةردا ٢٠١٢  

  
 د وةرط  ةرَ ري :وةرة وا ا:-   ر،جمت ا اقا  اوح ااق، اا

  .١٦ص

                                              
  . ٤ار م، ص - ١٠
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  )١ذرة(ي 

  رَةي َام دةردةرن َ  دامام رَطي و

طَر   رةيذ امرةي دامذ(%)  

  ٠  ٥٠١٠٠٧٨   َ٠رَطي ح. 

  ٣.٢٩  ١٥٠٨٨٥٤  ٤٩٧٣١  رك

  ٢.١٤  ٢٩٤٨٥٦٢٠  ٦٣٣٥٦٥اردة رَطي دي 

ر  ١,٨٩  ٣٦٠٠٤٥٥٢  ٦٨٣٢٩٦  

    ةرَ ري:وةر ،(ة واوزارة ا)تا  ء وا  ثت واة ادا :

  زارة وا  ت صول/اا ا ١، ص٣٠/٣/٢٠١٤،٢٠١٤.  

  م   ٢٠١٤ م ١٥ي وا  دا دة  َ ري و َ ؤذر

  )٢)َان وة، وام ي ذرة (١١٤٩٧٧دةردةرةم رَطمَ اق (

  

  )٢ي ذرة(

  ندةرةدةر امَ٢٦  ٢٠١٤ي  

طَر  دةردةر امَ .ذ  ر و(%)  

َر .ي حطَر َ  ٠  ٠  

  ٧,٧٢  ٨٨٨١  رك

  ٩٢,٢٨  ١٠٦٠٩٦  اردة رَطي َاق

ر  ١٠٠  ١١٤٩٧٧%  

 د وةرط  ةرَ ري:وةر ور اء ا  و اد اا  ،ة واوزارة ا:

ن،ص ٣١/٥/٢٠١٤دي واار ا٤، ا.  

  

  مرة:نرد َر  دةردةر   

 َر  ون ناَ دةرةي دةرورةرة طذ  ي  رة ري دوو

:وام ،َر ارةي دةرةوةي ممرد ون و مرد  

 مطَر  َم امدام  واي  يرام و :   َل و و َز  د اقَ

(... ،ري ،ز ،،رياي رَ)وةك .ََ  ن  

دووة:و رامي  ردمن واَدوة   ر مط م  و وامي 

ن  م ي َاق دا. وةك دموةي دةرطي   ذَ طري  و رودؤ م و

ر َرووي دةردةرةما، ي رودؤ ر َطر راورد  َ موم ي َاق، 

ر دة  وردووار موام دم ،وانوَ ان و  طَرد و ر ط ة 

                                              
 -   س ة, وا ردةرةي دةرَر ... ،رياري، ر ووير  َر  مطَر ي ي

   ةردة مدا.٢٠١٤دةر  



د رة ر .ي.  
 

  

 راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)                                                                                               ١٠٦٧ 

دةر 

زؤري رةب رار  ك و طي  درا، ت  وةي دةاري رذ َا، 

 َر م ايرةر ،ن و ر و ن وووي زر   مذ دمدة و  زادي

  )رووماوةوة.١ وةك َ  ةي ذرة(

  

ةي ذَ)رة١(  

  رةم   دةردةر  ي امار

  

 رودؤ   

   و دؤن

ز و و و  

    ري و ر                                                          

         زادي دةدم و  و رؤن       

  وم دامان(ا ان)

  وم زارم وةك                 دةردةر                           ي امار

  (مرو و َن...)

  ام دوردم ي

ةي مَ  وم َم  

  

  

  

ااق، اوح اا  ااق ت امج،ر   - ا او ةط : روة: ري َةر  د وةر

  .٢٦ص

.َر  و وارةي :َ   

   وم م وةي شري  ٢٠١١  اوةي م َ وة  ر 

زي، ري... ذرة زؤر  وم ري مر  دةردةر ون رة ،رودؤ راري، ر

 رةذ  ،د  و  و َم ة وز و  وةك مرد َر 

 ر وو َو ر مرد َر ،ون ردةورو موارةي وو ن وم و

ردَ زؤر و وو و دموةي دةرط  رووي وارةن، ة ي  ذرة زؤر  وارةي 

َر  (...رةب رد و)ر وو   .اق دا (٢٠١٣َ  نر وارة رةيوارة ٦٧٧٠٩ذ(

                                              
 -  دةم  ي  وم م ريم  ،نوارة ويَ   و َرودؤ وة  َر  دم

من و  َراوةن و  واوماوةن  زامري ز ر دؤ وارةم ر  ،َوام:موة 

ر،َم وةاموةي   ام وارةن  ر َردم-           ةن، وةزارة ن دامن

 .٣،ل١٥/١١/٢٠١٤،٢٠١٤-َ١٥/٩اق 
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)رةو ذ ،و٥٨٩٠٩)وارة وا(٨٧ (% ،ون َر يطَر َ  اقَ موارة ر

)م٨٨٠٠)وارة وا(ون١٣ اقَ ي مطَر ر (%١١.  

  

 دووة :وارة  و دةردةر  ر َردما، ش رووداوي و دوو ري َ و 

.  

َر زؤر دة وةي دا ش نام  ت وا طر رة ري يوم 

)  و َ ري ردوو١١-١٠  امزةدةري ٢٠١٤ري و دةر وارةي  زؤر رةن، ذ دا(

مو من  ط و مو ردمم دةرةوةي ارةري ر  َ روون دة 

 َر:دةدة   ر  وةي زدموومارةوة ر  ،نرد  

.َر  اقَ دي مطَر  و دةريدةر :   

ذرةي و م   دواي داطدم ر دوو ري َ و   رَطمَ اوة 

) ون  ون دةر٢٥١٩٨٤٩دةر  اقَ اماوي دام َ ر ي  س(٣٠ مم

 دة(٣٦,٠٠٤,٥٥٢دا (٢٠١٤ش دة ،و س(٧ َ   ،اقَ امدام ر ي(%

َ دة َذ   وت كر يطَر و َر  مطَر ر رام  ي

َرط و ردا ون  رَ مي رة ر دةردةرامَ اق  ار رَط ون. 

  )٣وام ي ذرة(

  )٣ي ذرة(

  وةمرد َر .ح  ااَ مطَر  دةرامدةر وم ش٣٠دا   ومم

  دا٢٠١٤

ذرةي ري   طرَ  ذرة

  

مم دامان 

٢٠١٤  

(%)دامام ي 

  ان
  ٤٩,٨  ١,٢٢٠,٣٩٦  ٦٠٧٩٥٠  دك  -١

٢-  َو  ٢٤,٢٦  ١,٧٤٩,٩١٥  ٤٢٤٥٣٥  

٣-  مَ  ١٠,٣  ٢,٠٣٩,٧٦٧  ٢١٠,٢٩٤  

  ١٨,٩٩  ١,٥٠٨,٨٥٤  ٢٨٦,٥٣٣  رك  -٤

ر ث. ح.   -٥

  رَ و ث.رك

٢٣,٤٥  ٦٥١٨٩٣٢  ١٥٢٩٣١٢  

  ٣,٣٥  ٢٩,٤٨٥,٦٢٠  ٩٩٠,٥٣٧  رَطي دي ١٤  -٦

  ٧  ٣٦٠٠٤٥٥٢  ٢٥١٩٤٨٩  ر ث. َاق  

 :  د وةرط  ةرَ ري :وةر  زارة وا  ت صا اا ا ا) ،ة واوزارة ا

  .١)، ص٢٠/١٢/٢٠١٤

http://www.momd.gov.iq/UserFiles/ اا اا  ٢٠١٤-١٢-٣٠   و.pdf)ن٣٠٢٠١٥م( 

                                              
 .٣٩، ص٢٠١٣امء  دو وا ، ا ااق،  - ا اة ون ا  ااق،ا اري- ١١
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)َر  ،ةو نمرد رة ر نَ  ندةرة٢٣,٤٥دةر ر(%

َر  يطَر َ م رط  ،وةََ نام مطَر امدام وةر 

 ١٤%)ر دامامن ََوة، َا ر دةردةرةم ٢٤,٨دة دةردةرةن(

)م اقَ ي يطَري ٣,٣٥م َموة دةط ش ،وةََ نامدام ر ي(%

 ،دةردةر  وة َر امدام رة ن وةاَ ي مطَر   يدةرامو دةر َ 

  ٢٠١٥  ن دةو  ديوري ر دمش داط رم يطَر مدةرةدةر َ  ،دا

 .َر ي موارة َ  ،وة  

م)مطَر  ط  نة دةرةدةر  ، ،د ،د ،كر،ىر، م

 م  َةَ نَ  د ر وم وا وم مطَر دةريدةر (ون

)طَر َ  دةري٨١,٣٣٣دةر)ر  امَ(٨٩,٦٤٥  َو يطَر مرة امََ (

َةَ)دةدة  ٩١)رةذ ي دطَر  ،(%١٢٠,٥٧٧)ر ،و(١٢٠,٨٠٧ امَ(

%)رَ ام دةردةرةن،  رَطي َم ذرة ٩٩,٨ةن، ش دةدة(-دةردةر

)٢٤١٢٣) ر (٤٠٧٢٦)دةش دة ندةرةدةر امَ(٥٩,٢ر(% ندةرة١٢دةر.  

) ي ة دا دة   دمزاد ش٢٨٢٧٠ َو يطَر  دةردةر(

دةردةري رَطي مر  ش  ٣٠٠٠)دةردةر  رَطي دك،  و    ٣٠٤٢و(

َ وةي  ،وةن دا  ديووري ر دمداط َ  دمرزطش ر مرر ي

؟!،  َ َومن  طراموة ١٣دةردةري و  وة دة م رَوة  ر زَي ن

 ر زَي ن  م رَوة روةي طة،  م  طن روام  اد و 

ام ي   و َ ي م ، رَدم ذرة زؤر  َل و ار

 م  و دي  دمَي رماَ يَ زؤر  وةي ...نط َ

اوة  مو ري اد!، ذورةوةي دةردةري ري روودي ش مؤدم و رة  ن د

و ردةط وم ايةرر دي داور دمداط  ي  م ريم .١٤٠٠٠ 

  .دةردةر  رؤذَا ٢٠٠٠دةردةر روون  وَد، واَ ا 

  

                                              
 .١٣و٦و ٣، ر ، ص٢٠/١٢/٢٠١٤ ا اا اص ت  ازارة و  وزارة اة وا، ا - ١٢
 ر َرودن،ر َردن   َوري زة  رام وارةن،          - ١٣

)http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=٠٤٠٠٠٠&l=١٣&a=١٩)(٥٣٣٤٠ ٢٠١٥(.  
 -   وةي ؤذدا  ٥١١٤,٠٠٠ر   ،َر اق وَ ي مطَر  ديووري ر  ون دةرس دةر

 :وام ري ززام  ،  ذورةوة م  دنَ يَدي ر وق ادي     ن اا  ر ت..

 و )،اد ه ا ا  ر http://arabic.cnn.com/middleeast/٢٠١٥/٠٥/٢٢/me-٢٢٠٥١٥-

iraq-displaced-people-stuck#autoplay)(٢٢ ٢٠١٥( .  
 -   .َو وة طدةوَم َو وةيمؤ يَر  رة زؤرةذ      :دي ،ة دا١٤    زد م 

)،ار  او ر اما http://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=٢٤)(١٨٣٤٠٧٢٠١٥.(  
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  موةي دةردةر  ي امار:

 و َ  َل دواي  َل ،داوة  قَ  ض دةوَاوي مَر  وةيَ

 م انَم  َر  ، َدة ن زدةرةي دةر ان ي  ري وةيم  ا

٢٠٠٨-٢٠٠٦ م ي يَز  ة وةيامرط ا  يةَو ر)ن ٤٥دةرةدةر ر ي(%

 م انَم   ،ة٢٠١٠-٢٠٠٩  م  َزدادة ةَ٣٥ر م  ،%و  ٢٠١٢-٢٠١٠ َزدا دة ز

 مش ٦ ،ةَو ر  َ  دا َ  ةمن، ر يَز  نوة دةامررةزوي ط %

 نوة   وةموة مامرط  رط ن ة دةرةدةر  زؤر َ ر زؤرةط تدةردة

  م  وةَا قَ ويم  اَةي دةوَار  رد و م و   ،ن يَز

  نموةب و مز و  وازي  اقَ مط   .اق داَ  اَ وة زؤر

  ).٢زامري ز ر ا دةردةران  طراموة ن موة   َ واز وامَ ةي ذرة(

  )َ٢ةي ذرة(

  طرام رةزووي دةردةر  َ ت

  
َداوة    من مر َان يَل طط ون َو     وةَرون     دةط  

  

 د وةرط  ةرَ ري :وةر ة وا ص -ا ، ر،جمت ا اقا  اوح ااق، ا١٨ا.  

    

: َر  و وارةي :دووة   

  ر وارة رةيرواري ذ  اق داَ٣٠   ومم٢٠١٤ ) و ان ٨١,٦٠٣َ(

)س وارة ون  ٢٢٥,٧٤٦)َان  دةدة(٧٩١١٩)س،   ذرة(٢٣٣,٦٢٥ش دةدة(

 وارة .وةي  َر١٤%)ر وارةي رَ  اق دا٩٦,٦٢ر َردن ش دةدة(

ان،   ٢٩-١٨%) مَان ٥٥,٤٥%) رةطزي مَن، وام د  رةطزي َ و ا،(٣٥,٦رن(

)م١,٩٧م انَم (%٦٠-٣٠ )ن دةر   وام  ،ان٤٢,٤٩  ،ا(%

)م شةَ٣٩,٣٦ر (%م نو، ،َي ،تار ، ،ان دارة ،ورط ،دؤ)

%) دةرةوةي  ،رن  رَطم ، د، ر د ،، ٦٠,٦٤)دان و(

رد دَ، ذرةي دا طرام٢٠١٥ مم دووة  ١٥.  ذرة و رَة  ١٥در و د اور...ن

                                              
١٤ -   زارة وا  ت صا اا ا ا ،ة واص ٢٠/١٢/٢٠١٤وزارة ا، ر ،٦١.  
 -   َم ر ريزام )رةي ذ وام  ،نَ ناوة شَ زارت ط ن و٦-١.( 

  .٦٣-٦٢ار م،ص - ١٥
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)َر  دة ز َر موارة امَ٩٦,٧ َ اقَ  مطَر موارة ر ي(%

) َدة ةَوة ر يطَر  ،َ٩٧دة)م اقَ ي يطَر اردة  ٣%)وا (%

%) مو ن ٣٩,٢٤).  رَةش (٤ة، وام ي ذرة (ر وارةمَ ا   ط

  .١٦%) دةرةوةي َ و ن م َاون٦٠,٧٦(

  )٤ي ذرة(

  ذرةي َام وارةمَ ق

طَر  انَ  (%)  

َر  مطَر  ٩٦.٧  ٧٩٣١٦  

  ٠,٣  ٢٤٥  رك

١٤ َراقَ ي ي٣  ٢٤٦٥  ط  

ر  ١٠٠  ٨٢٠٢٦  

  .٢وزارة اة وا،ا ا ار  ااق، ر ، ص روة:

)م  ،وازن ن َ َ  نر وارةو(٥٨,٨٤ (%و ٩,٣٦ د(%

%)موم ٣,٨١%)دَةزور و (٢,٢٨)در و (٠,٠٩%) و (٠,٢٣%)ر د و (٠,٣٠%) ب و (٢٥,٠٩(

  .١٧ةوة ون

  رةم  موةي وارةو دةردةران  ي ان:

 ردةوا ان وةك ي  نوارة دةران ووةي دةرم   ؤر َر م

 ي  مرة م   و  ،(نؤ و و رة)مؤ  

ذمَ مَي   امار و وةي  ي امار  رَي ذن و ذازي و زرطم...و 

  )  ٣م ر  َوامَ ةي ذرة(

َر م :َ  :ن دارد َر  دةروارة و دةر وم َرو م  

 َ دةرردة و وارة  دؤي  َ َدي و زمَ   و ةي ك و 

:َدةدو   ارةوة ز  ، نرد   

 ردةر  ر َردن دا: :م ر َوم وارة و دة

 َر  َد م نرد َر  نوارة ن واَ دةرةوي دةرَ  

:وام ،  

مم داوام و ة موةي رد رار  موةم وَ و ر دان و  -١

 داةدامن.

٢-  دمدة نوام ن ن دي َؤذامر  يمرة و نمم  و ردةَ ري

 َل  ةن و زمرد دم ذ ن ورد دم انَي وؤ  ون ار ذن دم

 و اَل و و وةمن  ممَ اق دا

                                              
   .٣وزارة اة وا، ا ا ار  ااق، ون ت اى، ص ١٦

  .٤ار م،ص- ١٧
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  )َ٣ةي ذرة(

اام ي  دةرانوارةو دةر وةيم ري  

   )طلاط ان َن(اق 

  موم ي م َون  زَي ن

  دةَن دات  ي ان

   ةمي طلَ ي ان

  د و ر وةزارة ض و ران

وةرطَرم    

   رودؤ  ي ان

  و زَي ن 

  داامَ امن  ي

  رةر دم طمن

  موم رةري  موةن

  

  ردةر     ي اندة                                                                                     

 د وةرط  ةرَ ري :وةر ة وا ت  - :ا اقا  اوح ااق، اا

 .٣٥،ر ، ص٢٠١٣امج،

٣-  دورط  ن ووة ذَ و ز و و وةة م و ن دؤي ذوةي مدم 

مووي  و  ط ام ي وةك  و َي... مم وازي رزي 

   كم ز ا و  راورد  ردي ري و  و  ةور

 م ز ،م زؤرن دةرردةرةن م  مودا، وَةمن َ اق و

 دا م بز ن   ي  يزؤر  بز  يَن ز 

  .ن

                                              
 - ةَ م اقَ ن و يَو ن داوام ررا  مو  م  بز   ،دا     ريزام

ر  ز  ر و  َ  نوام ة  ومط  ماوةامَو  ة  دةَ  ناَ ي  وَو  م  دمة  دةمط 

 ا  ، و اا ات را  ا  ،وؤض را ن: وامَ  اوةن

)http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq٠٣١٥ar_ForUpload.pdf)(٢٠١٥.(  

 دا   وةيمم َ  اوَدةوةي و  ر ذي   ون  مو و    ارةدامَ  َ  و دادط 

 و َي ذم و  ر َ  دةرَي و زؤر  ورطي  و ةت  رار ري و امنز ي

ممرو ر و َ ن و  و مام   ن ووةم  ت  دي وَ  

  .١ص.، رااق ،وؤض را ن. موا رَطي
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 طري ردةوا اممَ اق و موةي دةردةران  رةم  رَ دا  -٤

رة موو(زي ز َمي زَ امن دةمرد َام درو  رط ،(

.ََر وةدن و دؤزي مؤر   

ودموةي رة زؤر  رَ  َا ي ام دارا و ممردم ودي  -٥

  دو. ر  َواوي  ن وة رةي م  رَطم ر َواوي

د وةرط  امو رةزا رري دةرردةرة َان.وام م زامي،  -٦

 ن، مازران و وةران...

 ر  مَةدةو و ر َوم ي: -٧

و دةردةران، َا ممم  اوام موةي رد رار َ ووان و وارة   - أ

  زَي ن دةردةت و  و  -َي  -ن ، ن  - رةب ، ن  -رةب 

ذمن وةك مةك و  زرطمن َة دةن، ط رد وة طر   زن  دةوة. 

 امَ ي ة ش دم رد و ي طمؤظ دؤ و   دةوَي م

و َش دم  دارا و راري و رزي  ط رد  و َ وةي دؤزي رد

ردي. م ر َردن و دامامي من  و ك  م دورط ؤظ 

 و   و َوة ذم مو   و َن  و موة و  و دؤ

َم ي رد و َا و مَ ا(ري)دةت، َ ا  مورطي دةرك  رق و 

 زؤر رةن ذ   ز زي وةطوي ر و  ةو ا وةك دا ؤر  

 و ووةي ن و اب... رَرا دةَي.

 و َامي  ط رد و ي  َوارة و دةردةرةم د، و دةوة   - ب

ةر وط مةة ر دذي ةدةوَم  و ؤظ ي    وة وةكوة دا

َي مو ،ة ي وةي راو م َ وون رةراي  ري و راري و 

رزمن  ر  ،َا ي  ري دةو ردي ن،    ر و 

   وامار ةَ  وو  ي و َ رد ط ر  نري وو

   دةروارةو دةر دؤزي مَروة وا .ََ دة رد دؤزي ط  ن يامَز

                                                                                                                                             
 و دا  م  يودة  م  ،م  تمم  و  رة  يمم   دذي  ون،  دا   

 ا  ن : او، ااق   ا:   وم    وازام  ا    رار  دا وام ر ز زامري

 "دا"   عا ،ا )https://www.amnesty.org/ar/articles/news/٢٠١٤/٠٧/iraq-

yezidis-captured-isis-amid-mounting-sectarian-attacks/)(٢٠١٤تموز١.(  
-        َو  د اقَ  م ر  ن  زيَ ( ةةت ر)َر رؤ يَ   ي ٢٣

 ٢٠١٥               ط َا و  دةم و وةروام َ "اق ووَ  م ر  ارةداو د دا

 ردن دةد َ زي دم و ذرة زؤرةي وارةن  ردن،  راَ ة مي داةدام وارة و َووان

 م اق دا:       وَ  ندة مم  ر و اي د َن طم ةَ ،اَ مم 

 رؤ ر َردن، ةت رةل  :موةي مَ  ان  و َزَي،(    

http://www.presidency.krd/kurdish/articledisplay.aspx?id=٠oJLYVbl٥m٢٣)(=٨٢٠١٥( 
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وة ، وام دؤزي رددا. و   م م ر َ، وةك َ ةي ارةوةدا رووماوة

 )َ٤ةي ذرة(

  )َ٤ةي ذرة(

  دةراندةر  َر م رةيدةران دةران و دةر ي مو م

 ي ان

  زؤر وم ر  مو  ن رَاوة  و من             

  يَ/ؤذةي مي َري م            

  رَو  مَان ي امار و دةردةران            

  زؤرم زاردن زؤر وم ر            

  زؤروم م رةزا(َوي و ؤذةي ميَ)            

             را  

  طري رؤي            

  ةمي ش            

  زؤر ومَ ر            

            زمم   

  ورطي            

                

  دةردةران                 

  ي ان                

 د وةرط  ةرَ ري :وةر ة وا ا- اوح ااق، اا ، ر،جمت ا اقا  

 .٢٩ص

 

  دووة :م مر َوم وارة و دةردةر  ر َردن دا:

 طري دةوةن وم  رَ و وةرمط رةي راي  ذرة 

ردةوا  دا و َر  وارة دةر وزؤرةي دةر  ريوة دوووور م  َر وا ،ن

راي ر دةَوة(راري و رَةدن و  و ري و ...) ض  َ  و ض 

:دةدة مم  َ ر ر وةي زدموومارةوة ر  ،ةدا   

  ؤ زؤرة  رَ دا َ ر وم ت دةام  ن م راري،  -١

  امن دة ،ن ري دروااوي رَوث و رة طَ امري دةاووي رر  وةمَر

ا ر رد و دؤزة رةم و طوث و رَاوة رارمي   موم دي َاق  دذ

رةواي دةن، م م  دري رة م و  ن ش وةي رَ داةدران 

 ززؤر م َدةم و زؤر ز َمز  ن و دا  م   دراون ر و
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و َرط و ردةم دووة   رة و ي رة و دذا م ط رد

...َ  ،ري ن ،ار وة، ريم :وام م تمم 

رَةدن: ش وةي ن  ري طوث و ر رار راورةن رَةموة،   -٢

  امدة رة  ان زن دةرةي زؤري ذ ن و اري ن دارد ماردم

  كطَر  نَ ،ن َر مطَر ي ن نرد مر مر

َ يدا مَ  نط َ  َرن دةطةَر  طَر َر مدام 

  َ ر ردي اري دة  َر ت ودة م وةَر  َدة .َةَ

  رام  م ن رد ط دم ن و دذا وةي مرذةوةم دم ت

و ردي، زؤر دة  ردي ةدا وةك  َر رؤ َ وةاد  َرة 

ن  َرد   رووي ذرةوة  دووةَ ي رة دَ  َاق دا و رؤك ر ردة، 

دة دم رةب ي وة وَ رةن دوورد  وامَ  ر ن َردي  دة

 ة م دا رووات و   و رط رة و  زم رة رن دةرَ و 

.َ دم َ َ  رن ممرد 

 :ي وةي  راوردوودا داممَ اق  ط و  رةن  ي   -٣

  ررا َظ و و  َذر ممووش ر  ،اونروةردة نرد ن ومرد

  ،نموم  ... ة و و  وةك دةو مؤر  ووةي طوم

ك من مرد  رد و ط م ررا رطدة   َر ط  وة َي

ش، زؤر َدةردةرن دامام رَطي د و رك(و) و د و َ و 

  ،ن مرةو َي وور ر و س و َلط  نَ يةم م ،رنم

 مؤر ون ط  نمَر دام   ، ة م َرط و  موم 

 امدة  م ن .نار  ريدةر  َو موة دام  ،ؤر ري

 .َر موو  ن َ اَ ةن، ض  رد ط مدوذ  يوا ري 

م دطا  : ذرة زؤرةي دةردةر دة َي َم دطاي رةي طرا  -٤

و م ةَ  َر مرة  رةب امدام وم دو ز َر وةي  و  ،

                                              
 -    ويَ  وَ  ريمر كرةذ"َدة ( زان )اقَ رامَم م ريمر

دي، رةي  و   م مَرامَ اق ري وَ مَ وةك ل  ،ري،  وةر  

م رمري "و" م َو رمرامدا مَ ن ي ط ردن ر و مَ  ي 

  "رد ر ش دةَ   ةوة وةك ردوم١٢     دووة ومم م٢٠١٥     د َرمر م

دن  دا امو، ر  وة ام  َ م مَرامَ اق رةي َ وام و       ر

     ان، زم :وام  َو يطَر  رةب ران ومر م ر ري ززام  ،تط راممر

 ب  وَ م )،َرمري رة ٣٠

١&Jor=٢٣٥٥٨http://xendan.org/dreja.aspx?=hawal&jmara=)(١٧ومم  ٢٠١٥دووة.(  
 - )يؤذمر َ THE WALL STREET JOURNAL  (زي  ٢٢٠١٥  دا ,ردي م َر  وةي

ر وةي ذرةي رةب  ذري ردة رةم وةن  زة، درة مر  وة م َ وة             
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ةي ا زؤرة طر راورد   َمي رةب  ط و   رةَ ا و

  رد وةير(مدةورو موةم  َ اَل و وةي زؤري ا مَ مط  ،(

َوام طَل رزي  رؤي ك  ط طر   موازةدا م ،َموةي 

َر  نرة يَز  َ راورد رط  ري واري ر يَ  د وةرط  ، دا 

ن مةرة  وةي ا ز ، و  وةي َ  دردةي ة ذم   رَاوة 

 َامَ  و زؤر َ  ،اق داَ ي م  ،َ َذم  دةردا زدةر

ش ر دةرة  وةي ا زَ  ،ي دؤَ (مطراموةن)، طري 

 و ومن َ دة َ ذرةي دامام رَ و  ة دورا دة زؤر  رَ دا.

٥-  :ري زؤر ط َر وم ي درو َدة ،ؤ   وة زؤرةيَ  

ر  ر ،َمَ  دا  ر  َم  َرا َةر َش 

 ،وةا  درا و َم م  يود وة ن  وةي  َر  

 وارام   ،ت شَ َر امدام  رة زاريت ط تمم َامدا مَ

َ ش دم و، رةَ ،او  و دؤن   ر َدوة

 رَ  ،َا دةو  راَل َ  رَةن َم ...مش ر  دامام

 َ ر . نَر  يود كم رد َر  ندةرامدةر  يود

                                                                                                                                             
         َر  ردةردةر رة ةيَر  ة رد ةيَر  َ  م  ،ردي م َر   ردي

 ر .َ زامري زرت  رَة و ذرةي رد  و رةب و موي م َوة ش  دةرردةري رةب    

:وام   

yaroslav rofimov, Arabs Fleeing Islamic State Upset Kurdistans Ethnic Balance,( 
http://www.wsj.com/articles/arabs-fleeing-islamic-state-upset-kurdistans-ethnic-balance-

١٤٣٥٨٣٣٣٤٧),(july٢,٢٠١٥)  
 -       و َدة وة و دام رةو نرد َر  انَ رةي اقَ ريي زامر يَور رار َ 

  يطَر مرم ر امَ رةي  ةيَر م  انَ رةي رز َر ،َودة مَ

    َر مامَ رةي ر ري ززام . َ مةمط امدام  و  ار ر امدام

   )"َوة دةم رةو نرد َر  انَ رةي"،ر نار :وام 

http://www.awene.com/article/٢٠)،(٢٠١٣/١١/٢٠/٢٧٤٥١ دوو ٢٠١٣.( 
 -             داَ  :َن دةامم وةزارة  نَري وةد مؤذة م ري طةَر

مَي ر دام وارة و دةردةر رو امي         رَ دةام َر دةردةر و وارةن ات،  ذرةي      

 َ َر وا ،َر  تون موارة َ  رط دوة َ م م َدة َر 

 نرةم وارة و  ريرط وةي   رن دؤ د َ ر و ك       َ  ريط  ،وةََةو

د زاري  وا ر َ َ دوو ر دؤر دة.َ زامري ز ر امي ر َ رووة و       

 ري زو  َ نرد َر ،نرود َر  :وم  ،    مرد ة

  ).٢٠١٥ ١٩)(٥٣٣٤٠=a&١٣=l&٠٤٠٠٠٠= http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?sرام وارةن، (
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) َ مم دةرن دةر وارة٢٨٢(مزارت ط  َدة ر ريو  دؤ 

) وارة و دةردةر  ر ، َوا  ٢,٠٠٠,٠٠٠م و روةردة و وي وَ و راك.. طر(

) نَ اَم٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠)دة  اَ  و  ر ريري ٦,٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠) دؤدؤ(

.. ر 

وم ردم من رزدؤوة وةك زددم م و  وةي ر 

ك و ل و  رؤذام و م َ ي م َون، ش َ دا رَ زؤرة ر 

 دامم ر  َت َي و ر، ت َ امَ رطن  دان زؤر

 ة  ي َ ذم   ر َردن دا. 

ط  : ة م دا َي دامام ر َردن دةطرَ، ض   -٦

 رَ دا، طران  َ ذرة و رَةي ام رَ، ض طرامري  رَة و ذرةي َي رةطزي 

و وام ، و  طرامري   م وامي  ون زؤرن  رةطزي َ و َ ي ان

 رَةي َةواري  رَا ، م زؤر  َامن ي َي رزي و 

 ،َ ةاماق مَ مرار  ام   ري زؤر ردة يام نرد  ن

  َ ةدا   ،َ و َ دا  نمَ م و مَ َ ي َ

ط دم دذا  ََر َامدة م  زؤر  َدة ةوار دروَر  م ن ،رد

  َي مازراو.

دؤزي ك ن رزة :طر ر  َ رامؤ ط رد رةم ي دري ت،   -٧

 َدة دةرامدةر  دمَ اري  وا ، ات ريان ر اط َ ر  ري ن

رون ردر ََ  َ دذي ام ط رد و  رةواي  .َم دةم ا

دةو ةن  ارن َاوة  ؤي رةدن راموة   ١٤٠وةي  َ دةي 

 ،َاوة و مم َ َ كم ط  ،ن مةر َ  دةرين دةرم  ز 

 ر َم َدم رةب  نرا دة اري اردوة و م كر ري  نوور م

.ط َر ارةي ي دةرةوةي ممرد وو م   رد ط دامر  

وةك دةزامَ  دا زَ  ةزارَ زن  ردن دا َ   ،امم زم ردي،  -٨

 موةم ن و  َدة ،مزم ي  ،و  كن موم رد نو

   َ ردا نرامرن طرد مر ةزاريَ نرد  نرة  وةي

مام م َ ردي ط ن،   دوور مَ ةزارةن  ط رن  رَ دا ، ش 

 َ رد ي ط وةي  .ةدا  َرد دادةم وةي طام رة َ 

                                              
 - نن دام ن، وةزارةة وةم-    َر  نوارة ام   وةياموة م،َر 

  .٧روةي َو، ل، ١١/٢٠١٤/ ١٥-١٥/٩ردمَ اق 
 - )اَل د!،(  ٧٠ذن ون مر و اقَ مَ رةوور ، نورا،َةَ اقَ مووارة م (% 

txt.١١/١٤٥٠http://www.dengekan.info/dengekan/),(زي٤٢٠١٥.( 
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ار ر و  َردي َ امي زم رة دةردةدرَ و  مَ   دا درَرة

)رة ر امَو دةق وةرط ش دة(كمَ وةيدم )َدةو  

( ي وةي َ(َم دةوة)، ن دةوَ و دةم)َمي دزَاض

 مز  دن ن (دزَي  يم)َ ن َ وةي ي (

  ن م ،ا نرد مز ومَ و وان وا دةَ  ندةرةَل دةرط رة

 و مَ وةك مط َ  رة مذورةوة و زم)ي نرط َ

 و درا   خ و َ(ردي) رامط  َيوةي ط ي  (وج ل ود) َدةر) دةمم

و ري ردي ر ،َوا  زؤري طرام و زةي(رة)   ، داو دا رري زن و 

ردة دةبنم رر داب و م ١٨. 

رك و ر: طر  ري َي ردمن  ط م  طم ؤ   -٩

ورو و وازة  ري رةب،    داطدن  ن رةموة  اردة 

 َم وردووداادةي ر نواز  َمطوة م   ،اوةرز  ر دا نر

  ن ووةر َ ري ت و َم وان تدا وا دة َر  دةررة زؤرة دةرذ   ،م

ؤرن  ر و َواموةوة َش م َت و ري وان وةر َ  ،ا ز

 ،ط َ  ر و  ازيَ ون ، وةك َا مَر مةمط  تمم ن ورؤ

 ط ن  و رط موَل  دةرةوة ردة ،َن ر دم  و رط ري 

ن، ن َازي دوامن و من اردن ،  رة و طَي ن(دا)ن ردةموة ت وا

  ر ةمر ... و زةم َ وم   رد وام ن  رة رامط  ط

   .زامم رة ت مَ مز   ر رد َوي م اَ  نطَ 

   َم دا  زؤر َم   ؤ ردةواري وةك ي  ري زؤر م َم

 .م م  َوةرة م ة

١٠-   ر مؤذة  َو زؤر ار  َام  َر  اَ :وان ةيَر

ن و َري  رَة زؤر  رَ دا زدي دوة،   دةردةرامش وم ت وةو

رر  زددم امَ ري، ر  ر َ ََري زؤر  َر دة ََ زؤر 

                                              
-     َذ  ردوودا وار  ةي م دة  نرةرو ة ور م وةن و و ر   ن

   زوو و  ر ،َ رَر  وةي اوة وةكَر  ش ز ،ة ردة وةيري مر م

       ، اا  :َلط ارون: در دةد  وة وَدة َ  وةر ي ديوام رو داب و م  رير

،راي رزام  رة مي ز٢٤ ٢٠١٥.  
 .٢٤ ٢٠١٥دار طَل  .و ز ،  ر  ر ردي،  - ١٨
 - دا- ، ي وَ ما ماوةدة ا و ذن و   ررا ر ط و ن 

)م نَم م َر ري    ٧٥٠٠٠ َ  نر م ري ززام  ،اَ ريزار د َ و (

 )رةي ذ وام  ن ٨و .(  
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.  ة  رَ دا َ ةَوم وان، َ  دا زؤر وم وان  ن رةمو

 وةي مي رار  ر َرةدةن، وةك مي زرطم دن  ؤظ و امم ؤظ و 

 مزرط مم ؤظ و ي  دن مزرط مم و م ك و  دن مزرط يم

 دن  دةي ر...

١١-  َر  نم دةرداوان و دةروَ ويم َذ   يم و َم :  

 دام   ر دةرامو دةر َم م ، دة   ن ،وةَ

  رد وةيو م ط اقَ مط  وان دذ م امدام  ررا   ، 

زوَ اوي طراوةي مو ردمم دةرةوةي ارةي ر  ،َطر زؤر  ووردي ودَي 

 مووة و مةم  ... ن نمي ر وام دوور م َم  ردة َاو ر َم

 ن دار  َر. 

١٢-  وم شي و دا  دن ريامري ط َدة ،َر مطَر  دةررةي دةرزؤر ذ

و  رَطم رَ و َام رم و ر م  ر   َرةم دامان

موةوم وةي  و  ،وري دامز ط ري وطوو م ز و  ي ر ن

 ،رة ، و ت، وةكطَ نرة اوَ َر  ي  تش وادة ،َدة

 ود ندمررة  َر  م وم ي زؤر َدة  ر ... روم

 يزؤر وةك  َرم م م   و  .واتدةر ر  َر   ةيَ

 )رووماوةوة.٥ذرة(

  

  

 

                                              
 -           دوة ديز ط َو يطَر  رراو وام ،َو  يَ وو وامَ َ دا،  ٢٠١٤

روون  رَط د    طر راورد   َم راوردوو، و ش وةي ذرة زؤر  دةردةري رةب

              َو  وان ر ر ري ززام  ،وةن دا  َ دمش داط ٢٠١٤    :وام  دا

           وةمرة  يةم نوام يزؤر :َو  يَو ، د)، 

http://hawlati.co/١٥)(ئھرشیڤھکان /٦٣٩٠٠ دووة ومم٢٠١٥.(  
 -   ز مار مَ وايؤذر  ريةَرَل   ٣٠ط يةم   امرة وارة وم  ن

ةدن و َ دةدمن    دا دة دوة و دامن  واممما مو،  زامري ز ر م د 

 مَ ،َ َ ي م:وام ت،( ٣٠دة وة دةدا  نةم   رةب وارةي 

http://knnc.net/Drejey-hawal.aspx?id=٥٣٠٥٥&LinkID=٤&video=True&leguaid)(زي١٢٠١٥.(  
-  رةيذ)َر م٢٦ ،(ك و      ١٦ي دطَر  و     ٥ َو يطَ  ي     ٥طَر  

)س َ،  ٢,٠٠٠,٠٠٠)ردةو َطر وا داَ ذرةن(   َ٣,٥٢م دا ن، ر  َوارة ن دةردةر(     

ون، ش رري  ر طرمري ي و داش وم دامان  ن  َ م٢ َ)٧,٠٠٠,٠٠٠وا(

 ر،َم وةاموةي   ام وارةن -         رَ دا : موة ةن، وةزارة ن دامن   

  .٩روةي َو، ل١١/٢٠١٤/ ١٥-١٥/٩ر َردمَ اق 
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  )َ٥ةي ذرة (

م مر َ دةرردةر  ي ان  روامي دامام ي ان و 

  دةردةراموة

  داامَ ان

ان ي                   ردةردن                                                          دةرا  

   ط  ت طزاري

  زؤروم مَ ن

  زؤروم ذرةي دامان

م وم َي م دمدرو  

 م مَرنزار  

  م َر زاري

  م َر رةن

  م َر ؤذة زرطمن

  م َر ي م َون

  زوم مَام دةردةران و ي ان

  

 د وةرط  ةرَ ري :وةر ة وا ا: - اق، ات ا اقا  اوح ا

  .٣٠امج،ر ، ص

  

  

  

 ط  وةرانوم مم  َ  ََ  ََ  َرَ ا وةك

دا مَ  ،داوة  ي  ر زةوي وَل دةرط ر ،  ؤظ ي دوو و

ن  دةردةري َا و وارةي ري  رَ دا م ،َطر َو َ ة زام و 

 دور م م دؤ  و اَ دةريرة زؤرةي دةرذ  َلط  راوَدار  ن و د

ط زي ور ري وار ذ َ ر رر زؤر ةر  امدة م ...ا

َ و ةي ر َ رووةم، راري، رطَي و  و اردن و ري و موة و 

   ...ردن دا، م ذاوي رودؤ راري،  و ز ،ري... َاق

  نرة ر وارة دةر ودةر  وةامرط  دةر م ر ،ط  وو م  

ر زَي ن، َواموة ردن دةامَ وَ راي ي و َت روي 

ةن َة  و َووام ي م وةك د رة   َ و مو

.ط  ةَ َر و اَ  
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  راردة    

 موة زةرةرَر ارةي دةرةوةي ممرد وم  َر مطَر وةي 

ر مم  ،وارة دةر ورة زؤرةي دةرو ذ ط  َم ، ،ري ،ريا

:وام ر َ َدة  َوم م ...ك ،اردن  

١.   وم ش  ،نرة ت  ناَ ة دةرةدةر  م َ وةرط

َر   ،ن يَز  وةَر نموم  رودؤ  دذا َر  

م ط رد من.    وةرط زامري واوي  و َام و  و راري و 

 .َر ةي  ر  ةر م  َ م ،دةردةر   ون و د  ...

ر َدة روة  دم ؤَلم  ، وةَ ت   ندةرةوارة و دةر

 و ون  موةوة و دةرةوةي   ط و   و و رؤي دةرةوةي ري 

َن و روو دمرم  ت   نوةدم  م .نرد  مم اوة

ر دامن و  دن  ري ر م  ر   َم َر دا ذرة وارة و 

 م َل دةزطط دن م    .ةي زمةر امرةي دامذ  دةردةر

  ون د  اَ   نوارة دةر ودةر م وم  دا مام دمدزةم

 رَ دا،  دةمدم م طمَا و وةمران.

ودَي دم َل و ذرة ممن ت ةم دةرةمن  .٢

َر  يز را  َ وةم ويم  اوة، ضارةي ط ة دم يَود .

- ن ر مو ، َ م مَ ذَةر  طو ؤرن(واَ دن  وةي رة

 رَطم ) و درو مدم مي  ر َن، مطاوةي م ران اال

  ،نَ  َل و ؤ دمدة .َر ارةي دةرةوةي ممرد وو م َر

 دمَود روة .رد دؤزي ط  ن دذمَرم و َر   وةم م

روم د َ  ،ندةرةدةر  ون ن د ،ك م ي م  نَ ون

مرو ن، م ش ار ومن  ك و وة،   ن  موي 

.َد َر  نوودةر رن دةر وارة 

٣.  و اري دةروون م ير م مدن و  دامرد  امزط 

موةي وامران و داممَ ي مر و َي   زطن  د ون وةي   ل و 

 مرة انَم  ندم و   ن َر  ون َدا  م َ نم َ

 .دا َر  يم و و  ريزام وةرط  ريزام َوةمم دم درو  

 دا  دة ن   و ر دَ دةرةوة، طَل زام ري  دةرةوةن.

                                              
 -  اني ط و رط دمو وة وماوة وةك(وو دي اوةاش طري م م دا َر موارة وم

  ... ر نون دام ن، وةزارةة وةم-       نوارة ام   وةياموة م،َر 

 .٦، روةي َو، ل١١/٢٠١٤/ ١٥-١٥/٩ ر َردمَ اق
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٤.   نر وارة دام ر نم ؤ اوةَر دمرو م 

 ر اموارة دم ت  يرة ة و َم  َر  ،ط  نَ دةرةدةر

  مرد م دةران ووارةو دةر مت و ذ ر وةي داوم وورووي رر  ،تدة

َ  دمرم .ََر َ دا ةمةي درَر  َر يود دمدز  ١٧ا  %

  ت ي رة وذ امَ روة .دا َر  نَ دةررةي دةرذ   ةَر

 دمر َ م ، نرد   نمَ ي   نمَ

 و  اري  ،َر يوم ن و وةزارةطَر ي راةَر  نمَ

 مم ج و او ر م ة  ر  ََ وةردةط  َر َردما، 

٥.  مز  م و  و موةي دادموةي مدمري مط  م ،رة

   ،ن يَز وةَر  رودؤ وم ش  َن، دةموةم  م

  ردي مز  ةر  َم رة موا ز ،ردي مز  نومَ ن ووةم ريط

َ  م ،ةدا و ردي دة مي زَ نموةم زؤر َن مو رط ت وم ر

 مرن و زم وار   يردام و وةيم  م  م  ،ندة   ن دا مز

دام   .ون دا  وا ر   يوام ت ،زامردي م مو دةزط دا  نمزرام

رَ دا،  طري  َومن  رمن طَن طَل  ،َم  طري 

دازراممن و طر دم دان، رةم     طراموة  زَي ن مموة و 

 م  ن و دة نرد  ةدةَ رة  يؤ وارردي، م رةي و 

 دا.

وةرمطن  ري ر رارن وةك ما ،م  طمَ ا م ما ومن  .٦

  رار ر  د امَ شوور  نرد ر ير   دم ت

 رر ك و مَدة  رار م  د وةرط ا داار   ،ر

 موةو م  رذةوةم  ي و  مَر و َر  

ردن  ر ،َطر ري ن   َن.وةرمطن  رةم  و َرطي

 ََ  واو د ت دةط وةي ش يوا ري ن وةك يَز  َدرَ

 دم ري وةك ط داموةي َاممن...

دةم ز ك     دة َو ك و وة ةن  رَاوةم ي .٧

اري طمم ر  ر  وارة و دةرردةر،  ر طمم وري و ن 

)َ زؤر را  و NGOوي ر م دا و دةزط دةون مَ، رؤ رَاوة دةمن(

  َ  و ر.دا  اد مم ي و موار  َ ي ش 
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  روةن

   :روة  زم ردي

 واوةي ر و رَاوةن.  -  أ

١. رؤ َر ،نرد ةت لةر  :وةيم م  ناَ  

َو ،َيز )

http://www.presidency.krd/kurdish/articledisplay.aspx?id=٠oJLYVbl٥m٢٣)(=٨

  )٢٠١٥ي

٢.  َر ،نرود َر نرد َ  ريو ةز  امر 

  ).٢٠١٥ ١٩)(٥٣٣٤٠=a&١٣=l&٠٤٠٠٠٠= )http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?sوارةن،

 ام   وةاموةي ر،َم -دامن ن وةزارة ةن، موة .٣

  .٣،ل١٥/١١/٢٠١٤،٢٠١٤-١٥/٩ َاق ردم ر  َوارةن

٤.  َر َر،نرود نرد َ  ريو ةز  امر ،نوارة 

)http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=٠٤٠٠٠٠&l=١٣&a=١٩)(٥٣٣٤٠ ٢٠١٥.(  

رة مز  وةر :دووة  

 رك  -  أ

١.  ،زو ا  ان دار ،وا ا ،ت اوا مر امس ، ا اس ، ا

٢٠١١. 

٢. ،نا ا ، دي ط ،ا وا  دار ا-،١٩٨٨ا.  

  .١٩٨٦اف،   ،   ر ام  ، اة، .٣

٤. ، دار وا ،وا ن،اا ا ، د  ،  ،  زي ،وم٢٠٠٣.  

٥. ا  دار ا ،وا ن، اا ا ، ا ،ي- ، وت٢٠٠١. 

 

 واوةي ر و رَاوةن.  - ب

١- ،س ز -ة وزارةا ،وح واا اه و ا  د ،اون ا  

ط.  

٢-  ة ان ام ا  اق،اري اء -اام  دو ،وا  

اق، ا٢٠١٣ ا .  

٣- ا ا  ةون ا ،ا ا ممب ا تا ٢٠١٣ ،٢٠١٣ ا.  

٤- ا وة ا- ،اقوح اا اا  اقت ا ،جما  ٢٠١٣ .  

٥-  ا ،واق ان: ا ا  "دا"   عا ا  

   ا  ، و اا ات ار  ا  وؤض، را ن -٦

  .١ص ،)٢٠/١٢/٢٠١٤  و ازارة  ت اص اا ا ا( وا، اة وزارة -٧

  . اى ت ون ،ااق  ار ا ا وا، اة وزارة -٨
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  .٢٠١٣ا، وا،ا اة وزارة -٩

  .اى ت ون ر، درش،  امء وع   وا، اة وزارة -١٠

  .اى ت ون دن،ر، ا  ا ت وا، اة وزارة -١١

  .اى ت ون ر، ار ، ار ا،  وعوا اة وزارة -١٢

  .ى ا ت ون ،ر،  ٢ وا، اة وزرة -١٣

 

  َ: دار

 .٢٠١٥  .٢٤و ز ،  ر  ر ردي،  -١

٢- ، اا  . ،راي رزام  رة مي ز٢٤ دا.٢٠١٥  

 َو :ارة  

١- )PUKmedia(د ،دا را   تا 

 ام٥ )(٤٤٩٥٤=http://www.pukmedia.com/AR_Direje.aspx?Jimare(وات،

٢٠١٤.( 

٢- yaroslav rofimov, Arabs Fleeing Islamic State Upset Kurdistans Ethnic 
Balance,( http://www.wsj.com/articles/arabs-fleeing-islamic-state-upset-

kurdistans-ethnic-balance-١٤٣٥٨٣٣٣٤٧),(july٢,٢٠١٥( 

 االنجازات، العراق، -المتحدة االمم - ٣
)

http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k٢&view=item&layout=item&i

d=١٠٥١&Itemid=٦٤٠&lang=ar)،٢٠١٥نیسان٣٠.  

 رةموة  ةمي وامن زؤري: و َ وَي  ،د- -٤

، )http://hawlati.co/١٥)(انکیڤھرشەئ/ ٦٣٩٠٠ومم ٢٠١٥ دووة.( 

٥- م ي َ ،َ مَ وارةي ٣٠ رةب   نةم  وةدا 

ت، دةدة )http://knnc.net/Drejey-

hawal.aspx?id=٥٣٠٥٥&LinkID=٤&video=True&leguaid)(زي١٢٠١٥.(  

( م ،َو  َرةب رمري ٣٠  ز مان، -٦

http://xendan.org/dreja.aspx?=hawal&jmara=٢٣٥٥٨&Jor=١٧)(١ومم دو٢٠١٥ وة.(  

٧- ادر ،وم  نَ  دةرةوة ،ردةوا )

http://radionawxo.org/kurdi/index.php/all-news/kurdistan/item/٢٤-٠٦-٢٠١٥-٢٠٩٦٣-

٠٧-٤٦-٠٨.html)(٢٤امزة٢٠١٥.(  

"( دة َموة رةو ردن رَ  َان رةي"ر، ران -٨

http://www.awene.com/article/٢٠)،(٢٠١٣/١١/٢٠/٢٧٤٥١ ٢٠١٣ دوو.(  
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 اغلق بعدما رملیة عاصفة وسط تعلق الرمادي من ھاربة عائالت..بالفیدیو االوسطن الشرق -٩
-iraq-٢٢٠٥١٥-me/٢٠١٥/٠٥/٢٢/http://arabic.cnn.com/middleeast(بغداد، باتجاه الطریق

displaced-people-stuck#autoplay)(٢٠١٥ مایس٢٢. (  

( اربیل، لي وصلوا الذین االنبار نازحي عدد الف١٤: ھادي دجلة، قناة -١٠
http://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=٢٠١٥مایس٢٤)(١٨٣٤٠٧.(  

-https://www.icrc.org/ar/war. والنازحون الالجئون االحمر، للصلیب الدولیة اللجنة - ١١

and-law/protected-persons/refugees-displaced-persons(٢٠١٤نیسان ٢٢(  

 عام بروتكول و ١٩٥١ لعام المتحدة االمم الالجئین،اتفاقیة لشؤن المتحدة لالم السامیة المفوضیة -١٢
 ٢٢)html.٤d١١b٣٠٢٦/http://www.unhcr-arabic.org.( االجئین بوضع الخاصین ١٩٦٧

 ))٢٠١٤نیسان

( ،!مد ون ر َاق َم روورة  ،وران -١٣

٤.txt),(١١/١٤٥٠http://www.dengekan.info/dengekan/زي٢ 
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ي دا م  ي وَ و ذم  اَل و م 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

)،دا د ار   ات PUKmediaروة(

  ).٢٠١٤ ام ٥)(٤٤٩٥٤=http://www.pukmedia.com/AR_Direje.aspx?Jimareوات،(

  

  



 م انَم دةروارة و دةر  مةمةا ٢٠١٥-١٩٦٨رمرد َر ....  
 

  

 ١٠٩٠                                                                                              راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)  

ا  

 اة  ن ا آ ،  إى أ ات ا    اء رة  و امن 

 ة رة  ، ظرا ا وإم  و ارض إ امن   واة إ ط

ا أو م اع امن  أء   ارض.و م ااع اا   اق او اء 

أم  ر وااق  ات ا وت ه اول  ااق  ا اا وات 

ا ط  ا   را رت ا ا،وة ا  يا ا 

 و  دو وا    اق واا  ا ون اإ اع وا ا إ ،ا

ة  اي  إل أ    ااق أ ااع أ د م٢٠١٤/زان /١٠أاث 

  ن ورد إ اق اا    ن وم   ح أم ا ا اع ال واا

 ا  ن م  وح  أم ذ ف ا رما   ةاث اا ة م دةز

ل ا م  ند ا ا را وا زا  ادا أ   .ر  ا

 ا  ا  ن ذ   ،اد اه ا بإ  ا ق ط يا ا

 و ،ن وا قارس واوا ،ع اء ، اواع ا   ا  ا  ذ ف ا

ا  ض ا و  اوع اد وا وا وا. ان ا  ه 

   أ ا    دون  و   و   ان ا ا  ادا

ر   ا اط ، و ن ردن   ا و ،م  ن

 وا وإم دا ا  ء وا وا ا  ا اا ا

ر أ يا زا  اد اه ا اءإ آ م  ،ا وا وا م ٢٨اد %

  نرد أرض  اا اا  ا ا  ة   أ ، ن ا 

ا او   اول ا وا وات او،  ا  اط ا  أاء 

. زا  اد اه ا  

  

Abstract 
As we know migration from one place to other is one of the world biology in 
general and humanities in particular. People have being done this activity since 

appear on the earth surface .. There are nearly ٢٠٠٠٠٠٠ people in Kurdistan as 

refuges (Syrian refuges) and displacement ( Iraqi Arabic  displacement).it's 
necessary  Kurdistan regional government has got academic and scientific 
strong and good plan for this issue .if it doesn’t have the plan it means suicides 
of political , military ,geographic ,security…there for they can do threat on 
Kurdistan region now and in the future exactly of political, administrative , 

security ,economical ,national , society…Iraqi situation spatially and regional 

situation are not helpful to return these refuge and displacement to their 
places, so Kurdistan region governmental can exploitation this subject to serve 
the Kurdish issue.       


