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الستجاولة في العمػم  السيسة مغ السفاـيع االمغ االندانيُيعج مفيػم 
بسفيػم االمغ االندانية، والسيسا في العمػم الدياسية، وذلظ بحكع ارتباشو الذجيج 

 واالمغ الػششي، ويسثل االندان وأمشو محػر اىتسامو، وىحا يفدخ اعتساده عمى
ندان مغ الخػف والحاجة ىسا الخكشان و، فتحخر االكسعيار لتحؿيق ،حقػق االندان

السخاشخ التي تيجد حياة  ن لو، وليحا فيػ يخكد عمى معالجة جسيعاالساسيا
بالعالسية والذسػلية والتخابط الػثيق بيغ مكػناتو،  االمغ االندانيويتدع  االندان.

رافقيا الكثيخ مغ  اإلرىابية التيوقج زاد االىتسام العالسي بو بعج تراعج العسميات 
 .حقػق االندانانتياكات 

فان واقع االمغ االنداني يؤشخ بػضػح عغ  وؼيسا يخز العخاق
، نطًخا 2003ح العام االنتياكات الجديسة التي تعخض ليا الذعب العخاقي مش

لسػجات العشف الستػالية السيسا االرىاب الحؼ خمف مالييغ الشازحيغ والالجئيغ 
مجة وااليتام واالرامل وغيخىا مغ السذكالت السجتسعية التي ستحتاج معالجتيا الى 

 حتى يتع التعافي مشيا.زمشية شػيمة 
 االمغ الػششي؛ االمغ اإلنداني؛ اإلرىاب؛ حقػق االندان. الكمسات السفتاحية:
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The concept of human security is one of the important 
concepts in human sciences, especially the political ones, by its 
strong association with the concept of security and national 
security. The human being and his security are the focus of its 
concern which explains its reliance on human rights as a 
standard to achieve it, so the liberation of the human being from 
fear and need are its two basic pillars, that is why it focuses on 
addressing all risks that threaten human life. Human security is 
characterized by universality, comprehensiveness, and close 
interdependence between its components. Global interest in it 
has increased after the escalation of terrorist operations, as they 
were accompanied by violations of human rights. 
As for Iraq, the reality of human security indicates grave 
violations that Iraqi people have been subjected to since 2003, 
given the successive waves of violence, especially terrorism 
which left millions of displaced people, refugees, orphans, 
widows, and other societal problems that will need to be 
addressed for a long time to get rid of. 
Keywords: National security; human security; terrorism; 
human rights. 
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 السقجمة
أصبح االمغ االنداني مغ أىع وأكثخ السفاـيع الستجاولة عمى صعيج العالقات 

االنداني بعج تراعج  باألمغ، ويأتي االىتسام باإلندانالجولية بحكع ارتباشو السباشخ 
حجة اعسال العشف التي اخحت تيجد حياة االندان، السيسا عغ شخيق الحخوب بيغ 

وما رافقيا مغ  الجول والحخوب االىمية واالرىاب وعسميات التصييخ االثشي والصائفي
السشطسة، واالوبئة  انتياكات كبيخة بحقػق االندان، والكػارث الصبيعية، والجخيسة

 عمييا، اً ججيج فقج فخض تحجياً ونطًخا لعجد الجولة الػششية عغ معالجتيا  وغيخىا.
وىشا تأتي اىسية التعاون االقميسي والجولي  فزال عغ التحجيات األخخػ التي تػاجييا.

 لسػاجية ىحه التحجيات وتشديق التعاون ؼيسا بيشيا لزسان االمغ االنداني.
الى انتياكات عجيجة وكبيخة بحقػق  2003العخاق مشح العام وقج تعخض 

االندان ويأتي في مقجمتيا االرىاب القادم مغ خارج الحجود، والحؼ اشاع الفكخ 
الستصخف فأثخ بذكل مباشخ في العسمية الدياسية والتشسية االقترادية، مسا جعل 

ادنى الجول مغ حيث العخاق ُيرشف ضسغ أعمى الجول تعخًضا لمعسميات االرىابية، و 
 مؤشخات االستقخار والدالم العالسي.

تكسغ اىسية البحث في دور االمغ االنداني في تحقيق التجانذ  ىسية البحث:أ
السجتسعي ألية دولة مسا سيشعكذ بذكل مباشخ عمى امغ واستقخار اية دولة، وبحكع 

بي ومغ ثع داعر بجًء بتشطيع القاعجة االرىا 2003مشح العام  لإلرىابتعخض العخاق 
خة بحقػق االندان يأتي دور االمغ االنداني في ياالرىابي وما رافقو مغ انتياكات خص
 تعديد امغ وسالمة وكخامة االندان.

الػقت الحؼ يخكد االمغ االنداني في تقػم االشكالية البحثية انو  اشكالية البحث:
ان والسجتسع في العخاق عمى االندان وسالمتو مغ كل انػاع السخاشخ فان واقع االند

كيف اثخ خة بدبب االرىاب، وعميو فان التداؤل الخئيذ ىػ يشيج انتياكات خص
مفيػم ما ، و االرىاب في مفيػم االمغ بذكل عام وفي االمغ االنداني بذكل خاص؟
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؟، وما  باإلرىاب االمغ االندانيعالقة ما و  ؟،االمغ االندانيو  الػششيواالمغ  االمغ
 في العخاق؟. االمغ االندانياب عمى انعكاسات االرى
يشصمق البحث مغ فخضية مفادىا ان االمغ االنداني يقػم عمى تحخر فخضية البحث: 

االندان مغ الخػف والحاجة، ولكغ واقع الحال في العخاق أكج بػضػح معاناة 
 .2003االندان العخاقي مغ شتى انػاع العشف التي أحجثيا االرىاب مشح العام 

اعتسج الباحث عمى السشيج الػصفي التحميمي كػنو مغ مشاىج  البحث:مشيجية 
البحث العمسي السيسة، والحؼ يتدع بالسخونة والفائجة العمسية، إذ يعسل عمى وصف 
 الطاىخة محل البحث، ومغ ثع يعسل عمى تحميميا، والتي تؤدؼ الى نتائج عمسية ؾيسة.

 :السحاور اآلتية البحثتزسغ  بيجف االحاشة بسػضػع البحث فقج هيكمية البحث:
 مفيػم االمغ واالمغ الػششي. -أوالً 

 اإلنداني.مفيػم االمغ  –ثانياً 
 .تأثيخ االرىاب في االمغ االنداني -ثالثاً 
 تجاعيات االرىاب عمى واقع االمغ االنداني في العخاق. -رابعاً 
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 :الؽطشيالمؼ و  المؼ مفيؽم -أولا 
وان انعجامو او  ،مغ حاجات االندان الزخورية ياً اساس اً يسثل االمغ ركش

ويختمف مفيػم االمغ مغ مجتسع الى  مباشخًة في كيان السجتسع والجولة.نقرانو يؤثخ 
قترادية واالجتساعية الدائجة اخخ تبًعا الختالف االيجيػلػجية والعػامل الدياسية واال

مشح انتياء الحخب العالسية  ألمغا وبجأ التخكيد عمى الجراسات االمشية ومفيػم ؼيو.
الثانية بيجف تالفي الحخوب وتعديد االمغ، وعميو ال يػجج تعخيف واحج متفق عميو 

مجسؽعة الجخاءات والتجابيخ الؽقائية االمغ بانو " يعخفلسفيػم االمغ، فيشاك مغ 
مو والعقابية التي تتبشاىا المة، وىؽ اطسئشان الندان عمى نفدو وديشو ومالو واى

وجسيع حقؽقو في الؽقت الحاضخ والسدتقبل مؼ أي تيجيج سؽاء كان مؼ داخل 
إذن جػىخ االمغ يكسغ في "تحخر االندان مغ الخػف ومغ  ".البالد او مؼ خارجيا

 .(1)كل خصخ يسكغ ان يذكل تيجيًجا عميو ولحقػقو السكتدبة"
الجولة سالمة اراضي  شمعت النشيسي( االمغ بانو "الجكتػر )دمحم ويعخف

قجرة السجتسع عمى مؽاجية "، وىشاك مغ يعخف االمغ بانو "واستقالليا الدياسي
ليذ فقط الحجاث او الؽقائع الفخدية لمعشف بل جسيع السعاىخ الستعمقة بالطبيعة 

 .(2)"الحخكية والحادة لمعشف
وفي السجتسعات الجيسقخاشية فان االمغ ليذ غاية وانسا وسيمة لتحقيق رفاـية 

سع، ومع التصػر الحؼ رافق السجتسعات الجيسقخاشية أصبح االمغ الػششي ال السجت
يقترخ عمى حساية الجولة، وانسا بجأ التخكيد عمى امغ االندان، اذ يأتي امغ السجتسع 
واالندان في الرجارة، وعميو فان االمغ لع يعج محرػًرا بالسدائل العدكخية وانسا 

نطخة شسػلية تتجاوز السدائل العدكخية، ويأتي تبمػرت رؤية ججيجة تشطخ الى االمغ 
 :(3)وىي عة اثخت في امغ السجتسعات والجولذلظ بعج ضيػر تحجيات متشػ 

وتتسثل في فذل او ضعف الحكػمات عغ تحقيق  التحجيات الدياسية: -1
 االستقخار الدياسي، وانتياكات لحقػق االندان، وتفذي االرىاب، وغيخىا.

وىي كثيخة مشيا الفداد، والفقخ، والبصالة، وعجم السداواة  التحجيات القترادية: -2
 االقترادية، والفجػة الكبيخة بيغ االغشياء والفقخاء، وغيخىا.
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وتتسثل بالرخاعات الصائؽية واالثشية وما يتختب عمييا التحجيات الجتساعية:  -3
مغ انقدام مجتسعي بيغ مكػنات السجتسع الػاحج، وانتذار الجخيسة السشطسة 

السخجرات واالتجار غيخ السذخوع بالبذخ، فزاًل عغ زيادة سكانية عالية ال و 
يػازييا تشسية اقترادية حؿيؿية تدتػعب ىحه الديادة، واليجخة الجساعية السيسا 

 الكفاءات مشيا، وغيخىا.
وىي كثيخة جًجا مشيا الجفاف وشحة السياه والسجاعة، وتنيخ التحجيات البيئية:  -4

 الحخارؼ، والكػارث الشػوية، وغيخىا. السشاخ، واالحتباس
السعمػمات وشبكات  اأدػ االستعسال الػاسع لتكشػلػجي التحجيات التقشية:  -5

الحاسػب وارتباشيا بالفزاء الديبخاني الى ضيػر تحجيات ججيجة تسثمت 
بالجخيسة والقخصشة الديبخانية، فكان ذلظ سبًبا في ضيػر ما يعخف بـ"االمغ 

 الديبخاني".
مغ التأكيج عمى حؿيقة ميسة وىي ان مفيػم االمغ ُيعج مغ السفاـيع  وال بج

الستصػرة بحكع التصػر االنداني السدتسخ ىحا مغ جية، ولتصػر وتعجد مرادر 
التيجيج الجاخمية والخارجية السحيصة سػاء بالجولة او السجتسع او االندان مغ جية 

ت عمى اثخه مفاـيع امشية أخخػ، وعميو ارتبط االمغ بكل مجاالت الحياة، وضيخ 
، االمغ االندانيمتشػعة فيشاك االمغ الػششي، واالمغ االقميسي، واالمغ الجولي، و 

واالمغ الديبخاني، واالمغ الفكخؼ، واالمغ االجتساعي، واالمغ الرشاعي، واالمغ 
الدياسي، واالمغ االقترادؼ، واالمغ الثقافي، واالمغ البيئي، واالمغ النحائي، واالمغ 

 العالمي، وغيخىا.ا
ومع التصػرات السعاصخة التي شيجىا العالع، وضيػر فػاعل ججيجة مغ غيخ 
الجول عمى الداحة الجولية مثال السشطسات الجولية واالقميسية والذخكات االمشية 
الخاصة وغيخىا تػسع مفيػم االمغ، ولع يعج يختبط فقط بأمغ الجولة والقزايا 

حجيات أخحت تؤثخ في االمغ ال تقل خصػرة عغ العدكخية، السيسا بعج ضيػر ت
العامل العدكخؼ، مسا فخض واقًعا ججيًجا تصمب استيعاب الستنيخات الججيجة وربصيا 
بسفيػم االمغ، ولعل أىع الستنيخات التي أثخت بذكل مباشخ في تصػر مفيػم االمغ 
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ية عالسًيا مثل تخاجع دور الجولة التقميجؼ، وتشامي دور السشطسات الجفاعية واالمش ىي
حمف الشاتػ، والثػرة التكشػلػجية في مجال السعمػمات واالتراالت، فزاًل عغ 

في الػاليات الستحجة، وما افزت اليو  2001 أيمػل/ سبتسبخ 11تجاعيات احجاث 
وضيػر حخوب مغ نػع ججيج التي اسساىا  ،مغ تحػالت نػعية في شبيعة السػاجية

( بالحخوب غيخ الستكافئة او مخيكي )انتػني كػردسسانالخبيخ االستخاتيجي واالمشي اال
 .(4)متساثمة الال

 1947الػششي فان االستعسال الخسسي لو بجأ في العام  باألمغوؼيسا يتعمق 
عشجما أسدت الػاليات الستحجة "مجمذ االمغ القػمي االمخيكي"، وقج تأثخت تعاريف 

سفكخيغ، وليحا تعجدت وتشػعت بذكل االمغ الػششي بالتػجيات الفكخية لالكاديسييغ وال
حساية واسع، فعمى سبيل السثال عخفت دائخة السعارف البخيصانية االمغ الػششي بانو "

الترخفات "، وعخفو )ىشخؼ كيدشجخ( بانو "المة مؼ خطخ القيخ عمى يج قؽة اجشبية
ىػ  اآلخخ "، وعشج البعسالتي يدعى السجتسع عؼ طخيقيا الى حفع حقو في البقاء

الجخاءات التي تتخحىا الجولة لمحفاظ عمى كيانيا ومرالحيا في الحاضخ "
. وىشاك مغ يخػ بانو قجرة الجولة عمى (5)"والسدتقبل مع مخاعاة الستغيخات الجولية

 .(6)مشع اؼ تيجيج خارجي بالقػة

 :(7)وعميو فان االمغ واالمغ الػششي يدتشج عمى السشصمقات االتية 
الػششي مفيػًما شاماًل إذ يختبط بجسيع السجاالت الدياسية يعج االمغ واالمغ  -1

 والعدكخية واالقترادية والثقاؼية وغيخىا.
يتدع مفيػم االمغ واالمغ الػششي بالجيشاميكية والتصػر إذ يتأثخ بذكل مباشخ  -2

 بالػضع الجاخمي والخارجي لمجولة اقميسًيا ودولًيا.
 حقيق االمغ بذكمو السصمق.يعج حؿيقة ندبية أؼ عجم قجرة الجولة عمى ت -3
ان التحجيات السعاصخة العابخة لمحجود الػششية فخضت عمى االمغ الػششي ان ال  -4

يقترخ عمى الجولة الػششية او مجسػعة مغ الجول فحدب وانسا بالسجتسع 
 االنداني بذكل عام.
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االمغ الػششي يتسحػر حػل مشع جسيع االخصار  مسا تقجم يتزح بان
جد امغ وسالمة واستقخار الجولة عمى الرعيج الجاخمي والخارجي، والتحجيات التي تي

ا في قسة ية دولة بالعالع، وليحا يػضع دائسً أكسا انو يحتل اىسية قرػػ في سياسة 
 اؼ مغ الػششي فانال االإ يسكغ ان تكػن ندبيةاالىتسامات، بل ان معطع القزايا 

 لة عخضة لمسخاشخ.اىسال او التقريخ في ابدط جدء مشو يجعل كيان الجو 
 :المؼ الندانيمفيؽم  –ثانياا 

تعػد جحور مفيػم االمغ االنداني الى مخحمة الحخب الباردة عشجما ضيخت 
مفاـيع ججيجة ارتبصت بالتحػالت التي مخت بيا البيئة الجولية آنحاك، وتبشتيا دول 

لع يعج مجخد تخاكع لمقػة، وانسا تحخر االندان مغ  فاألمغ ومشطسات اقميسية ودولية،
القيػد التي تشتيظ حقػقو، وعميو انتقمت الجراسات االمشية مغ التخكيد عمى الحخوب 

. وفي ىحا الخرػص (8)الشػوية وكيؽية تجشبيا الى االىتسام بقزايا امغ االندان
في كتابو  1966بخزت رؤية )بالتد( حػل االمغ الفخدؼ التي عخضيا في العام 

ان الجولة بعس التأمالت(، وتشصمق رؤيتو مغ فخضية مفادىا " اإلنداني:)االمغ 
وتعج ىحه الخؤية  "،المشة ل تعشي بالزخورة ان الفخاد امشيؼ أو تحقيق أمؼ الفخاد

أول تحٍج نطخؼ لمفكخ التقميجؼ الحؼ ركد عمى محػرية امغ الجولة كػنو االساس الحؼ 
 .(9)مغ كل ما في داخل الجولة مغ افخاد وغيخىع عغ شخيقو يتحقق أ

ففي سبعيشات القخن الساضي تذكمت  اإلنداني؛ومغ ثع تصػر مفيػم االمغ 
لجان مخترة بجراسة االمغ والتشسية ومشيا نادؼ روما وخمرت في تقاريخىا ان البذخ 

 ،لػضيفيوغياب االمان ا ،في الجول الفقيخة والنشية يػاجيػن مذاكل عجة مشيا: الفقخ
ومشح ثسانيشات  ، وقمة الثقة بالسؤسدات وغيخىا.واغتخاب الذباب ،والسذكالت البيئية

القخن الساضي تذكمت لجان لبحث عغ حمػل ليحه السذكالت، ومشيا لجشة بخانج التي 
وكانت حمػليا السقتخحة ىي سج الفجػات بيغ  1980اصجرت تقخيخىا االول في العام 

وفي تقخيخىا  لشتيجة الى تحقيق االمغ اإلنداني.ؤدؼ باالحكػمات وشعػبيا بسا ي
ركدت عمى متصمبات تحقيق االمغ االنداني  1983الثاني الحؼ اصجرتو في العام 
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عغ شخيق تحقيق االمغ النحائي والدراعي، واصالح نطام السداعجات العالسية، 
عغ االمغ  بجيالً  اً وتػفيخ الصاقة االمشة، وعميو فان االمغ االنداني ليذ مفيػم

الػششي، وانسا جاء بيجف التخكيد عمى السذكالت التي يعاني مشيا العالع الثالث، 
ومغ اجل تحقيق االمغ االنداني فانو يتصمب احتخام حقػق االندان، وتعديد 
الجيسقخاشية، وضسان العجالة االجتساعية، والحفاظ عمى البيئة، والتشسية االقترادية 

 . (10)السدتجامة، وبشاء الدالم
فزاًل عغ ذلظ فان االمغ االنداني يتحقق عغ شخيق الحكع الخشيج، وسيادة 

المغ االنداني عمى فكخة مفادىا القانػن، وانعجام الخػف والتيجيج بكل اشكالو، ويقػم ا
ىؽ شخط اساس لمسجتسعات، ودون تحقيقيا  لألفخادان تؽفيخ الحتياجات الساسية "

"، والسالحع ان االمغ االنداني ارتبط بذكل وثيق بيغ لؼ يتحقق المؼ الؽطشي
 .(11)الجولة واالمغ الفخدؼ أؼ امغ السػاشغ بأمغاالمغ الكمي الستسثل 

البذخية  ،ا بعج تقاريخ التشسيةاالنداني أصبح شائعً  ،وججيخ بالحكخ ان االمغ
تقخيخ  ، ويعج1994و  1993الستحجة االنسائي في العام  ،التي اصجرىا بخنامج االمع

االنداني، كسا ادخل مفيػم  لألمغل مأول تقخيخ يتشاول التعخيف الذا 1994العام 
اكج التقخيخ عمى اىسية كسا كاشار شامل يخكد عمى االندان،  االمغ االنداني

ييتع بـ"تسكيغ الشاس مغ  االمغ االندانيان و ، االمغ االندانيالػقائي في  ،جانبال
، وان االمغ االنداني يتسحػر حػل الذعب، ويدعى وحخية" بأمانمسارسة خياراتيع 

الى "تحقيق رفاـية الشاس الدياسية واالقترادية واالجتساعية والثقاؼية والبجنية، 
اعاة الؿيع الثقاؼية والتحخر مغ كل اشكال الخػف، وان تحؿيقو يتصمب مخ 

 .(12)"واالجتساعية
وال بج مغ التأكيج عمى مدألة ميسة وىي ان االمغ االنداني ال يمني وال 

، األمغ التقميجؼ ىػ سيادة الجولة أساس مفيػم، فاذا كان األمغ التقميجؼبجيل عغ 
االندان، وشالسا ان التأثيخ حاصل ىػ سيادة  االمغ االندانيمفيػم  اساس أنف

، السيسا بعج ان ي البيئة األمشيةف التعاير االندانحق الجولة وحق بيشيسا فسغ 
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 ،واإلقميسي ػششياألمغ ال ،في مفاـيع وسياسات ،عشرًخا أساسًيااصبح االمغ االنداني 
 .(13) الجوليةو  االقميسية والسشطسات والجولي

وفي الػاقع ان االمغ ؾيسة مادية ومعشػية غيخ قابمة لمتجدئة، فسغ غيخ 
وامغ االندان، ذلظ ان امغ الجولة قائع السسكغ فرل امغ الجولة عغ امغ السجتسع 

الػقت ذاتو فان امغ االندان وامغ السجتسع ىػ في عمى امغ االندان وامغ السجتسع و 
مكػن رئيذ مغ امغ الجولة، وعميو فان مغ مدؤوليات الجولة تػفيخ االمغ، وليحا فان 

رد السادية يخكدون عمى دور الجولة في التػزيع العادل لمسػا االمغ االندانيانرار 
والخجمات وتدييل وضسان وصػليا الى جسيع افخاد السجتسع، ذلظ ان ىحه السػارد 

االمغ فيع االولى بيا، فال يجػز وفق انرار  مغ ثعمدتخخجة مغ السجتسع و 
ان تحتكخ السػارد والخجمات عمى الشخب والجساعات السحدػبة عمى الشطام  االنداني

الحاكع ويحخم مشيا اغمب السجتسع السيسا االقميات كػنيا تعير خارج تحالف الشطام 
الحاكع مسا يجعميا عخضة لمتيسير الدياسي واالقترادؼ واالجتساعي وحتى االمشي، 

الجولة، بل ان شخعية الحكػمة تربح  ييجد أمغ االمغ االندانيوعميو فان اىسال 
 .(14)ميجدة ؼيسا لػ امتشعت عغ تمبية الحاجات السجتسعية

مرادر التيجيج عشج انرار االمغ االنداني فيي عجيجة  وؼيسا يخز
ومتشػعة وتذسل: التيجيج السباشخ لمجولة والحخب والفقخ والخػف والعشف وانعجام 

تجني مدتػػ التعميع والرحة والتحجيات العجالة االجتساعية والتسييد العشرخؼ و 
البيئية وغيخىا، وىحا يعشي ان االمغ االنداني يتصمب الحساية ضج كل ىحه 
التيجيجات، عمًسا ان معالجة ىحه التيجيجات عجيجة مشيا: بخامج تشسػية سياسية 

والسالحع ان التػسع الشطخؼ في  .واقترادية واجتساعية مدتجامة، وحػكسة رشيجة
 .(15)عمى مدتػػ السسارسة العسميةلو مغ لع يقابمو تػسع مػاٍز مجال اال

االمغ االنداني التي يشصمق مشيا ويختكد عمييا فيي: حقػق  قػماتواما م
االندان، واالمغ الػششي، والتشسية البذخية، والتعميع، والخعاية الرحية، والحكع 

والتحخر مغ  ،االقترادؼالخشيج، والتجخل الجولي االنداني، ومشع الرخاعات، والشسػ 
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الفقخ، أؼ ان االمغ االنداني يختبط ارتباًشا وثيًقا بالحقػق الدياسية واالجتساعية 
، مسا يديع في الشيػض بػاقع االندان وتحقيق تصمعاتو، وىحا لإلندانواالقترادية 

لزسان حقػق االندان، وتبشي سياسة واضحة قابمة لمتشفيح  اً مؤسداتي اً يتصمب اصالح
خاؾبة والستابعة والسعالجة واالصالح في ضػء اليات محجدة، عمًسا ان مكػنات أو والس

 :(16)عشاصخ أو ابعاد االمغ االنداني متخابصة وتذسل
 عغ شخيق ضسان الحج االدنى مغ الجخل لكل اندان. المؼ القترادي: -1
عغ شخيق ضسان عير االندان في مجتسع يحتخم حقػق  المؼ الدياسي: -2

 االندان، وحخياتو االساسية.
 عغ شخيق تػفيخ الحج االدنى مغ النحاء لكل اندان. المؼ الغحائي: -3
عغ شخيق حساية االندان مغ االضصياد الجيشي واالثشي،  المؼ السجتسعي: -4

 وضسان ديسػمة العالقات االجتساعية.
حساية االندان مغ العشف سػاء كان مغ قبل الجولة او  عغ شخيقالمؼ الفخدي:  -5

 مغ قبل الفػاعل غيخ الجولة.
عغ شخيق حساية االندان مغ الكػارث الصبيعية، وحساية البيئة  المؼ البيئي: -6

 مغ تجاوزات االندان، وتػفيخ الساء الرحي، وضسان اليػاء الشطيف.
 دان.عغ شخيق ضسان الخعاية الرحية لكل ان المؼ الرحي: -7

( ػيج نػرمان أكدػرثيملوقج تعجدت تعاريف االمغ االنداني مشيا تعخيف )
وزيخ خارجية كشجا بانو "حساية االفخاد مغ التيجيجات التي تكػن مرحػبة ام ال 

 ألمشيع لألشخاصبالعشف، وىي وضعية تتسيد بػياب الخخوقات لمحقػق االساسية 
سياسات االمغ فيي تعشي نيخىا مغ وحياتيع، وىي رؤية لمعالع تشصمق مغ الفخد وك

ترادؼ، والتشسية وعخفو )بيار بتينخو( بانو "الحقػق االندانية، والخفاه االق الحساية ".
وعخفو )يػكيػ تاكاسي( بانو "الحخية ازاء الخػف، والحخية ازاء  ."السحتخمة لمبيئة

 .(17)االندان" الحاجة"، وعشج )لشكػلع شان( ىػ "بقاء االندان ورفاـية االندان وحخية
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 :(18)ائز أىسياربالعجيج مؼ الخ المؼ الندانيويتدػ 
االنداني بالعالسية والذسػلية، فأؼ تيجيج  ،يتدع االمغ النداني: ،عالسية المؼ -1

يتعخض لو االمغ االنداني في اية دولة ستكػن لو تجاعيات عمى باقي الجول، 
ومشيا: قزايا السياجخيغ غيخ الذخعييغ والتمػث البيئي والالجئيغ والسجاعة 

لة ونطًخا لعجم قجرة الجو  .القزايا العالسية ،واالوبئة واالنتذار الشػوؼ وغيخىا مغ
بيغ الجول والسشطسات  اً دولي اً تعاونذلظ الػششية عمى مػاجيتيا فقج تصمب 

 ،االقميسية والجولية، كسا أسيست العػلسة مغ جانبيا في تػثيق عالسية االمغ
 االنداني بحكع دور العػلسة في التحخر مغ الحجود عبخ الػسائل التقشية العالسية.

ؼ ان االمغ االنداني يتدع بالتخابط بيغ ا تخابط مكؽنات وابعاد المؼ النداني: -2
ابعاده ومكػناتو وىي االمغ الػششي واالمغ االقترادؼ واالمغ الرحي واالمغ 

 النحائي وغيخىا بحيث يكسل بعزيا البعس.
بسعشى ان حياة البذخ  او امؼ شخري: ،ان المؼ النداني ىؽ أمؼ فخدي  -3

الحخوب واالرىاب وغيخىا ىي وأمغ وحساية الفخد مغ جسيع االخصار ال سيسا مغ 
محػر اىتسام االمغ االنداني، بحيث يكػن التخكيد عمى امغ الشاس أكثخ مغ 
االىتسام بامغ الحجود والقزايا العدكخية والدياسية، وليحا فان االمغ االنداني 
يتبشى استخاتيجية وقائية، اؼ التعامل مع جحور ومدببات السذكالت والحج مشيا 

لدالم واالستقخار، وليذ فقط تقجيع السداعجات بعج وقػع لتحقيق االمغ وا
 الكػارث.

مفػضية  2001ونطخا ألىسية االمغ االنداني فقج انذات االمع الستحجة في العام 
 :(19)االمغ االنداني، وتبشت السفػضية مبادرة شسػلية لتحقيق االمغ االنداني وىي

 التشسية.تجشب الحخوب والرخاعات وضسان حقػق االندان ودعع  -1
 ضسان امغ السػاششيغ ومجتسعاتيع وتػفيخ الحساية ليع. -2
 التأكيج عمى مبادغ والسسارسة الجيسقخاشية. -3
 دعع ثقافة االمغ االنداني. -4
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يجب عميو أن الشاس ميسػن و  ىي النداني لألمؼن الخسالة األساسية ا
ية تػفيخ الحساو  الجولة وىحا يتصمب تصػيخ مؤسداتالتخكيد عمى نقاط ضعفيع، 

وضسان ، حقػق االندان حسايةبيجف  ،بصخيقة تجعل أمغ السػاششيغ في السقجمة
االمغ التي يقػم عمييا مفيػم  ،وفي الػاقع ان الخكشيغ االساسييغ .الحكع الجيسقخاشي

مشيجية مفيجة مغ أجل الحاجة" تػفخ التحخر مغ الخػف والتحخر مغ أؼ " االنداني
ما بعج  ،ن في حاالتػ لسػاششاوالتيجيجات التي يتعخض ليا  ،تحميل مػاشغ الزعف

تػلج دواًل ضعيفة او حاالت ال وىشا ال بج مغ التأكيج عمى ان ىحه .الرخاعالحخب او 
أىسية حاسسة  تالذخشة ذاو األمغ  ،قصاعو إصالح القزاء ىذة، وىشا تعج قزية 
 ،كثيخ مغ األحيان يختبط قصاع األمغ فيوالرخاع  الحخب ،ألنو في حاالت ما بعج

وتقييج  ،السجتسع السجني مشطسات وتحجيع عسل ،غسػاششيالقسع و  ،بالجخيسة السشطسة
ا ػفخً فيػ يسثل تيجيًجا لمسػاششيغ أكثخ مغ كػنو م ،وبالتالي ،وسائل اإلعالم حخية

 يسكغ، إذ االمغ االندانيو  حقػق االندان، عمًسا ان ىشاك عالقة وثيقة بيغ ألمشيع
 اإلنداني ،حالة األمغ ،لؿياس ،وكحلظ وسيمة ،ىجًفا لألمغ اإلنداني االندانحقػق  عج

فزاًل عغ ذلظ يسكغ  ،"حاجةمغ ال ،مغ الخػف والتحخر ،التحخربـ" ؼيسا يتعمق 
، عمًسا ان مفاـيع االمغ االندانيمدتػػ ؿياس ل حقػق االندانمؤشخات استخجام 

وفي السقابل فان  كخامة اإلندانية،الفخد وال حقػق عمى حساية تخكد  حقػق االندان
 عذخفي  المؼ الندانييسكؼ تمخيز نيج و ا أوسع، يذكل نيجً  االمغ االنداني

 :(20) وىي نقاط

 لمترجؼ لكل انػاع ؼ تبشي استخاتيجية شاممةأ ،لألمغ ذسػليالشيج ال تبشي -1
السجاالت و  حخوب وغيخىا مغ جية،بال الستعمقةأوجو الزعف و التيجيجات 

التحخر مغ الخػف والتحخر مغ "  قاعجة اؼ العسل وفق الستعمقة بالتشسية
 .الحاجة"

ضج األمغ الجدجؼ كافة، اؼ مػاجية التيجيجات  التخابط بيغ التيجيجاتمخاعاة  -2
اتخاذ عغ شخيق  معالجة األمغ الذخري واألمغ االجتساعي واالقترادؼو 
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تكػن الدبب الجحرؼ لمعشف التي قج  تجابيخ ضج الزعف االجتساعي واالقترادؼ
 أو الجخيسة.

يذسل أؼ  ،يجب أن يكػن تذاركًيا االمغ االندانينيج لزسان فاعمية وشخعية  -3
السجتسع  ومشطسات ،األقميات والفئات السيسذةاالشخاص السعشييغ السيسا جسيع 
مسا سيؤدؼ الى تسكيغ  ومؤسدات الجولة ا،قتراديً والجيات الفاعمة ا ،السجني

مسا سيعدز مغ احتخام  الستفادة بذكل أفزل مغ حقػقيععيفة مغ االفئات الز
 حكع القانػن.

ا مغ إلى القسة بجءً  ،ونقاط الزعف مغ القاعجة ،يجب معالجة التيجيجات -4
 الستزخريغ. ،ووجيات نطخ األشخاص ،احتياجات

 ،مع التيجيجات ونقاط الزعف ،غ الشاس مغ التعاملسكيُ  االمغ االندانينيج ان  -5
كسعيار لتحقيق  حقػق االندان، إذ يسكغ اعتساد ندانيةمى حقػقيع االبشاًء ع

يجل عمى  حقػق االندان تصبيقأن وجػد درجة عالية مغ ، ذلظ االمغ االنداني
 اندانكل  وحقػق  احتخام كخامة، وعميو فان االمغ االندانيمدتػػ عاٍل مغ 

 كػن نقصة االنصالق.تيجب أن 
عمى احتياجات والتخكيد  عجم التسييدااللتدام بسبجأ  يفخض االمغ االندانيان  -6

 .الجيشية واالثشية عبنس الشطخ عغ خمفيتي الفئات السيسذة والزعيفة

 حقػق االندانمفيػم الى جانب ما يتزسشو  االمغ االندانييجب أن يذسل نيج  -7
الخشيج  ،ذات الرمة بديادة القانػن والحكع والسزاميغ االخخػ  السفاـيع
، وان تتحسل الجولة والسداءلةالتعبيخ واإلعالم  ،وحخية وؾيع السػاششة اشيةوالجيسقخ 

مدؤولية تييئة الطخوف السشاسبة لزسان االمغ االنداني، ومشع التصػرات 
 الدمبية عغ شخيق ثقافة سياسية تحػل دون تججد الرخاعات.

 تعديد العالقة بيغ االمغ االنداني والتشسية االندانية. -8
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، فاالمغ في ،سشع التيجيجاتل االنداني ،ج الذػاغل الخئيدة لألمغأح االمغ يسثل -9
ن اوبالتالي ف ،مدتجام ،الدالم بذكل ،في بشاء اليػمية عامل رئيذ ،حياة الشاس

 الجولة مختبصان. ،اإلندان وأمغ ،أمغ

، لتيجيجات ونقاط الزعفاب ألسبال الجحرية السعالجة عمى االمغ االنداني يخكد -10
الفداد و مغ قبل الجولة لسكافحة الجخيسة السشطسة وىحا يدتػجب تبشي تجابيخ فعالة 

 ،واالرىاب عغ شخيق اصالح القصاع االمشي كػن ىحه التيجيجات تقػض حياة
في حاالت ما  ،ء الدالمعسمية بشامسا سيقػض بالشتيجة  في دولتيعتيع ثقالشاس و 

 .بعج الرخاع

 : الندانيتأثيخ الرىاب في المؼ  -ثالثاا 
فسغ السالحع ان االندان  االمغ االنداني عمىتأثيخ االرىاب ؼيسا يتعمق ب

أصبح اكثخ عخضة لسخاشخ االرىاب، وزاد مغ حجة السخاشخ الجور الحؼ تمعبو 
التكشػلػجيا واالتراالت التي استنميا االرىابيػن لتشفيح عسمياتيع، كسا ان االرىاب 

عمى  كبيخةً  عرخ العػلسة ضاىخة عابخة لمحجود الػششية مسا فخض تحجياتٍ  اصبح في
احتل مكان  2001أيمػل/ سبتسبخ 11ان االرىاب ومشح احجاث  االمغ االنداني، بل

ذلظ ان  ؛(21)الرجارة في قائسة ميجدات االمغ االنداني في القخن الحادؼ والعذخيغ
مسا  كبيخة ماليةً  ومػارد   قتاليةً  خبخاتٍ و  عدكخيةً  الحخكات االرىابية تستمظ امكاناتٍ 

والدمع الجولييغ، ويبخز  لألمغ اً لجيات الفاعمة غيخ الجولية تيجيججعميا مغ اخصخ ا
أيمػل  11في ىحا الخرػص تشطيع القاعجة االرىابي السدؤول عغ تشفيح ىجسات 

 ضج الػاليات الستحجة، ومغ ثع تشطيع داعر االرىابي، وتكسغ خصػرة ىحه 2001
التشطيسات االرىابية عمى االمغ االنداني في انيا مشتذخة عالسًيا عمى شكل شبكات، 

عبخ االفخاد والذبكات السحمية، وتنحؼ الرخاعات الجاخمية  ومشنسدة في داخل الجول
 .(22)لمجول

وعمى الخغع مغ االجخاءات االمشية الذجيجة الستبعة ضج االرىاب إال ان واقع 
بييغ لجييع القجرة عمى شغ عسمياتيع في العجيج مغ دول العالع الحال يؤكج بان االرىا
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التي شسمت الجول الزعيفة والقػية عمى حٍج سػاء، كسا اتدست العسميات االرىابية 
بانيا ال تدتيجف رجال االمغ او فئات بعيشيا بل انيا شالت السجنييغ بذكل واسع 

اءات الػقائية لمقزاء عمى وتفعيل االجخ  لألمغ،مسا يتصمب تبشي السفيػم الذامل 
اسباب االرىاب، وىحا يفدخ االىتسام الحؼ تبجيو السشطسات االقميسية والجولية 
ومشطسات السجتسع السجني وحقػق االندان ومخاكد الفكخ السيسا السخترة مشيا 

االندان كػنو سيفزي بالشتيجة  ألمغبالجراسات االمشية في الجعػة الى مشح األولػية 
 .(23)امغ الجولةالى تحقيق 

جشًبا  ،العالع فإنو يحجث دائًسا ،أنحاء جسيع في ،اإلرىاب وعشج متابعة ضاىخة
، وعميو فان الحخب عمى االرىاب األساسية ،حقػق االندانمع الحخمان مغ  ،إلى جشب

أساس اإلرىاب مػجػد في تتصمب أخح االمغ االنداني بشطخ االعتبار، ذلظ ان 
واالقترادية، وان اية سياسة تيتع  الدياسية واألمشيةو  االجتساعيةالحخمان مغ الحقػق 

 .(24)بسكافحة االرىاب ال بج ليا مغ االىتسام بيحه الحقػق 

ونطًخا لتأثيخ االرىاب السجمخ عمى حقػق االندان وحفاًضا عمى االمغ 
االنداني فقج جاء االىتسام بو مغ قبل االمع الستحجة التي اكجت عمى ان 

 :(25)االرىاب
ييجد امغ االندان ويعخض حياة األبخياء لمخصخ في كل مكان، ويجمخ الحخية  -1

األساسية لمخصخ، وييجف إلى  ،ويثيخ الخػف لجػ الشاس، ويعخض الحخيات
 حقػق االندان. ،تجميخ

يقػض السجتسع السجني وحكع القانػن، ويؤدؼ الى تجميخ الجيسقخاشية، وييجد  -2
 استقخار الحكػمات الذخعية.

ط االرىاب السباشخ بجسيع انذصة الجخيسة السشطسة العابخة لمحجود الػششية ارتبا -3
وتجارة  باألسمحةمغ: قتل وابتداز وسخقة وخصف الخىائغ وغدل االمػال واالتجار 

 السخجرات، فزال عغ التعامل غيخ السذخوع بالسػاد الكيسائية والبيػلػجية وغيخىا.
ترادية واالجتساعية، ويعخض العالقات تأثيخه الدمبي السباشخ عمى التشسية االق -4

 الجولية لمخصخ كػنو يؤثخ عمى عالقات الرجاقة والتعاون بيغ الجول.
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ان االرىاب ييجد امغ الجول وسالمتيا االقميسية، وىػ بحلظ يذكل اكبخ خصخ  -5
لسقاصج االمع الستحجة التي قامت عمييا مغ احتخام حقػق االندان وحساية 

وعميو يجب مكافحة االرىاب صػنا لمدمع واالمغ  السجنييغ وحكع القانػن،
 الجولييغ.

يتزح بان لو تأثيخ مباشخ عمى حقػق  لإلرىابومغ تقييع االمع الستحجة 
االندان واالمغ االنداني وال يقترخ عمى الحجود الػششية لمجولة بل يستج لييجد 

 والدمع الجولييغ. ،العالقات الجولية، وىحا يشصػؼ بالشتيجة عمى تيجيج االمغ
، ولكغ واقع الحال أصبحت مكافحة اإلرىاب أولػية لكثيخ مغ الجولوعميو 

أكج بان اجخاءات مكافحة االرىاب قج رافقتيا انتياكات لحقػق االندان، فقج شالت 
غيخ السذاركيغ في أنذصة بعس السجنييغ اإلرىاب العسميات العدكخية لسكافحة 

قامت جيدة االمشية واساءة استعسال سمصاتيا، كسا االرىاب، والتعدف مغ قبل اال
 ،حقػق االندانمعاييخ  ال تخاعيدول أخخػ  ،السذتبو بيع إلى ،بعس الجول بتدميع

مكافحة االرىاب،  فزاًل عغ التسييد االثشي والصائفي والجيشي التي رافقت عسميات
 .(26)وشػل مجة االحتجاز لمستيسيغ وغيخىا

جاء  المغ الػششي، وانساا عغ ليذ بجيالً  االندانياالمغ مسا تقجم يتزح ان 
مشيا ما يتعمق  باإلندانلمفت االنتباه الى مجسػعة قزايا ذات االرتباط السباشخ 

بالجانب الدياسي واالمشي واالقترادؼ والثقافي واالجتساعي السيسا بعج ارتفاع وتيخة 
انتياكات حقػق االندان سػاء الشاجسة عغ الحخوب او مغ جخاء الدياسات االمشية 
واالقترادية والثقاؼية الخاشئة، وعميو فان االمغ االنداني ىػ محاولة لتجشب 

االندان عبخ مجسػعة تجابيخ وقائية كسشع الرخاعات وبشاء  االخصار التي تيجد
الدالم والتشسية االقترادية والعجالة االجتساعية واالستقخار الدياسي وضسان االمغ 
وغيخىا، فزاًل عغ ذلظ ان االمغ االنداني يجب ان ال يشحرخ فقط بحساية االندان 

ساية االندان مغ جسيع مغ العشف البجني بل يجب ان يؤخح بسفيػمو الػاسع اؼ ح
 .السجنية والدياسيةاالنتياكات لحقػقو 
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 في العخاق: المؼ الندانيتجاعيات الرىاب عمى واقع  -اا رابع
مػجات غيخ مدبػقة مغ العشف وانتياكات  2003شيج العخاق مشح العام 

جديسة لحقػق االندان، وكان الدبب الخئيذ في ذلظ ضاىخة االرىاب الجخيمة عمى 
السجتسع العخاقي، مسا ادػ الى مػجات كبيخة مغ الشدوح الجاخمي، واليجخة الى خارج 
العخاق، فزاًل عغ اضخار مجتسعية فادحة ستدسخ لعقػد بدبب ما خمفو مغ ارامل 
وايتام وتجميخ البشى التحتية، واالساءة لمؿيع االندانية السيسا بعجما اشاع الفكخ 

 الستصخف.
التي رافقت التنييخ الدياسي في العخاق مشح العام  وقج اسيست اعسال العشف

، واالرىاب في الحاق اضخار كبيخة جًجا في السؤسدات الدياسية واالقترادية 2003
واالمشية واالجتساعية، ولع يقف االمخ عشج ىحا الحج بل شال حتى السعالع الحزارية 

ستشداف شاقاتو السادية ومجتسعو وبشيتو والذخرية العخاؾية، مسا اعاق تقجم العخاق وا
يخ الدياسي في العخاق وباسع الجياد ضج يفقج استنل االرىابيػن التن ؛(27)والبذخية

غ بػسائل اجخامية وجساعية، عغ شخيق ات االمخيكية تع استيجاف العخاقييالقػ 
مغ خارج العخاق السفخخات والقتل عمى اليػية والخصف مدتشجة عمى فتاوؼ 

 . (28)وباعتخافات مػثقة
(" UNAMI -وقج رصج تقخيخ "بعثة االمع الستحجة لسداعجة العخاق )يػنامي 

جديسة بحقػق االندان  اً مجسػعة مغ السذكالت التي الحقت اضخار  2005في العام 
فقج أدت العسميات االرىابية وىجسات الفرائل السدمحة وضعف قجرة الدمصات 

وح جساعي لمسجنييغ مغ الحكػمية عمى فخض القانػن وحساية السػاششيغ، الى ند 
. وُتعج العسميات االرىابية الدبب الخئيذ وراء ارتفاع حاالت (29)مشاشق الرخاع

الػؼيات في العخاق، إذ استيجفت االسػاق السكتطة بالشاس والسداجج والسصاعع 
والسخابد ومحصات الباص واماكغ تجسع العسال وقادة السجتسع البارزيغ، فزاًل عغ 

شت االمع الستحجة ان مخاكد الذخشة ومخاكد تجشيج الستصػعيغ، وبالػقت ذاتو أعم
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حقػق االندان في العخاق تػاجو جسمة مغ التحجيات، كسا أكجت عمى صعػبة وضع 
 .(30)تقخيخ شامل يػثق جسيع الجخائع واالنتياكات لحقػق االندان في العخاق

/ في تقخيخ صجر مشيا في تذخيغ الثاني وقج ذكخت وزارة الرحة العخاؾية
بمغ أكثخ مغ  2006ولناية  2003السجة مغ خالل  اان عجد الزحاي 2006 نػفسبخ

بعج ( الصبية البخيصانية The Lancet -مجمة )النديت في حيغ أكجت ( الف، 150)
أكثخ مغ  غعجد الزحايا بمان وثقت فييا دراسة ميجانية اجختيا في العخاق 

 .(31)( الف965,654)
بان  2007في العام  "مفػضية االمع الستحجة لذؤون الالجئيغ"وقج قجرت 

يػن ( مم2,2) وا مغ عسميات العشف واالرىاب فاقعجد الالجئيغ العخاقييغ الحيغ فخ 
، ونطًخا الرتفاع معجالت العشف الى نحػ غيخ مدبػق االجئ نرفيع تقخيًبا في سػري

ووقػع االف الزحايا مغ السجنييغ في العجيج مغ مجن ومحافطات العخاق، زادت قػة 
( الف كجعع لمخصة االمشية في 146ىا الى أكثخ مغ )الستعجدة الجشديات عجد افخاد

 .(32)العخاق
انخفاًضا في العسيات االرىابية  2008وشيج الشرف الثاني مغ العام 

وتحدغ في الػضع االمشي، بالخغع ان عجد الزحايا السجنييغ بمغ في العام ذاتو اكثخ 
وفقًا لػزارة الرحة العخاؾية، وقج  اً ( جخيح20178وأكثخ مغ )شخرًا ( 6787مغ )

 . (33)عجت االمع الستحجة اليجسات ضج السجنييغ تػازؼ جخائع ضج االندانية
ومغ اضخار االرىاب عمى الػاقع االنداني ؾيام الجساعات االرىابية بتجشيج 

حجثت مخمفات االسمحة بدبب العقػد أ، كسا شفال وتجريبيع لذغ ىجسات ارىابيةاال
 ،اندانية جديسة في السجتسع العخاقي اً لحخوب والعسميات االرىابية اضخار الصػيمة مغ ا

ؼبحدب تقخيخ االمع الستحجة  عمى مغ الستػسط العالسي،أ إذ وصمت حاالت االعاقة 
تع استعسال ذخائخ عشقػدية  2006والى  1991انو خالل السجة مغ  2009لمعام 

القشابل غيخ السشفمقة مشيا  ، وان( مميػن قشبمة صنيخة50تحػؼ عمى )ضج العخاق 
( مميػن، وقج لػثت ىحه القشابل وااللنام االرضية أكثخ مغ 6الى  6,2تقجر بيغ )
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كبيخة في السجتسع العخاقي  اً مغ االراضي العخاؾية، وقج أحجثت اضخار  2( كع1700)
 ( مميػن اندان.3)عجد االشخاص السعاقيغ  تجاوزبحدب مشطسات االعاقة العخاؾية ؼ

السختكب بحق السجنييغ  االفخاط في العشفبدبب ؼمى صعيج الشدوح الجاخمي واما ع
الى اكثخ مغ  2009صل في العام و قبل الجساعات االرىابية والفرائل السدمحة  مغ

القػانيغ لتعػيس  ان الحكػمة العخاؾية بادرت بتذخيع عمًسا، اً نازح (111,764,2)
 .(34)الزحايا مادياً 

الحؿيقة لعجد الزحايا فان واقع الحال أكج بان وبنس الشطخ عغ االرقام 
االستيجاف الستعدف والستعسج والػاسع ضج السجنييغ في العخاق مثل انتياًكا خصًخا 

ارتفاًعا حاًدا في عجد الزحايا  2010فقج شيج العام  ،لمقانػن الجولي االنداني
عذػائي وبنفمة  السجنييغ، إذ تعسج االرىابيػن الى استيجاف السشاشق السددحسة بذكل

عمًسا ان عجد  ،اكبخ عجد مغ الزحايا السجنييغ وبث الخعب بيغ السػاششيغ إليقاع
بمغ  حقػق االندانلػزارة استشاًدا  2010ولناية  2003السفقػديغ خالل السجة مغ 

( الف، وفي مػازاة ذلظ أشارت تقجيخات االمع الستحجة ان عجد 520,137أكثخ مغ )
وان قخابة مميػن شفل  ،( مميػن لنع ارضي20أكثخ مغ ) االلنام االرضية بمنت

وأكجت االمع الستحجة الى تعخض االشفال الى عسميات قتل  ،عخاقي تزخروا مشيا
وخصف وتجشيج، أؼ ان االشفال كانػا مغ أبخز ضحايا االرىاب، فزاًل عغ 

 .(35)الجيشية واالثشية السيسا السدحييغ لألقمياتاالستيجاف السدتسخ 
عمى رأس الجول  2011العخاق في العام  وضع تع لمعشف الستدايج ونتيجة

" بعثة االمع  أقختحيث عجد الزحايا السجنييغ، فقج األعمى عشًفا واالكثخ تزخًرا مغ 
، ناـيظ ( الف عسمية عشف21بػقػع أكثخ مغ )الستحجة لسداعجة العخاق )يػنامي( "
 .(36)"عغ انتذار ضاىخة السقابخ الجساعية

الحطت "بعثة االمع  االمغ االندانيوفي سياق تجاعيات االرىاب عمى 
االرىابية ضج  يجساتالستحجة لسداعجة العخاق )يػنامي(" زيادة مصخدة في ال

( ألف شييج بديادة 3238، وراح ضحيتيا أكثخ مغ )2012السػاششيغ خالل العام 
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بديادة  شخراً  (10379، وجخح أكثخ مغ )2011%( مقارنًة بالعام  8,16بمنت )
، وقج مشحت الحكػمة العخاؾية في العام 2011%( مقارنًة بالعام  9,26بمنت )
عائمة، كسا وصل  ألف (54415تعػيزات لعػائل ضحايا االرىاب بمنت ) 2012

( 810,131,1عجد الشازحيغ داخمًيا السدجميغ رسسًيا لجػ الحكػمة العخاؾية الى )
 .(37) 2013لناية كانػن الثاني 

سجنييغ مغ اعسال العشف واالرىاب خالل العام اعجت ندبة الزحايا الوتر
، ؼبحدب "بعثة االمع الستحجة لسداعجة العخاق )يػنامي(" بمغ عجد الزحايا 2013

في حيغ وصل عجد الجخحى أكثخ مغ  ،شخراً  (7818السجنييغ أكثخ مغ )
دان العخاقي فقج كبيخة في االن ا، وخمفت اليجسات االرىابية اضخارً شخراً ( 17981)

عمى الخجمات االساسية  يعحرػلمغ حجت مغ تشقمو وعسمو، كسا أعاقت السػاششيغ 
السيسا وان ىحه اليجسات شالت كل مخافق الحياة الرحية  ،مغ تعميع ورعاية صحية

 .(38)صاعع وغيخىاسالتعميسية والتخفييية ودور العبادة واالسػاق والو 
الدياسي في العخاق تسكغ تشطيع داعر و وبدبب ضعف االستقخار االمشي 

 .(39)2014 / يػنيػاالرىابي مغ الديصخة عمى اجداء واسعة مغ العخاق في حديخان
االرىابي فكخة التػحر اؼ التػسع في القتل والتخىيب كأداة  وقج تبشى ىحا التشطيع

ا االنطسة الحالية ىي انطسة كافخة ويجب ازالتيبار ان "لمتصييخ الثقافي، عمى اعت
ميسا كانت الكمفة والتزحيات، كػنو سيزعف لحسة التساسظ االجتساعي والشطام 

وان افزل اداة في ذلظ ىي قصع الخؤوس  الدياسي لمجولة تسييًجا لفخض شخع هللا"،
. ووفًقا لفكخه الستصخف فان ادارة التػحر بسثابة (40)كػنيا االنجع في بث الخعب

تشطيع داعر  ارتكب عمى ىحا االساسو . (41)"السخحمة االنتقالية الى "دولة االسالم
لع يدتثِغ مشيا و مغ قتل وسمب وغيخىا  حقػق االندانانتياكات فزيعة باالرىابي 

، فعمى سبيل السثال تدبب االرىاب في ندوح إذ شالت السجنييغ والقػػ االمشية، اً حجأ
%(  15، أؼ ما يعادل )2017الى  2014( مميػن مػاشغ خالل السجة مغ 6قخابة )

مغ قبل  ى اعسال انتقاميةمغ سكان العخاق آنحاك، وقج تعخض بعس الشازحيغ ال



 

                 
  

 

 
174 

 

 

 

 

 

:  

 

. وبدبب ىػل (42)بالتشطيع االرىابي بحجة ارتباط عػائميع فرائل مدمحة مجيػلة
الفطائع التي ارتكبيا داعر االرىابي بحق االندانية، اصجر مجمذ االمغ قخاره الحؼ 

 تحقيقالفخيق ، وشمب انذاء " 2017بخ سبتس ايمػل/ 21( في 2379حسل الخقع )
. (43)الستحجة لتعديد السداءلة عغ الجخائع السختكبة مغ جانب داعر" لألمعالتابع 

ويعج ىحا أول قخار صجر مغ مجمذ االمغ خاص بتػثيق جخائع داعر ضج 
 االندانية.

وججيخ بالحكخ ان الحكػمة العخاؾية عسمت عمى تعديد االمغ االنداني في 
، كسا 2014"المجشة الػششية لمقانػن الجولي االنداني" في العام  بإنذاءذلظ العخاق و 

صجقت الحكػمة العخاؾية عمى العجيج مغ االتفاؾيات الجولية السعشية بالقانػن الجولي 
، القانػن الجولي اإلنداني قػاعجنذخ االنداني، وانزع العخاق رسسًيا ليا، فزاًل عغ 

 .(44)2017ولناية  2015لخرػص لمسجة مغ وعقج دورات تجريبية في ىحا ا
فزاًل عسا تقجم وصف تقخيخ مشطسة االمع الستحجة لمصفػلة اليػنيدف لمعام 

 ورجحأكبخ االزمات عمى صعيج العالع،  بانيااالزمة االندانية في العخاق  2018
استسخار االزمات االندانية وان انتيت العسميات العدكخية ضج تشطيع داعر 

التػتخات الدياسية، مسا يعخض حياة  السيساستقخار الا ضعفعػامل  دببباالرىابي، 
( مميػن اندان 7,8مالييغ السجنييغ الى الخصخ، وشجد التقخيخ عمى حاجة )

ع يعجون األشج ضعًفا واالكثخ ( مميػن مغ بيشي4,3لمسداعجات االندانية، وان )
  .(45)لمخصخ والسحتاجػن الى الحساية بسػجب القانػن الجولي االنداني عخضة

 عجد حراءمغ الرعػبة بسكان اأنو  والبج مغ التأكيج عمى مدألة ميسة وىي
في السحمية والجولية  ، وليحا تختمف مؤسدات الخصج والستابعةالزحايا في العخاق

وجػد رقع متفق عميو تجل بل ان االحراءات الستزاربة وعجم تحجيج عجد الزحايا، 
بػضػح عمى مجػ االضخار الكبيخة التي تعخض ليا الذعب العخاقي، كسا تكذف في 
جانب مشيا عغ ضعف ان لع يكغ غياب االمغ االنداني الحؼ عاشو العخاق مشح 

عجًدا  وثقت مشطسة "ضحايا حخب العخاق" بشاًء عمى رصجىا ، وعسػًما2003العام 
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كسا ىػ مػضح في الججول رقع  ،2003العخاق مشح العام  سجنييغ فيلزحايا المغ ا
(1). 

 2003يؽضح الزحايا السجنييؼ في العخاق مشح العام  (1)الججول رقػ 
 عجد الزحايا السجنييؼ الدشة عجد الزحايا السجنييؼ الدشة

2003 121133 2012 41622 
2004 111737 2013 91852 
2005 161583 2014 201218 
2006 291526 2015 171578 
2007 261112 2016 161393 
2008 101286 2017 131183 
2009 51382 2018 31319 
2010 41167 2019 21392 
2011 41162   

 السرجر:
Lily Hamourtziadou, with Hamit Dardagan and John Sloboda, Iraq 2019 

Calls for a ‘True Homeland’ met with deadly violence (England: Iraq Body 

Count, 2019): https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2019/  

ال ان تجاعياتو داعر االرىابي إ وعمى الخغع مغ االنترار عمى تشطيع
 اً بية السيسا في السحافطات التي كان ُمديصخ مدتسخة، إذ مازال يسارس عسمياتو االرىا

 العسميات، وتشعكذ ىحه ح الجيغ واالنبار والسػصل وديالىوتحجيًجا في صال ،عمييا
 وتيخة إعادة إعسارعمى حياة السػاششيغ إذ تعػق مغ عػدة الباقيغ الى مجنيع وتبصئ 

 .(46)البشية التحتية االساسية 

https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2019/
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" في (UNOCHAلتشديق الذؤون اإلندانية )مكتب األمع الستحجة " أكجوقج 
أن الػضع اإلنداني ، عمى الخاصة باالحتياجات اإلندانية لمعخاق 2019خصتو لمعام 

، ضج داعر دخل مخحمة ججيجة الػاسعة في العخاق بعج انتياء العسميات العدكخية
 ستكافئةاستسخار اليجسات غيخ الالسيسا مع  بأنو ال يسكغ التشبؤ بوواصًفا ىحا الػضع 

، فعمى عسميات العػدة فيتؤثخ و تؤدؼ إلى ندوح عمى نصاق صنيخ لجاعر التي 
ندانية االسداعجات ال( مميػن نازح الى ديارىع لكشيع بحاجة الى 4الخغع مغ عػدة )

مكتب األمع "قجر وقج  .ما زالػا مذخديغ ( مميػن اندان2سيسا وان ىشاك قخابة )ال
 اندانمميػن  (7,6قخابة ) أن ىشاك "(UNOCHAية )الستحجة لتشديق الذؤون اإلندان

النعجام  ػن ( مميػن اندان معخض4,2وان قخابة ) ،إندانية مداعجةيحتاجػن إلى 
تع تجميخ  إذ( مميػن اندان بحاجة الى الخعاية الرحية 5,5، وان )األمغ النحائي

لجعع ( مميػن اندان بحاجة الى ا5,4أغمب السدتذؽيات والسخاكد الرحية، وان )
( 3,2، وان )السياه والرخف الرحي( مميػن اندان بحاجة 3,2والحساية، وان )

، السيسا وان اعادة االعسار السأوػ والسػاد غيخ النحائيةمميػن اندان بحاجة الى 
كمفة  بمنتؼبحدب الحكػمة العخاؾية  ؛سشػات بدبب فجاحة االضخار ق ستدتنخ 

( الف مبشى 138البشظ الجولي فان ) ، وبحدبمميار دوالر( 88االضخار أكثخ مغ )
وؼيسا يخز االشفال فكانػا مغ أشج الفئات تأثًخا بالحخب فيشاك  .تع تجميخه اً سكشي

شقز المى الخجمات بدبب ع ( مميػن شفل معخضيغ لخصخ الحرػل1,2أكثخ مغ )
 معطع تع تجميخ، إذ لى التعميعا بحاجة مميػن شفل( 6,2وان ) ،الػثائق السجنيةفي 
، عمى نػبات ثشائية وثالثيةخالل الحخب، وان السجارس التي لع تجمخ تعسل  ارسالسج

أو ال  غيخ مشتطع في الحىاب الى السجارس مميػن شفل( 2,3وان ىشاك قخابة )
 %( 40بشدبة أكثخ مغ ) انخفس اإلنتاج الدراعيفزاًل عغ ذلظ  ،مصمًقايحىبػن 

 في السشاشق الت الدراعيةواآل ياألراض وتجميخ تخخيببدبب ؾيام داعر االرىابي ب
إذ بمنت  اإلنتاج الحيػاني بذجة بجوره كسا تزخر، خاضعة لديصختو التي كانت

 %( 90، و )مغ األبقار%(  50%( مغ االغشام والساعد، و ) 80الخدائخ بشحػ )
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ان الخدائخ واالحتياجات االندانية تتخكد في محافطات نيشػػ  عمًسا ،مغ الجواجغ
 .(47)وديالى  الجيغ واألنبار وكخكػك وصالح

 2019في تقخيخه لمعام  "صشجوق األمع الستحجة لمدكان"وفي الدياق ذاتو أكج 
الى حاجة الشازحيغ لمسداعجات االندانية السيسا بعج ان فقجوا الخجمات االساسية 
وسبل العير، وصشف التقخيخ العخاق كخابع دولة عالسًيا مغ حيث األولػية 

دليل التشسية ( وفق 120. وليحا احتل العخاق السختبة )(48)لالحتياجات االندانية
( دولة شسميا التقخيخ، ضسغ فئة التشسية 189، مغ اصل )2019لمعام البذخية 

 .(49)البذخية الستػسصة
ولبيان مجػ تأثيخ االرىاب عمى واقع السجتسع واالمغ االنداني في العخاق، 

مغ السختبة الثانية عالسيًا  2019احتل العخاق وفق مؤشخ االرىاب العالسي لمعام 
. وبالػقت (50)لإلرىابخ الجول تعخضًا ( دولة شسميا التقخيخ كػنو مغ أكث163ل )صأ

السؿياس الحؼ ُيعج  2019ذاتو تع ترشيف العخاق وفق مؤشخ الدالم العالسي لمعام 
األقل  الخسذضسغ قائسة الجول  العالع االستقخار والدالم في عالسًيا لؿياسالخائج 
والسختبة ( دولة شسميا التقخيخ، 163( مغ أصل )159، إذ احتل السختبة )سالًما

. فزاًل عغ ذلظ احتل العخاق (51)( دولة عخبية شسميا التقخيخ20( مغ أصل )18)
 ( دولة178( عالسًيا مغ اصل )13السختبة ) 2019وفق مؤشخ الجول اليذة لمعام 

العخاق ضسغ الفئة الثالثة ذات االنحار مغ بيغ خسذ  وضع شسميا التقخيخ، إذ تع
وىي مختبة متجنية ضسغ  .(52)لع ىذاشةفئات صشفيا السؤشخ كأكثخ دول العا

 السؤشخ.
 2003ومغ ىشا يتزح ان االمغ االنداني في العخاق قج تعخض مشح العام 

الى نكبات عجة، أصبح مغ الرعب معيا الػقػف عمى العجد الحؿيقي سػاء لمزحايا 
او لمسرابيغ، وأحجثت انعكاسات عسيقة الزخر في السجتسع العخاقي، مسا يعشي ان 

ار سػف تدتسخ في السدتقبل السشطػر ما لع يتع الذخوع في بخنامج عسل االضخ 
 وششي يعالج جسيع االضخار، ويشيس بالسجتسع العخاقي مغ ججيج.
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 الخاتسة
ُيخكد االمغ االنداني عمى مدألة محػرية في غاية االىسية وىي االندان، 

تيجد حياتو وضخورة تحخره مغ الحاجة والخػف، ومغ كل االخصار التي يسكغ ان 
السادية والسعشػية، ولجػ انرار االمغ االنداني فان ىحا الشػع مغ االمغ ُيفتخض ان 
يكػن ىػ اساس االمغ والدمع الجولي، مسا ُيمدم الجولة والسجتسع الجولي تػفيخ كل 
االجخاءات الكفيمة لزسان االمغ االنداني برخف الشطخ عغ الجيغ والصائفة 

ػل الفكخية، وبحلظ فان االمغ االنداني لع يعج محرػًرا باألشخ والجشدية واالثشية والسي
التقميجية لسفيػم االمغ الػششي الحؼ شالسا يخكد عمى امغ وسالمة الجولة مغ 

 االخصار والتحجيات الجاخمية والخارجية.
يحتل مكان الرجارة عالسًيا ىي  االمغ االندانيولعل االسباب التي جعمت 

خحت تػاجو العالع التي يسكغ وصفيا بانيا مذكالت عالسية شبيعة التحجيات التي أ
الحجود الػششية لمجولة بل أصبحت عابخة لمحجود، ب محرػرةاؼ ان تجاعياتيا لع تعج 

جانب الحخوب وما تحجثو مغ ازمات نازحيغ والجئيغ ىشاك مذكالت االرىاب  فإلى
ثف الجيػد االندانية تكا تدتمدمواالوبئة والكػارث الصبيعية وغيخىا الكثيخ التي 

تػسع السيسا يوالجولية لسػاجيتيا، ويأتي في مقجمتيا االمع الستحجة التي أخح نذاشيا 
 مشح انتياء الحخب الباردة.

فسغ السالحع  2003في العخاق مشح العام  االمغ االندانيػاقع ب وؼيسا يتعمق
سػجات ب مخان ىحه السخحمة كانت مغ اخصخ السخاحل في تاريخ العخاق السعاصخ إذ 

 وعخضتواالندانية واالقترادية،  تشسيتوأعاق  مساعشف غيخ مدبػقة، ومشيا االرىاب 
ت الى ازمات اندانية كبيخة احتل بدببيا صجارة الجول السحتاجة الى السداعجا

ا اثارً  خمفت إلرىابلالكػارث االندانية ان  عمًسااالندانية ودعع السشطسات الجولية، 
 خصخة في السجتسع العخاقي.
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واذا اخحنا بالقاعجة التي يقػم عمييا االمغ االنداني اؼ "التحخر مغ الخػف 
والتحخر مغ الحاجة"، وتصبيقيا عمى الػاقع العخاقي نرل الى نتيجة مؤداىا ان ىشاك 

 االنداني في العخاق. لألمغعف ان لع يكغ غياب ض
وعشج استذخاف مدتقبل االمغ االنداني في العخاق فان االزمات االندانية 
سػف تدتسخ في السدتقبل السشطػر، مسا يتصمب وضع الحمػل ليا عغ شخيق تخسيخ 

جاد مفاـيع حقػق االندان، وتعديد الجيسقخاشية، وتشسية اقترادية، والعسل الجساعي ال
والتكاتف مغ قبل الحكػمة والذعب والفخد ضسغ بخامج تشسية مجتسعية لمخالص مغ 

 مخمفات الساضي وبشاء سالم مجتسعي وتشسية مدتجامة واستقخار امشي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                 
  

 

 
180 

 

 

 

 

 

:  

 

 اليؽامر والسرادر
                                                 

محدؼ بؼ العجسي بؼ عيدى، المؼ والتشسية )الخياض: جامعة نايف العخبية لمعمؽم المشية،  (1)
 .14 – 13(، ص ص 2011

ديؽان السطبؽعات بؽزناده معسخ، السشعسات القميسية ونعام المؼ الجساعي )الجدائخ:  (2)
 .18(، ص 1992، الجامعية

المؼ: السبادئ الليات السسارسات، تخجسة: حشان ىاند بؽرن، الخقابة البخلسانية عمى الجفاع و  (3)
 .23 – 21(، ص ص 2003والي )جشيف: التحاد البخلساني الجولي، 

في عالػ ما بعج الحخب  يةاألمؼ والتيجيجات األمش، لجمية فخيجةجة و د. أحسج فخيلمسديج يشعخ  (4)
 160(، ص ص 2016، 14، دفاتخ الدياسة والقانؽن )الجدائخ، جامعة بدكخة، العجد الباردة

– 165. 
 المؼ الؽطشي وعشاصخ قؽة الجولة في ظل الشعام العالسي الججيج، السؽلى طذطؽش ىايل عبج (5)

 .23و  19(، ص ص 2012)عسان: دار الحامج لمشذخ والتؽزيع، 
(6) Jānis Teivāns-Treinovskis and Nikolajs Jefimovs, “State national 

security: Aspect of recorded crime”, Journal of Security and 

Sustainability, Vol. 2, No. 2, December 2012, p. 41. 

 .20 – 19بؽزناده معسخ، مرجر سبق ذكخه، ص ص  (7)
)القاىخة: دار الفجخ  السختكدات الشعخية في الدياسة الجولية، عمي زياد العميلمسديج يشعخ  (8)

 .218 – 216 (، ص ص2017لمشذخ والتؽزيع، 
)عسان: دار الخميج لمشذخ والتؽزيع،  المؼ النداني في ظل العؽلسة، د. فارس دمحم العسارات (9)

 .86 – 85(، ص ص 2020
خجيجة عخفة دمحم أميؼ، المؼ النداني السفيؽم والتطبيق في الؽاقع العخبي والجولي )الخياض:  (10)

 .23 – 21ص ص (، 2009جامعة نايف العخبية لمعمؽم المشية، 
د. محسؽد شاكخ سعيج و د. خالج بؼ ىبج العديد الحخفر، مفاهيػ امشية )الخياض: جامعة  (11)

 .11(، ص 2010نايف العخبية لمعمؽم المشية، 
مشعسة الرحة العالسية، الرحة والمؼ النداني )جشيف: السكتب القميسي لذخق الستؽسط،  (12)

 .4و  2ص ص (، 2002(، EM/RC/49/7رقػ الؽثيقة )
(13) Iztok Prezelj, Relationship between Security and Human Rights in 

Counter-Terrorism: A Case of Introducing Body Scanners in Civil 

Aviation, International Studies Interdisciplinary Political and 



 

        

          

 

 
181 

 

 

 

:  

 

                                                                                                         
Cultural Journal (Poland: The University of Lodz, Vol. 17, No. 1, 

2015), p.p. 147 – 148. 

سيج احسج قؽجمي، تطؽر الجراسات المشية ومعزمة التطبيق في العالػ العخبي، دراسات  (14)
(، 2012، 169استخاتيجية )ابؽ ظبي: مخكد المارات لمجراسات والبحؽث الستخاتيجية، العجد 

 .61 – 56ص ص 
 .65و  63السرجر نفدو، ص ص  (15)
د. ميمؽد عامخ حاج، المؼ القؽمي العخبي وتحجياتو السدتقبمية )الخياض: دار جامعة نايف  (16)

، يشعخ كحلغ: مشعسة الرحة العالسية، الرحة والمؼ 81 – 78(، ص ص 2016لمشذخ، 
 .2النداني، مرجر سبق ذكخه، ص

اجدتيخ، جامعة حسؽم فخيجة، المؼ النداني مجخل ججيج في الجراسات المشية )رسالة م (17)
 .45 – 44(، ص ص 2004الجدائخ، كمية العمؽم الدياسية والعالم، 

حدؽن و عادل حدؼ عمي، ماهية المؼ النداني في اطار  لمسديج يشعخ د. خالج عكاب (18)
التشعيػ الجولي السعاصخ، مجمة جامعة تكخيت لمعمؽم القانؽنية والدياسية )جامعة تكخيت: كمية 

 .17 – 11(، ص ص 2013، 20القانؽن، العجد 
مؼ البذخي في األطخ األخالقية والسعيارية والتخبؽية لتجعيػ األلمسديج يشعخ د. البذيخ شؽرو،  (19)

 .17 – 15(، ص ص 2005)باريذ: مشعسة اليؽندكؽ،  الجول العخبية
(20) Wolfgang Benedek, The Human Security Approach to Terrorism and 

Organized Crime in Post-Conflict Situations, In Book Transnational 

Terrorism Organized Crime and Peace-Building Human Security in 

the Western Balkans (England: Palgrave Macmillan, 2010), p.p.2-4, 

11-14. 

خجيجة عخفة دمحم، مفيؽم المؼ النداني، مفاهيػ )القاىخة: السخكد الجولي لمجراسات السدتقبمية  (21)
 .33 – 32و  23(، ص ص 2006، 13والستخاتيجية، العجد 

دراسة في : ي عمى ضؽء األشكال غيخ التقميجية لستعسال القؽةاألمؼ الجولايسان حديؼ،  (22)
مؤسدة خالج والجتساعية )الخباط: لمعمؽم اإلندانية  ، السجمة البحثيةمقاربة بشاء قجرات الجول

 .246(، ص 2015، خخيف 4، العجد مخكد الجراسات واألبحاث ،الحدؼ
القانؽنية مجمة الجراسات والبحؽث ، الجولةاألمؼ اإلنداني ضسانة أساسية ألمؼ ، مخاد لطالي (23)

، 3، العجد 2)الجدائخ: جامعة دمحم بؽ ضياف بالسديمة، كمية الحقؽق والعمؽم الدياسية، السجمج 
 .175و  170(، ص ص 2017



 

                 
  

 

 
182 

 

 

 

 

 

:  

 

                                                                                                         
(24) Rhonda Callaway &Julie Harrelson-Stephens, Toward a Theory of 

Terrorism: Human Security as a Determinant of Terrorism, Studies 

in Conflict & Terrorism (England: Taylor & Francis, Vol. 29, No. 7, 

2006), p. 680. 

(25) United Nations Human Rights Terrorism and Counter-terrorism, 

Fact Sheet (Geneva: Office of the United Nations High Commissioner 

for Human Rights, No. 32, 2008), p.p. 7 – 8. 

(26) Iztok Prezelj, op. cit., p.p. 150 – 151. 

د. عجنان ياسيؼ مرطفى، المؼ النداني والتشسية في العخاق مؤشخات اليذاشة وفاعمية  (27)
 .76(، ص 2016السجتسع )عسان: دار أمجج لمشذخ والتؽزيع، 

عذخ سشؽات ىدت العالػ العير السذتخك وأزمة اليؽية، في كتاب  حسيج الياشسي، ميكانيدمات (28)
)الجوحة: السخكد العخبي لالبحاث ودراسة الدياسات،  2013 – 2003عقج عمي احتالل العخاق 

 .144 – 143(، ص ص 2015
المػ الستحجة، بعثة المػ الستحجة لتقجيػ السداعجة لمعخاق، تقخيخ حقؽق الندان لمفتخة بيؼ  (29)

 .1، ص 2005، 2005خيؼ الثاني الى كانؽن الول تذ
 1المػ الستحجة، بعثة المػ الستحجة لتقجيػ السداعجة لمعخاق، تقخيخ حقؽق الندان لمفتخة بيؼ  (30)

 .8 – 5، ص ص 2006، 2006تذخيؼ الول  31 –ايمؽل 
 اقي نسؽذجااألمؼ البذخي بيؼ الحقيقة والديف السجتسع العخ ، فخاس عباس فاضل البياتي (31)

. لمسديج يشعخ مايكل أوتخمان وآخخون، 142(، ص 2011والتؽزيع، لمشذخ  غيجاءدار )عسان: 
محؽ العخاق خطة متكاممة لقتالع العخاق وزرع آخخ، تخجسة: انطؽان باسيل )بيخوت: شخكة 

 .204 – 177(، ص ص 2011السطبؽعات لمتؽزيع والشذخ، 
 1المػ الستحجة، بعثة المػ الستحجة لتقجيػ السداعجة لمعخاق، تقخيخ حقؽق الندان لمفتخة بيؼ  (32)

 .11و  5، ص ص 2007، 2007حديخان  30 –نيدان 
 1المػ الستحجة، بعثة المػ الستحجة لتقجيػ السداعجة لمعخاق، تقخيخ حقؽق الندان لمفتخة بيؼ  (33)

 .9، ص 2008، 2008كانؽن الول  31 –تسؽز 
 1المػ الستحجة، بعثة المػ الستحجة لتقجيػ السداعجة لمعخاق، تقخيخ حقؽق الندان لمفتخة بيؼ (34)

 .17 – 12و  4، ص ص 2009، 2009كانؽن الول  31 –تسؽز 



 

        

          

 

 
183 

 

 

 

:  

 

                                                                                                         

 العخاق اعجةلسد الستحجة األمػ الندان التابع لبعثة حقؽق  لمسديج يشعخ المػ الستحجة، مكتب (35)

 27و  9 – 2، ص ص 2010، بغجاد، 2010في العخاق لعام  تقخيخ حقؽق الندان)يؽنامي(، 
– 31. 

 تقخيخ)يؽنامي(،  العخاق لسداعجة الستحجة األمػ الندان التابع لبعثة حقؽق  المػ الستحجة، مكتب (36)
 .28و  17، ص ص 2012، بغجاد، 2011في العخاق  حقؽق الندان أوضاع

 تقخيخ)يؽنامي(،  العخاق لسداعجة الستحجة األمػ الندان التابع لبعثة حقؽق  المػ الستحجة، مكتب (37)
 .50و  4، ص ص 2013، بغجاد، 2012كانؽن الول  –تسؽز  في العخاق حقؽق الندان

 تقخيخ)يؽنامي(،  العخاق لسداعجة الستحجة األمػ الندان التابع لبعثة حقؽق  المػ الستحجة، مكتب (38)
 .2 – 1، ص ص 2014، بغجاد، 2013كانؽن الول  –تسؽز  في العخاق حقؽق الندانحؽل 

(39) Bertelsmann Annual Report 2016, BTI 2016: Iraq Country Report 

(Germany: Gütersloh, Bertelsmann Stiftung, 2017), p. 2. 

)بيخوت: مخكد  ، تخجسة: د. دمحم شياجياديؽ ما بعج القاعجة أيؼ؟داعر إلى  ،فؽاز جخجذد.  (40)
 .49 – 48(، ص ص 2016دراسات الؽحجة العخبية، 

والغخب )بيخوت: دار الؽلء لرشاعة  التكفيخو  الؽىابية د. دمحم محسؽد مختزى، صشاعة التؽحر (41)
 .304 – 303(، ص ص 2016الشذخ، 

(42) International Protection Considerations with Regard to People Fleeing 

the Republic of Iraq (Geneva: UNHCR, the UN Refugee Agency, 

2019), p.p. 12 , 24. 

 S/RES/2379)، رقػ الؽثيقة 2379لمسديج يشعخ األمػ الستحجة، مجمذ األمؼ، القخار  (43)

 .4 – 1، ص ص 21/9/2017، 2017)
الثامؼ حؽل تشفيح القانؽن الجولي اإلنداني عمى الرعيج العخبي  التقخيخ الجوري لمسديج يشعخ   (44)

 .67 – 66(، ص ص 2019)جشيف: يشعخ المجشة الجولية لمرميب الحسخ،  2018
)جشيف: مشعسة المػ الستحجة لمطفؽلة  2018لمعام  لسحة عامة عؼ العسل النداني العالسي (45)

 .33(، ص 2019اليؽنيدف، 
(46) International Protection Considerations with Regard to People Fleeing 

the Republic of Iraq , op. cit., p.p. 16 – 25. 

(47) EASO Country of Origin Information Report Iraq Security situation 

(Brussels: European Union, European Asylum Support Office, 2019), 

p.p. 55 – 56. 



 

                 
  

 

 
184 

 

 

 

 

 

:  

 

                                                                                                         

(، ص 2020،صشجوق األمػ الستحجة لمدكان)نيؽيؽرك:  2019العسل النداني نعخة عامة  (48)
 .8و  5ص 

أوجو  :ما وراء الجخل والستؽسط والحاضخ 2019تقخيخ التشسية البذخية لعام المػ الستحجة،  (49)
(، 2019، بخنامج األمػ الستحجة اإلنسائي )نيؽيؽرك: عجم السداواة في القخن الحادي والعذخيؼ

 .23ص 
(50) Global Terrorism Index 2019 (Sydney: The Institute for Economics & 

Peace, 2019), p. 8. 

(51) Global Peace Index 2019 (Sydney: The Institute for Economics and 

Peace, 2019), p.16. 

(52) Fragile States Index 2019 (Washington: The Fund for Peace, 2019), 

p.7. 


