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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة   
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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رموز وتعريفات
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توطئة:
يُعرَّف النازحون داخلياً أبهنم أشخاص أجربوا على النزوح من دايرهم مع بقائهم داخل حدود 
بلدهم. وتتمثل اخلصائص الرئيسة للنزوح الداخلي يف طبيعته القسرية وحقيقة أن السكان املتأثرين 
به ال يعربون احلدود املعرتف هبا دولياً، ويعد النزوح الداخلي واحداً من أعظم التحدايت اإلنسانية 

يف العامل.
وخالفاً لالجئي )الذين يفرون عرب احلدود وابلتايل مل يعودوا حتت محاية وطنهم األصلي( ما 
يزال النازحون مواطني يف بلدهم، وحكومتهم مسؤولة من الناحية القانونية عن محايتهم ورعايتهم. 
وال ينتهي املطاف ابلنازحي دائماً يف املخيمات، إذ إن الغالبية حتل ضيفة على أسر مضيفة، وجيد 

بعضهم مأوى مؤقتاً يف أثناء الرتحال، يف حي يستقر آخرون منهم يف املناطق احلضرية.
وينتقل النازحون داخلياً يف كثري من األحيان عدة مرات يف أثناء نزوحهم، وختلق هذه األمناط 
املتنوعة والديناميكية حتدايت كبريًة أمام متابعة حتركاهتم؛ ونتيجة لذلك أيضاً، تستند األرقام حول 
أعداد النازحي إىل تقديرات وليس أرقاماً مؤكدة مهما اختلفت طرق رصدها وتسجيلها ومصدرها، 
حيث يقدر مركز رصد النزوح الداخلي -مقره يف جنيف- أن هناك ما ال يقل عن )26( مليون 
انزح داخلي يف مجيع أحناء العامل نتيجة للصراعات، فضاًل عن تعرُّض عدة ماليي آخرين للنزوح 
نتيجة للكوارث الطبيعية، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بتغري املناخ، أو املشاريع التنموية الكبرية مثل 
نتيجة  العامل آخذة يف االرتفاع  النازحي داخلياً يف مجيع أحناء  املعروف أن أعداد  السدود. ومن 

للحروب واالرهاب الذي يعصف بعدد من دول العامل.
الضرورية  احلاجات  هلم حزم  يتسىن  أن  دون  من  دايرهم  من  داخلياً  النازحون  يفرُّ  وعادًة 
واألمتعة أو األوراق الثبوتية اخلاصة هبم، ويكون ذلك غالباً حتت ظروف خطرية بسبب الصدمة 
املساعدة  إىل  وحيتاجون  خاص  بنحٍو  للمخاطر  عرضًة  داخلياً  النازحون  يصبح  لذلك  والعنف؛ 
للنزوح  استجابة  أي  صميم  يف  هي  الوطنية  السلطات  أن  من  الرغم  وعلى  واحلماية.  اإلنسانية 
الداخلي، إال أهنا قد تكون غري قادرة على تلبية احتياجات النازحي داخلياً أو غري راغبة يف ذلك 
نتيجة لظروف معينة، ويف مثل هذه الظروف، يقوم اجملتمع الدويل بدعم السلطات الوطنية ويكمل 

جهودها بناًء على طلبها.
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لذا، يتمتع النازحون داخلياً ابحلماية الكاملة من قبل القانون الوطين، إذ إن احلقوق مكفولة 
ملواطين الدولة اليت يقيمون فيها بصفتهم مواطني، من دون أي متييز جمحف انتج عن واقع نزوحهم، 
للنازحي داخل بلداهنم، وهو يسري يف  القانون الدويل حلقوق اإلنسان أيضاً محاية مهمة  ويوفر 
أوقات السلم ويف حاالت النزاع املسلح على حد سواء، ويهدف القانون إىل منع النزوح وكفالة 
احلقوق األساسية للنازحي حال حدوثه، ويُعد احلظر املفروض على التعذيب أو العقوبة القاسية 
والال إنسانية أو املهينة، واحلق يف التمتع ابملمتلكات يف سالم والتمتع ابلسكن واحلياة األسرية ذا 
أمهية خاصة ملنع النزوح. وإن احلق يف السالمة الشخصية وتوافر الغذاء واملأوى والتعليم والعمل، من 
شأنه أن يقدم محاية جوهرية يف أثناء النزوح، فضاًل عن صلته أيضاً بقضية العودة أو االستقرار يف 

اجملتمع املضيف اليت تعد من احللول الدائمة لظاهرة النزوح. 
العراقي  الواردة يف الدستور  من جانب آخر -ويف السياق نفسه- تتوافق املواد الدستورية 
مع النظرة الدولية بشأن النزوح الداخلي، إذ تشري املادة رقم )44( فقرة أواًل إىل ما أييت: للعراقي 
حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه. وتنص الفقرة اثنياً على اآليت: ال جيوز نفي 
العراقي أو إبعاده أو حرمانه من العودة إىل الوطن؛ لذا جاء قانون وزارة اهلجرة واملهجرين متوافقاً 
مع القواني الدولية والدستور العراقي فيما خيص معاجلته لظاهرة النزوح وإدارة ملفاته، وقد مثلت 
استجابة الوزارة وسياساهتا يف دعم النازحي وإغاثتهم وإيوائهم إطاراً منسجماً مع املبادئ واحلقوق 

اإلنسانية املعمول هبا دولياً.
لقد حدثت موجات نزوح غري مسبوقة يف العراق جراء دخول اجلماعات اإلرهابية )داعش( 
وسيطرهتا على عدٍد من حمافظات العراق، إذ مل يزد اجملموع املرتاكم للعوائل النازحة منذ العام 2003 
وحىت 2010 على حنو )300( ألف عائلة، يف حي نزح خالل األسابيع األربعة األوىل بعد دخول 
داعش حنو )500( ألف عائلة، وأخذ العدد يتزايد حىت وصل إىل حنو )1,035,413( عائلة، 

وإىل ما يقرب من )5,694,771( انزحاً.
الداخلي: )حكومة  الصعيدين  على  اجلهود  تضافر  من  مزيداً  يتطلب  احلال  بطبيعة  وهذا 
احتادية ويف مقدمة مؤسساهتا وزارة اهلجرة واملهجرين، وحكومات حملية، ومنظمات جمتمع مدين، 
ووجهاء، ورجال دين، وجتار، ومتربعون(، وعلى الصعيد اخلارجي: )دول صديقة، ومنظمات األمم 

املتحدة، ومنظمات اجملمتع املدين احمللية، وأفراد متربعون( ملعاجلة آاثر النزوح وتداعياته.  
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     لذا فإن معاجلة ملف النزوح ينبغي أن تندرج يف إطار جهٍد وطينٍّ ودويلٍّ كبري يهدف 
إىل حتقيق تنمية شاملة ومستدامة يف كل املدن والسيما تلك اليت عانت من اإلرهاب، إذ تشري 
تقديرات وزارة التخطيط العراقية إىل أن حجم األضرار يف املناطق احملررة من تنظيم داعش تقدر بنحو 
)47( مليار دوالر، يف القطاع احلكومي فقط، يقابلها تقديرات إمجالية جلميع القطاعات تقدر 
بنحو )100( مليار دوالر، إذ إن بعض األحياء دمرت ابلكامل بفعل اإلرهاب، وهذا األمر حيتاج 

حلملة قوية وكبرية إلعادة اإلعمار، مع رصد األموال الالزمة بشأهنا، والسيما من اجملتمع املدين.
ومن املقرر أن يفضي املؤمتر الدويل الكبري إلعادة إعمار العراق، الذي انعقد يف الكويت، 
يف شباط من العام 2018 إىل استجابٍة واسعٍة من الدول واملنظمات اليت أعلنت نيتها واستعدادها 

للمشاركة مبساعدة العراق. 
ومتثل برامج املساعدة يف العودة الطوعية وإعادة االندماج بدائل إجيابية ألنواع أخرى من 
العودة، إذ تقوم على اشرتاك النازحي وحتفيزهم للتفكري يف حيثيات الظاهرة وحتدايهتا لضمان تقبلهم 
مستقباًل ملواجهتها، وهتدف برامج إعادة االندماج إىل تسهيل عودة مستدامة واملساعدة يف معاجلة 
الفاعلة يف  بيئات األصل واملشاركة  العائدين من االستقرار يف  للنزوح، ومتكي  األسباب اجلذرية 

خدمة جمتمعاهتم.
تقوم الدراسة احلالية على افرتاض رئيس يتمثل إبدعاء أن نزوح العام 2014 كان نزوحاً كبرياً 
وغري مسبوق، خيتلف عما حصل يف العراق من موجات نزوح تكررت منذ أتسيس الدولة العراقية 
للمتأثرين  الدميوغرايف  احلجم  ارتفاع  إىل  تشري دالالت “الكبري”  إذ  داعش،  وحىت وقت دخول 
ابلظاهرة )النازحي(، وكذلك سعة انتشارهم اجلغرايف على خارطة الرتاب العراقي، وتشري أيضاً إىل 
اشرتاك أغلب اجلماعات )اإلثنية، والدينية، واملذهبية( اليت تشكل الطيف العراقي وأتثرها ابلظاهرة، 

فضاًل عن اآلاثر النامجة عنه وما تتضمنه من خسائر مادية وبشرية، وبىن حتتية وعمرانية.
وللتحقق من ذلك تسعى الدراسة احلالية إىل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

ما أبرز خصائص النازحي وطبيعة انتشارهم من حيث )حمافظة األصل، واحملافظة النازح إليها، . 1
والداينة، والقومية، وطبيعة السكن، وسواها(؟

ما أبرز سياسات وبرامج دعم النازحي وإيوائهم وإغاثتهم؟. 2
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ما نسب النازحي مقارنة حبجم السكان الكلي على صعيد حمافظات األصل ولعموم العراق؟. 3
هل توجد فروق موضوعية )اجتماعية، وسياسية، وأمنية( بي مناطق األصل تعيق عودة النازحي . 4

إليها؟
ما أعداد النازحي العائدين ونسبهم حبسب احملافظة؟. 5

الدراسة احلالية تنطوي على مخسة حماور رئيسة، توضح على حنٍو تفصيلي  ومن هنا فإن 
والدين،  اجلنس،  فضاًل عن مؤشرات ختص  توزيعهم،  وطبيعة  انتشارهم  النازحي وجغرافيا  أعداد 
والقومية، وطبيعة السكن للنازحي، وغريها من املتغريات، مع مقارابت ختص أعداد الساكني يف 
املخيمات إىل نسب الساكني يف اجملتمعات املضيفة وأعدادهم، ويتضمن البحث أبرز نشاطات 
وزارة اهلجرة واملهجرين واللجنة العليا إلغاثة ودعم النازحي، وبراجمهما فيما خيص اإليواء واإلغاثة 

والدعم املقدم إليهم، فضاًل عن حمور خاص بعمليات حترير نينوى وما رافقها من نزوح وإغاثة. 
لقد اعتمدت الدراسة احلالية بنحٍو مباشر على بياانت مزدوجة أاتحتها قاعدة بياانت وزارة 
اهلجرة واملهجرين العراقية، وبياانت القوات األمنية، وقيادات العمليات يف حماور عمليات التحرير، 
فضاًل عن زايرات ميدانية ومقابالت أجراها الباحث مع النازحي، وعمل على مقاطعتها وتنظيمها 
وحتليلها، بوصفها بياانت أولية صادرة من اجلهات املختصة، ومقاربتها ومقارنتها مع بياانت أخرى 
واملسح  العراق،  السكانية حملافظات  اإلسقاطات  قبيل  من  االحتادية،  التخطيط  وزارة  من  صادرة 

الوطين للنازحي لعام 2015.
أواًل: حركة النزوح.. طبيعة التوزيع وخصائص االنتشار )أرقام ودالالت(

النازحة املسجلة لدى وزارة اهلجرة واملهجرين، وحىت مطلع العام  بلغ جمموع عدد العوائل 
احلايل حنو )834,415( عائلة، متثل حنو )4,589,282( فرداً انزحاً.

ويضاف إليهم حنو )200,998( عائلة انزحة داخل حمافظة نينوى حتركت بعد عمليات 
حتريرها وسجلت من قبل القوات األمنية فقط، إذ مل جُينَْر تسجيلها من قبل وزارة اهلجرة واملهجرين 
ألغراض فنية وتنظيمية، حيث تسعى الوزارة إىل توحيد تسجيلهم عند توثيق عودهتم إىل مناطق 

األصل الختصار اإلجراءات وتيسريها، وكما موضح يف أدانه يف اجلدول )1(.
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جدول )1( يوضح  أعداد العوائل النازحة حبسب حمافظة األصل وحمافظة النزوح
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وهبذا يبلغ جمموع عدد العوائل النازحة املسجلة لدى وزارة اهلجرة مضاف إليهم عدد العوائل 
النازحة يف نينوى بعد عمليات حتريرها واملسجلة لدى القوات األمنية اليت ما تزال قيد التسجيل يف 

الوزارة حىت اكتمال عودهتم حنو )1,035,413( عائلة، متثل حنو )5,694,771( فرداً انزحاً.
أ نزوح اجلماعات يف العراق )بياانت وحتليالت(:	-

على وفق البياانت املتاحة من وزارة اهلجرة ظهر التوزيع الديين للنازحي مقارابً لواقع متثيلهم 
يف اجملتمع العراقي، إذ بلغ عدد العوائل النازحة املسلمة حنو )733,976( عائلة، وبنسبة )%88( 
مقارنتها  حي  مرتفعًة  األيزيدية  العوائل  نسبة  جاءت  حي  يف  العراق،  يف  النازحي  جمموع  من 
حبجمهم الدميغرايف الكلي يف العراق، إذ بلغ عددهم حنو )54,628( عائلة، وبنسبة )6,5%( من 
جمموع النازحي، إذ يبلغ عدد األيزيديي يف العراق حنو )550( ألف نسمة، نزح من بينهم حنو 

)302,500( فرد، ميثلون حنو )55%( من جمموع السكان. 
وبلغ عدد العوائل املسيحية حنو )16,292( عائلة، وبنسبة )0,02%(، أما الصابئة فقد 
بلغ عددهم )81( عائلة، وبنسبة )0,001%( من جمموع النازحي يف العراق. وكما موضح يف 

الشكلي )1( و)2(.
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 (بيانات وتحليإتنزوح الجماعات في العراق .. ) -أ
 
ووفقام للبيانات المتاحة مرن وزارة الهجررة ظهرر التوزيرع الرديني للنرازحين مقاربرام       

نحرررو  المسااالمةلواقرررع تمثررريلهم فررري المجتمرررع العراقررري  إأ بلرررغ عررردد الوائرررل النازحرررة 
مررن مجمرروع النررازحين فرري العررراق. فرري حررين ( %88)عائلررة  وبنسرربة ( 733,976)

نرد مقارنتهرا بحجمهرم الرديميرافي الكلري فري مرتفعرة عاإليزيدياة حاءت نسربة العوائرل 
مرررن مجمررروع ( %6,5)عائلرررة  وبنسررربة ( 54,628)العرررراق  إأ بلرررغ عرررددهم نحرررو 

( ألر  نسرمة  نرم  مرن بيرنهم 550إأ يبلغ عدد اإليميديين في العراق نحرو   النازحين.
  ( من مجموع السكائ.%55( فردام  يمثلوئ نحو  302,500نحو  

 
  أمرا (%0,02)عائلرة  وبنسربة ( 16,292)نحرو المسيحية كما بلغ عدد العوائل       

مرن مجمروع النرازحين فري  (%0,001)عائلرة  وبنسربة ( 81)فقد بلغ عددهم  الصابئة
 (.2( و  1العراق. وكما موضح أدناه في الشكلين  

 

 
 

 

, غير مبين
29,438

733,976, مسلم

,  مسيحي
16,292 81, صابئي 54,628, إيزيدي

يوضح عدد العوائل النازحة بحسب ( 1)شكل 
الديانة

غير مبين

مسلم

مسيحي

صابئي

إيزيدي

88%

0,02%
6,5%

0,001% 3,5%

العوائل النازحة بحسب يوضح نسب ( 2)شكل 
الديانة

مسلم

مسيحي

إيزيدي

صابئي

غير مبين
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 (بيانات وتحليإتنزوح الجماعات في العراق .. ) -أ
 
ووفقام للبيانات المتاحة مرن وزارة الهجررة ظهرر التوزيرع الرديني للنرازحين مقاربرام       

نحرررو  المسااالمةلواقرررع تمثررريلهم فررري المجتمرررع العراقررري  إأ بلرررغ عررردد الوائرررل النازحرررة 
مررن مجمرروع النررازحين فرري العررراق. فرري حررين ( %88)عائلررة  وبنسرربة ( 733,976)

نرد مقارنتهرا بحجمهرم الرديميرافي الكلري فري مرتفعرة عاإليزيدياة حاءت نسربة العوائرل 
مرررن مجمررروع ( %6,5)عائلرررة  وبنسررربة ( 54,628)العرررراق  إأ بلرررغ عرررددهم نحرررو 

( ألر  نسرمة  نرم  مرن بيرنهم 550إأ يبلغ عدد اإليميديين في العراق نحرو   النازحين.
  ( من مجموع السكائ.%55( فردام  يمثلوئ نحو  302,500نحو  

 
  أمرا (%0,02)عائلرة  وبنسربة ( 16,292)نحرو المسيحية كما بلغ عدد العوائل       

مرن مجمروع النرازحين فري  (%0,001)عائلرة  وبنسربة ( 81)فقد بلغ عددهم  الصابئة
 (.2( و  1العراق. وكما موضح أدناه في الشكلين  

 

 
 

 

, غير مبين
29,438

733,976, مسلم

,  مسيحي
16,292 81, صابئي 54,628, إيزيدي

يوضح عدد العوائل النازحة بحسب ( 1)شكل 
الديانة

غير مبين

مسلم

مسيحي

صابئي

إيزيدي

88%

0,02%
6,5%

0,001% 3,5%

العوائل النازحة بحسب يوضح نسب ( 2)شكل 
الديانة

مسلم

مسيحي

إيزيدي

صابئي

غير مبين

ب- النزوح وجغرافيا االنتشار )بؤر التمركز(:
يتمركز حنو ما يقرب من )86%( من النازحي بعد أحداث حزيران 2014 يف سبع حمافظات 
تتقدمها حمافظة نينوى بنسبة )19%(، وحلت اثنياً حمافظتا األنبار ودهوك بنسبة متساوية تقرب 
من )14%( لكل منهما، يف حي تبعتهما اثلثاً حمافظة أربيل بنسبة تقرب من )13%(، مث حمافظتا 
السليمانية  حمافظة  أخرياً  وجاءت  منهما،  لكل   )%10( من  يقرب  متساٍو  بواقع  وبغداد  كركوك 
بنسبة تقرب من )6%( من جمموع النازحي يف عموم العراق. يف حي توزع املتبقي من النازحي يف 
إحدى عشرة حمافظة وبواقع )14%(، إذ جاءت على النحو اآليت: )صالح الدين )4%(، دايىل 
)4%(، النجف )1%(، اببل )1%(، كربالء )1%(، واسط )0,5%(، الديوانية )0,4%(، البصرة 

)0,3%(، ذي قار )0,2%(، ميسان )0,1%(، املثىن )0,1%(. وكما موضح يف الشكل )3(.
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 (التمركم بؤرالنزوح وجغرافيا االنتشار.. ) -ب
 

( مضررافام إلير  نرازحو نينرروى المسرجلوئ لردى القرروات 1ووفقرام لمعطيرات الجردول        
 2014( من النازحين بعد أحرداا حميررائ %86ادمنية  يتمركم نحو ما يقرب من  

محافألتررا ثانيااًا (  وحلرر  %19بنسرربة   نينااوىتتقرردمها محافألررة  ساابع محافظاااتفرري 
ثالثاًا ( لكل منهمرا  فري حرين تبعتهمرا %14بنسبة متساوية تقرب من   األنبار و دهو 

بواقرع متسرراون  كركاو  وبغاداد (  ثرم محافألترا %13بنسربة تقررب مرن   أربيالمحافألرة 
بنسربة تقررب مرن الساليمانية محافألرة أخيارًا لكرل منهمرا  وحراءت  (%10يقرب من  

( من مجموع النازحين في عموم العراق. في حين تروزع المتبقري مرن النرازحين 6% 
صاح الادين (  إأ حاءت علا النحو اآلتي:  %14عشرة محافألة وبواقع   في إحدى

(  %0,5 واسا  (  %1 كرباء (  %1 بابل (  %1  النج (  %4  ديالى%(  4)
(  المثنررا %0,1(  ميسررائ  %0,2    قااار (  %0,3  البصاارة(  %0,4  القادسااية

 (.3%(. وكما موضح في الشكل  0,1 

 

 

 

 

 

 

محافظات إقليم 
كردستان،نينوى، 

اد بغد، األنبار، كركوك
86%

المحافظات األخرى 
المتبقية

14%

يوضح بؤر تمركز النازحين( 3)شكل 

ج- النزوح وجغرافيا االنتشار )حماور ودالالت(:
ومن جانب آخر -وعلى ضوء معطيات اجلدول أيضًا- يتضح أن حنو )33%( من جمموع 
والسليمانية(. يف حي  أربيل،  )دهوك،  لوحدها  إقليم كردستان  حمافظات  يتمركزون يف  النازحي 
استوعبت حمافظات الفرات األوسط )النجف، وكربالء، واببل، والديوانية( )4%( فقط من جمموع 
العراق اخلمس  النازحي جتاه حمافظات جنوب  أن حركة  أيضاً  بياانت اجلدول  وُتظِهر  النازحي. 
)واسط، والبصرة، وذي قار، وميسان، واملثىن( جاءت متدنية مبجموعها، إذ مل تبلغ سوى )%1( 
من جمموع النازحي، وتوزعت بقية حتركات النازحي مبا يقرب من )62%( يف ست حمافظات وعلى 
النحو اآليت: )األنبار 14%، بغداد 10%، كركوك 10%، دايىل 4%، صالح الدين 4%، نينوى 

19%(، وكما موضح ابلشكل )4(.
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 (محاور ودالالت النزوح وجغرافيا االنتشار..  -ج

( %33)ومن حان  نخر  وعلرا ضروء معطيرات الجردول أيضرام يتضرح أئ نحرو       
  دهااو لوحرردها  محافظااات إقلاايم كردسااتاد مررن مجمرروع النررازحين يتمركررموئ فرري 

  كارباء  النجا  محافظاات الفارات األوسا   (. في حرين اورتوعب  سليمانية  أربيل
فقرل مرن مجمروع النرازحين. كمرا ( %4)( وبنسربة تراكميرة تقررب مرن لقادسايةا  بابل

الخمر  محافظات جناوب العاراق تحألههر بيانات الجدول أيضام إئ حركة النازحين تجاه 
( حرراءت متدنيررة بمجموعهررا  إأ لررم تبلررغ المثنااى  ميساااد     قااار  البصاارة  واساا  

ات النازحين بمرا يقررب مرن من مجموع النازحين. وتوزع  باقي تحرك( %1)ووى 
  %10بغاااداد   %14األنباااار وعلرررا النحرررو اآلتررري:  ساااح محافظاااات فررري %( 62)

  وكمرررا موضرررح %(19نيناااوى   %4صااااح الااادين   %4دياااالى   %10كركاااو  
 (.4بالشكل  

 
 

ومن حان  نخر وفي السياق أات   تؤشر خارطة انتشار الجماعات العراقيرة علرا      
حضررور التعررايش االحتمرراعي السررلمي بررين المكونررات وبشرركل  القااوميالاالثنيادوررا  

فاعررل  إأ تؤكررد البيانررات حضررور التنرروع بشرركل كامررل ودغلرر  القوميررات فرري عشررر 
  كااارباء  دهاااو ، أربيااال، كركاااو ، بغاااداد، الساااليمانية، النجااا محافألرررات وهررري:  

 من مجمروع النرازحين فري (%71)( وبنسبة تراكمية بلي  القادسية، واس   لبصرةا
 العراق  المسجلوئ لدى وزارة الهجرة والمهجرين فقل(. 

 
 

33%

4%
1%

62%

افيالنازحين بحسب التوزيع الجغرانتشار يوضح نسب ( 4)شكل 

محافظات إقليم كردستان
محافظات الفرات األوسط
محافظات جنوب العراق
المحافظات الستة المتبقية

ومن جانب آخر ويف السياق نفسه، تؤشر خارطة انتشار اجلماعات العراقية على األساس 
القومي/اإلثين حضور التعايش االجتماعي السلمي بي املكوانت وبنحٍو فاعل، إذ تؤكد البياانت 
حضور التنوع كاماًل وألغلب القوميات يف عشر حمافظات هي: )دهوك، وأربيل، وكركوك، وبغداد، 
والسليمانية، والنجف، وكربالء، والبصرة، والديوانية، وواسط( وبنسبة تراكمية بلغت )71%( من 

جمموع النازحي يف العراق )املسجلون لدى وزارة اهلجرة واملهجرين فقط(. 
ويربهن ذلك أيضاً على اتساع مساحة التسامح والرغبة ابلعيش املشرتك، إال أن الكراهية 
اليت تُبثُّ من األعلى )من املتطرفي دينياً أو سياسياً(، فضاًل عن تلك الكراهية الوافدة من اخلارج 

حتوالن دون ذلك، أو تعمالن على إعاقة دميومته، واستمراره، وازدهاره.
ويُعَقُد األمل على تعايٍش آمٍن ومريٍح اجتماعياً بقوة سلطة القانون وقسر السلطة بيد الدولة، 
واحتكار العنف املنظم ابلقانون واملؤسسات الرمسية اليت يقع على عاتقها حفظ األمن، وهذا موّضح 

يف اجلدول )2( والشكل )5(.
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جدول )2( يوضح توزيع العوائل النازحة حبسب القومية واحملافظة
النسبة املئويةأعداد العوائل النازحةالقومية
0.01%98أرمين

0.1%1,224آشوري
3%24,798تركماين
1%7,383سرايين
2%17,026شبكي
67%556,968عريب
14%113,630كردي
0.2%17,026كلداين
13%111,366غري مبني
100%834,415 اجملموع

 12 

والرغبة بالعيش المشرترك  إال ائ  ويبرهن أل  أيضام علا اتساع مساحة التسامح      
  فضررإم عررن تلرر  )ماان المتفاارفين دينًيااا أو سياسااًيا(الكراهيررة المبثوثررة مررن ادعلررا 

أو تعمرل علرا إعاقرة ديمومتر  الكراهية الوافدة من الخار  التي تحرول مرن دوئ ألر   
 واوتمراره وازدهاره.

 

يعقد ادمل علا تعايشن نمنن ومرريحن احتماعيمرا بقروة ورلطة القرانوئ وقسرر السرلطة       
الترري يقررع علررا  بيررد الدولررة واحتكررار العنرر  المررنألم بالقررانوئ والمسؤوسررات الروررمية

 (.5( والشكل  2وكما موضح أدناه في الجدول   عاتقها حفظ ادمن.
 

 

 أعداد العوائل  القومية
 النازحة

النسبة 
 المئوية

%0.01 98 أرمني  
%0.1 1,224 آشوري  
%3 24,798 تركماني  
%1 7,383 سرياني  
%2 17,026 شبكي  
%67 556,968 عربي  
%14 113,630 كردي  
%0.2 17,026 كلداني  

%13 111,366 غير مبين  
%100 834,415 المجموع   

 

0.2%

0.1%
3%

1%
2%

67%

14%

0.01%

0.2%

13%

ب حسالنازحة العوائل يوضح نسب ( 5)شكل 
القومية

أرمني
آشوري
تركماني
سرياني
شبكي
عربي
كردي
كردي فيلي

( يوض   توزيع العوائل 2جدود )
 النازحة بحس  القومية والمحافظة
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د- اجتاهات النزوح يف العراق:
وفيما خيص بيئات األصل للنازحي تؤكد بياانت وزارة اهلجرة أن سبع حمافظات من دون 
الوقت  ونواحيها، وكانت يف  أقضيتها  بي  داخلها  النزوح  أي حدث  النزوح،  فيها  غريها حدث 
نفسه مرسلة للنازحي إىل احملافظات األخرى، نتيجة لدخول اإلرهاب فيها أو الضطراب أوضاعها 
نينوى بنسبة )34%(، وحلت اثنياً حمافظة األنبار  األمنية. وجاءت على حنٍو ترتييب أواًل حمافظة 
بنسبة )33%(، يف حي تبعتها اثلثاً حمافظة صالح الدين بنسبة )16%(، مث حمافظة كركوك بواقع 
)5%(، تلتها بغداد بنسبة )3%(، وجاءت أخرياً حمافظة اببل بنسبة )1%( من جمموع النازحي يف 

العراق.
ومثلت تلك احملافظات مبجملها حمافظات األصل للنازحي، إذ توزع النازحون داخل أقضيتها 

ونواحيها، ومنها إىل احملافظات األخرى مجيعاً وبنسب متفاوتة، كما موضح يف الشكل )6(.

 13 

 نزوح في العراق..اتجاهات ال -د

سااابع وفيمرررا يخرررل بيدرررات ادصرررل للنرررازحين تؤكرررد بيانرررات وزارة الهجررررة أئ      
دوئ غيرها حدا فيهرا النرمو   أي حردا النرمو  داخلهرا برين أقضريتها  منمحافظات 

نتيجرة ونواحيها  كما كان  في الوق  أات  مرولة للنازحين إلا المحافألرات ادخررى  
لدخول اإلرهاب فيها أو الضطراب أوضاعها ادمنيرة. حراءت علرا نحرون ترتيبري أوالم 

  في حرين (%33)بنسبة  األنبارمحافألة  ثانيًا  وحل  (%34)بنسبة  نينوىمحافألة 
(، %5)بواقرع كركاو    ثرم محافألرة (%16) بنسربةصاح الدين محافألة  ثالثًاتبعتها 

مررن مجمرروع  (%1)بنسرربة باباال   وحرراءت أخيرررما محافألررة (%3)بنسرربة تلتهااا بغااداد 
 النازحين في العراق.

 

مثل  تل  المحافألرات بمجملهرا محافألرات ادصرل للنرازحين  إأ تروزع النرازحين       
داخل أقضيتها ونواحيها  ومنها إلا المحافألات ادخرى حميعما وبنس  متفاوتة. وكمرا 

 (.6موضح  أدناه في الشكل  
 

 

 

 

 

 

0%5%10%15%20%25%30%35%

نينوى 

األنبار

صالح الدين

ديالى

بغداد

كركوك

بابل

%34

%33

%16

%8

%3

%55

%1

.  يوضح نسب العوئل النازحة في محافظات األصل، ومنها إلى املحافظات األخرى ( 6)شكل 
(املحافظات املرسلة للنزوح)

النسبة

وتشري اإلسقاطات السكانية لعام 2017 إىل أن جمموع سكان العراق يف عموم احملافظات 
بلغ )37,883,543( نسمة، يف حي بلغ جمموع النازحي املسجلي لدى وزارة اهلجرة والقوات 
األمنية يف عموم العراق حنو )5,694,771( انزحاً، أي إن نسبة النازحي إىل نسبة السكان الكلية 
يف العراق متثل )15%(. يف حي متثل )28%( من جمموع سكان حمافظات النزوح )األصل( جمتمعة. 
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ويوضح اجلدول )3( والشكل )7( تلك اإلحصائيات.
جدول )3( يوضح نسب النازحني مقارنًة مع تقديرات سكان احملافظة لعام 2017

النسبة املئويةأعداد النازحنيتقديرات سكان احملافظةاحملافظة املرسلة للنزوح )األصل(ت
2%8,095,645157,547بغداد1
2%2,045,77146,563اببل2
47%1,579,662746,922صالح الدين3
22%1,622,106358,583دايىل4
14%1,588,463220,352كركوك5
86%1,755,4591,503,458األنبار6
72%3,702,2152,661,346نينوى7

28%20،389،3215,694,771اجملموع

 14 

إئ مجمروع وركائ العرراق فري عمروم  2017تشير االوقاطات السكانية لعرام كما       
  فري حرين بلرغ مجمروع النرازحين المسرجلين ( نسامة37,883,543)المحافألات بلغ 

( فااردًا 5,694,771) فرري عمرروم العررراق نحررووالقرروات ادمنيررة لرردى وزارة الهجرررة 
. فري (%15) العرراق تمثرل  أي إئ نسبة النازحين إلا نسبة السركائ الكليرة فري نازحًا

مررن مجمرروع ورركائ محافألررات النررمو   ادصررل( مجتمعررة. وكمررا ( %28) حررين تمثررل
 (.7( والشكل  3موضح أدناه في الجدول  

 
 2017( يوض  نس  النازحين مقارنًة مع تقديرات سكاد المحافظة لعال 3جدود )

 

 المحافظة المرسلة ت
 للنزوح )األصل(

تقديرات سكاد 
 النسبة المئوية أعداد النازحين المحافظة

 %2 157,547 8,095,645 بغداد 1
 %2 46,563 2,045,771 بابل 2
 %47 746,922 1,579,662 صاح الدين 3
 %22 358,583 1,622,106 ديالى 4
 %14 220,352 1,588,463 كركو  5
 %86 1,503,458 1,755,459 األنبار 6
 %72 2,661,346 3,702,215 نينوى 7

 %28 5,694,771 20،389،321 المجموع
 

 

( مرن أصرل وركائ محافألرة ادنبرار %86أئ نحرو   (3دول  من بيانات الجنلحظ       
(  ثررم محافألررة صررإ  الرردين %72نمحررو مررن ديررارهم  تلتهررا محافألررة نينرروى بنسرربة  

( نموحو من مجموع وكائ المحافألة. تلر  النسر  بمجملهرا تؤكرد أدعراء %47بنسبة  
البحن الحالي بوصرف  نرمو  كبيررام وغيرر مسربوق مرن حيرن حجرم الألراهرة وتأثيرهرا 

 دد من محافألات العراق.علا ع

22.5%

77.5%

ة في يوضح نسبة النازحين إلى نسبة السكان الكلي( 7)شكل 
(مناطق األصل)محافظات النزوح 

النازحين في عموم العراق تقديرات السكان لمحافظات النزوح

نلحظ من بياانت اجلدول )3( أن حنو )86%( من أصل سكان حمافظة األنبار نزحوا من دايرهم، 
تلتها حمافظة نينوى بنسبة )72%(، مث حمافظة صالح الدين بنسبة )47%( نزحوا من جمموع سكان 
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البحث احلايل بوصفه نزوحاً كبرياً وغري مسبوق من  النسب مبجملها تؤكد أدعاء  احملافظة. تلك 
حيث حجم الظاهرة وأتثريها على عدد من حمافظات العراق.

اثنًيا: االستجابة والدعم احلكومي )مساعدات إغاثية ومنح مالية(:
أ املساعدات اإلغاثية )أرقام ودالالت(:	-

تتمثل اإلغاثة وتقدمي املساعدة اإلنسانية ابملعوانت اليت تقدم للـسكان املتـضررين، ويقصد 
هبا يف املقام األول السعي إىل إنقاذ األرواح والتخفيف مـن معانـاة السكان املتضررين جراء األزمة. 
ويتعي أن يكـون تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية وعلى وفق املبادئ اإلنسانية األساسية ومبدأي احلياد 
من  قرهبا  درجة  فئات حسب  ثالث  على  املساعدة  تقسيم  ميكن  املنحى،  هذا  وعلى  والنزاهة. 
السكان املتضررين، وهلذه الفئات أمهيتها كوهنا تساعد على حتديد أنـواع األنشطة اإلنسانية، مع 
مراعاة إجراء مشاورات مستفيضة مع كل األطراف املعنية لتحديد طبيعة املساعدة وضرورهتا، إذ 
حُتدَّد تلك املساعدات -غالبًا- ابلتنسيق بي املؤسسات والوزارات واملنظمات املعنية ابألمر، فضاًل 
عن احلكومات احمللية يف مناطق العمليات، وتقسم املساعدات واملعوانت اإلنسانية بنحٍو عام على 

النحو اآليت:
• املساعدة املباشرة: وتتمثل بتوزيع املواد واخلدمات للفئات املستهدفة بنحٍو مباشر.

الـفئات  • املساعدة غري املباشرة: وتتمثل ابملساعدات اليت تبعد خطوة على األقل عن 
العمليات  وإدارة  اإلغاثة،  موظفي  أو  اإلغاثة،  مواد  نقل  مثل  أنشطة  على  وتنطوي  املستهدفة 

وتنظيمها.
الطرق  قبيل إصالح  عامة من  تقدمي خدمات  وتنطوي على  األساسية:  اهلياكل  دعم   •
وتوليد الطاقة من أجل تسهيل تقدمي اإلغاثة، ولكنها ال تكون ابلضرورة مرئية للسكان املتضررين 

أو تكون موجهـة حصراً ملصلحتهم.
 من جانب آخر ويف السياق نفسه، تفرض املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان معاجلة املعاانة 
اإلنسانية أينما وجدت، مع إيـالء اهتمام خاص ألشد فئات السكان ضعفاً، مثل األطفال والنساء 
واملـسني. وجيب أن تكون كرامة مجيع الضحااي وحقوقهم حمل احرتام ومحاية. وجيب االسرتشاد يف 
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ختفيف اآلالم واملعاانة بتلبية االحتياجات األساسية من دون غريها، وجيب إعطاء األولوية ألشدِّ 
حاالت الكروب إحلاحاً.

التنفيذية،  وتبقى مجيع أنشطة اإلغاثة مناط املسؤولية الشاملة للدولة املتضررة ومؤسساهتا 
وتكملـها على حنٍو تنسيقي ومتفرد جهود اإلغاثة الدولية، ومن هنا فإن احملور احلايل يركز االهتمام 
وبنحٍو واضح على نوع استجابة وزارة اهلجرة واملهجرين والتزامها مبعايري اإلغاثة املعمول هبا دولياً، 
والقواني الدولية واملبادئ اإلنسانية العاملية، وعلى حنٍو خاص مبادئ أوسلو التوجيهية، فضاًل عن 
املواد الدستورية والقواني العراقية النافذة واملتعلقة حبماية السكان املتضررين، ودعمهم حلي جتاوز، 

األزمة وتاليف األضرار النامجة عنها.
وتعرض اجلدول )4- أ، ب، ج، د، هـ( كم املعوانت واملساعدات املقدمة من وزارة اهلجرة 
واملهجرين إىل النازحي ونوعها منذ بدء عمليات النزوح وحىت وقت صدور البحث احلايل، إذ بلغ 
جمموع  السالل املقدمة على شكل حصص عائلية حنو )4,696,848( سلة، توزعت نسبها 
على النحو اآليت: سلة غذائية )48%(، سلة صحية )24%(، سلة سريعة )14%(، سلة مالبس 

)8%(، سلة مطبخية )%6(.
التمثيل  ووزعت أجهزة كهرابئية مبجموع )390,894( جهازاً، جاءت نسبها على وفق 
اآليت: )مصباح شحن )41%(، مربدة هواء )41%(، مروحة هواء )16%(، حاسبة صغرية )%2((.

يف حي بلغت املواد املنزلية وأدوات املطبخ املوزعة على النازحي حنو )1,582,351( مادة، 
جاءت تفصيالهتا ونسبها على النحو اآليت: )جولة »موقد انر« )3%(، ترمز »خزان ماء صغري« 
)6,5%(، طباخ غازي )2%(، حصرية )14%(، جلكان »عبوة بالستك« )0,5%(، خزان ماء 
500 لرت )0,3%(، تنور غازي )4%(، منظم تنور غازي )0,2%(، مدفأة نفطية )4%(، دوشك 
»فراش« )10%(، بطانية )44%(، وسادة )11,5%((. ومثلت تلك النسب املواد املوزعة إىل نسبة 

املواد الكلية ضمن فقرة )املواد املنزلية وأدوات املطبخ( وليس مقاربًة مع املواد اإلغاثية بنحٍو عام.
وقد وّزَِعت مواد إغاثية أخرى متنوعة من قبيل: )النفط األبيض 1,298,211,980( لرت 
ماء صاحل للشرب )24,848,000( لرت، قوالب ثلج )427,150(، سيت ماء )65,228(، 
نسائية  بلوزة   ،)3,600( نسائي  جاكيت   ،)2,998( حليب   ،)70,500( مدرسية  حقيبة 
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)3,600(، قبعة رأس )3,500(. واجلداول )4- أ، ب، ج، د( توضح تلك املساعدات واملواد 
اإلغاثية وعلى حنو تفصيلي.

جدول )4- أ، ب، ج، د، هـ( يبي األعداد الكلية للمواد املوزعة من وزارة اهلجرة واملهجرين إىل 
النازحي بعد أحداث 2014/6/10 ولغاية 2017-12-31.
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الكمية املوزعة)أ( الساللت
687.758سلة سريعة1
2.255.816سلة غذائية2
275.881سلة مطبخية3
358.694سلة مالبس4
1.118.699سلة صحية5

4.696.848اجملموع

الكمية املوزعة)ج( األدوات الكهرابئيةت
161.042مصباح شحن1
61.805مروحة هواء2
159.047مربدة هواء3
9.000حاسبة صغرية4

390.894اجملموع

)د( أعداد اخليم ت
ومستلزماهتا

الكمية املوزعة

92.259خيمة1
500غطاء خيمة2
8خيمة مدرسية3

92.767اجملموع

الكمية املوزعة)ه( مواد إغاثية متفرقةت
1.298.211.980النفط)لرت(1
24.848.000ماء صاحل للشرب )لرت(2
247.150ثلج )قالب(3
65.228سيت ماء4
70.500حقيبة مدرسية5
2.998حليب6
3.600جاكيت نسائية7
3.600بلوزة نسائي8
3.500قبعة رأس9
179.003عينة أخرى10

)ب( املواد املنزلية ت
واملطبخ

الكمية املوزعة

54.486جولة )موقد انر(1
103.365ترمز ماء )خزان صغري(2
30.961طباخ غازي3
216.763حصرية4
8.112جلكان )بالستك(5
61.405خزان ماء 500 لرت6
3.000تنور غازي7
60.405منظم تنور غازي8
160.681مدفأة نفطية9
695.753دوشك )فراش(10
182.322بطانية11
182.332وسادة12

1.582.351اجملموع
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ب- سياسات املعاجلة وواقع اخلدمات )اإلجراءات، واألنشطة، والربامج(:
	 تشكيل جلنة عليا إلغاثة النازحي ودعمهم وإيوائهم برائسة وزارة اهلجرة وعضوية عدد من

الوزارات، مهمتها رسم السياسات إلغاثة وإدارة الشؤون املتعلقة ابلنازحي، وعلى وفق املوارد املالية 
املنتشرة يف عموم  اهلجرة واملهجرين  الواقع عرب فروع ومكاتب وزارة  اللجنة  املتاحة، وتعمل هذه 
احملافظات؛ لتقييم االحتياجات، ورفع التوصيات وطلب الدعم عند احلاجة من جملس الوزراء، أو 

املنظمات الشريكة.
	 ،تقدمي اإلغاثة الطارئة وحتقيق االستجابة السريعة يف أثناء حترك النازحي نتيجة حدث مفاجئ 

للتخفيف من معاانهتم، وحتقيق احلد األدىن إلنقاذهم واحلفاظ على حياهتم.
	 توثيق حالة النزوح رمسياً جلميع العوائل النازحة وتسجيلهم وعلى وفق قاعدة بياانت معدة هلذا

الغرض، من خالل مكاتب وزارة اهلجرة املنتشرة يف عموم حمافظات العراق بضمنها حمافظات 
إقليم كردستان.

	 إصدار البطاقات الذكية )كي كارد( لكل عائلة انزحة مسجلة )بعد اكتمال التسجيل وتدقيق
البياانت(؛ لغرض صرف املنح املالية على ضوئها، وذلك ابلتنسيق مع شركة الكي كارد وبعض 

املصارف العراقية.
	 توزيع املنح املالية على شكل دفعات حبسب توافر املبالغ املالية من احلكومة االحتادية، إذ جرى

توزيع منحة )1,000,000( مليون دينار لكل عائلة، تلتها منحة أخرى بواقع )250( ألف 
دينار لكل عائلة انزحة.

	 ًتبعا النازحي  على  الغذائية(  وغري  )الغذائية  اإلغاثة  مبواد  املتعلقة  العينية  املساعدات  توزيع 
لالحتياجات املرصودة من قبل وزارة اهلجرة، وعلى شكل دفعات مستمرة حبسب التخصيصات 

املالية واالحتياج الفعلي.
	 إنشاء عدد من املخيمات وإدامتها وإدارهتا يف بيئات آمنة قريبة من مناطق النزوح وحبسب 

استشعار النزوح أو االحتياج ملا بعد موجة النزوح، من قبل وزارة اهلجرة وابلتنسيق مع احلكومات 
احمللية اليت أقيمت فيها املخيمات، وكذلك مع الوزارات ذات العالقة من قبيل )وزارة الداخلية، 
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ووزارة الدفاع، وزارة التعليم العايل، ووزارة الصحة، وغريها(، فضاًل عن املنظمات الدولية الشريكة 
.)UNHCR-UNDP-IOM-FAO-UN-HABITAT UNICEF( والصديقة، ويف مقدمتها

	 من والتخفيف  النازحي  تشغيل  لغرض  والصغرية(  )املتوسطة  للدخل  املدرة  املشاريع  إقامة   
صغرية  نقل  عرابت  )توزيع  قبيل  من  وذلك  شؤوهنم  إدارة  من  متكينهم  عن  فضاًل  البطالة، 
)ستواتت( لالشتغال هبا والعمل عليها، وتوزيع عدة حلام، وعدة حالقة، وعدة جنارة، وغريها(.

	 التنسيق بي وزارة اهلجرة ووزارة العمل والشؤون االجتماعية/دائرة التدريب والتطوير، فضاًل 
عن املنظمات الدولية الشريكة لغرض مشول جمموعات من النازحي ابلتطوير والتأهيل للعمل 

وممارسة مهنة معينة.
ج- املصروفات )منح، إيواء، إغاثة، خدمات(:

بلغت جممل األموال اليت أنفقتها احلكومة العراقية متمثلة بوزارة اهلجرة واملهجرين واللجنة العليا 
إلغاثة النازحي ودعمهم خالل السنوات األربع املاضية )2014-2017( مبا يقرب من تريلوين 
دينار عراقي. وعلى حنو التحديد )1,955,787,467,142( ترليون وتسع مئة ومخسة ومخسون 
ومئة واثنان وأربعون ديناراً،  ألفاً  وأربع مئة وسبعة وستون  وسبع مئة وسبعة ومثانون مليوانً  ملياراً 
توزّع إنفاقها يف قطاعات )املنح املالية من جانب، واإليواء واإلغاثة واخلدمات من جانب آخر(، 
النازحة حنو )1,432,889,190,000(  للعوائل  مالية  املقدمة كمنح  بلغت جممل األموال  إذ 
ترليون وأربع مئة واثنان وثالثون ملياراً ومثان مئة وتسعة ومثانون مليوانً ومئة وتسعون ألفاً، أي ما 
نسبته )73%( من جمموع املبالغ املقدمة لدعم النازحي خالل السنوات األربع، يف حي بلغت قيمة 
األموال املصروفة لتلبية اإليواء واإلغاثة واخلدمات حنو )522,898,277,142( مخس مئة واثنان 
وعشرون ملياراً ومثان مئة ومثانية وتسعون مليوانً ومئتي وسبعة وسبعون ألفاً ومئة واثنان وأربعون 
ديناراً، أي ما نسبته )27%( من جمموع املبالغ املقدمة لدعم النازحي خالل املدة نفسها. وكما 

موضح يف اجلدول )5(.
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جدول )5( يوضح املبالغ املالية املصروف للنازحني من قبل وزارة اهلجرة واملهجرين  
و)اللجنة العليا( خالل السنوات األربع املاضية

مبالغ اإليواء واالغاثة النسبةمبالغ املنحالسنةت
واخلدمات

النسبة

12014345.916.940.000% 24198.741.441.750% 38
22015577.248.000.00% 4097.450.000.000% 19
32016410.757.750.000% 29117.932.000.000% 22
4201798.966.500.000% 7108.774.835.392% 21

100 %100522.898.277.142 %1.432.889.190.000اجملموع
وحبسب بياانت اجلدول )5( وحي مقارنة األموال املصروفة كمنح )73%( وإيواء وإغاثة 
وخدمات )27%(، مع نسب النازحي وتوزيعهم حتت ثنائية ساكين اجملتمعات املضيفة )%85(، 
وساكين املخيمات )15%(، يتضح أن سياسة اإلنفاق جاءت منطقية إىل حٍد كبري، إذ يساعد 
توزيع املنح املالية بنحٍو مباشر على ختفيف معاانة النازحي الساكني يف املخيمات بوصفهم األكثر 
هشاشة وفقراً، فضاًل عن النازحي املنتشرين يف اجملتمعات املضيفة )يف مسكن ملك، أو إجيار، 
أو مع األهل، أو مع األقارب، وسوى ذلك( والذين يكونون منتشرين عادًة يف عموم احملافظات 
واألقضية والنواحي واحملالت، مما يزيد من صعوبة الوصول إليهم لتلبية احتياجاهتم. وهبذا تساعد 

املنح املالية على ضمان دعمهم ومتكينهم من توفري احتياجاهتم األساسية.
حصد العام 2014 مبلغاً إمجالياً لقطاعي الدعم )منح، وإغاثة، وإيواء، وخدمات( وبنسبة 
)28%( من جمموع اإلنفاق للسنوات األربع. وجاءت حصة املنح املالية خالل العام 2014 فقط 
بنسبة )36%(، قابلها حنو )64%( لإليواء واإلغاثة واخلدمات. ونلحظ من ذلك تفاوت اإلنفاق 
مثل  العام 2014  أن  إىل  السبب يف ذلك  يعود  اإليواء واإلغائة واخلدمات، ورمبا  قطاع  لصاحل 
موجات النزوح األوىل وأبعداد كبرية؛ مما تطلب هتيئة خميمات كافية الستيعاب تلك العوائل، فضاًل 

عن إغاثتها وتوفري اخلدمات الالزمة هلا.
لقطاعي الدعم )منح، وإغاثة، وإيواء، وخدمات(  فيما حصد العام 2015 مبلغاً إمجالياً 
العام  خالل  املالية  املنح  حصة  وجاءت  األربع،  للسنوات  اإلنفاق  جمموع  من   )%34( وبنسبة 



23

إجتاهات النزوح يف العراق )جغرافيا االنتشار وسياسات الدعم واإلغاثة(

2015 فقط بنسبة )86%(، قابلها حنو )14%( لإليواء واإلغاثة واخلدمات. ونلحظ من ذلك 
تفاوت اإلنفاق لصاحل قطاع املنح، ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل أن العام 2015 مثل عام حصر 
وتسجيل النازحي ضمن قاعدة بياانت رصينة يف وزارة اهلجرة، فضاًل عن تنسيقها مع الشركة العاملية 
للبطاقة الذكية لصرف املنح إلكرتونياً وضمان وصوهلا ملستحقيها ملنع التحايل والتكرار، وأن عدد 

املخيمات اليت جرى تشييدها يف العام 2015 بدت قليلة مقارنة ابلعام 2014.
      أما العام 2016 فقد أنفق فيه مبلغ إمجايل لقطاعي الدعم )منح، وإغاثة، وإيواء، 
وخدمات( وبنسبة )27%( من جمموع اإلنفاق للسنوات األربع. وجاءت حصة املنح املالية خالل 
العام 2016 فقط بنسبة )78%(، قابلها حنو )22%( لإليواء واإلغاثة واخلدمات؛ ونلحظ من 
ذلك تفاوت اإلنفاق أيضاً لصاحل قطاع املنح، ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل أن العام 2016 شهد 
إقرار قانون املوازنة الذي تضمن مادة خاصة أقرت استقطاع ما نسبة )3,8%( من إمجايل رواتب 
املوظفي، وجرى ختصيصها لصاحل النازحي، وشبكة احلماية االجتماعية، ودعم القوات األمنية؛ 
لزايدة زخم املعركة؛ وهبذا توافرت مبالغ مالية جيدة لوزارة اهلجرة مما ساعدها يف استكمال مشول 

املتبقي من النازحي الذين مل يشملوا سابقاً.
      يف حي أُنفق يف العام 2017 مبلغ إمجايل لقطاعي الدعم وبنسبة )11%( من جمموع 
اإلنفاق للسنوات األربع، جاءت حصة املنح املالية خالل العام 2017 فقط بنسبة )48%(، قابلها 
حنو )52%( لإليواء واإلغاثة واخلدمات؛ ونلحظ من ذلك تفاوت اإلنفاق بنحٍو طفيف لصاحل 
قطاع اإليواء واإلغائة واخلدمات، ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل أن العام 2017 شهد موجات 
نزوح جديدة جراء عمليات حترير نينوى، مما تطلب هتيئة خميمات كافية الستيعاب تلك العوائل، 

فضاًل عن إغاثتها وتوفري اخلدمات الالزمة هلا.
د- املنح املالية )ختصيصات متعددة، ووسائل مشول متنوعة(:

بلغ جمموع العوائل اليت مشلت مبنحة املليون دينار عراقي )686,942( عائلة. توزعت نسب 
العام 2016، وحنو  العام 2015، )19%( يف  النحو اآليت: )74%( يف  العوائل املشمولة على 

)7%( يف العامل 2017.
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يف حي ُوّزعت يف عامي )2016-2017( منحتان ماليتان على العوائل النازحة وبواقع 
)250( ألف دينار يف كل دفعة. ومشُِل حنو )685,044( عائلة ابلدفعة األوىل، وجاءت نسبها 
على النحو اآليت: )88%( من العوائل يف عام 2016، و)12%( يف عام 2017. أما الدفعة الثانية 
فقد مشلت حنو )631,241( عائلة، توزعت نسبها على النحو اآليت: )81%( من العوائل يف عام 

2016، و)19%( يف عام 2017، وكما موضح تفاصيله يف اجلدول )6(.
جدول )6( يوضح أعداد العوائل املشمولة ابملنح املالية املصروفة للنازحني ولغاية 

2018/1/1

اجملموع عدد العوائل السنة املنحة 

منحة املليون 

 2015 506,039
النسبة

 686,942
%74

 2016 132,287%19

 2017 48,366%7

منحة 250 ألف األوىل 
 2016 600,400%88

 685,044
 2017 84,644%12

منحة 250 ألف الثانية 
 2016 513,483%81

 631,241
 2017 117,758%19
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اثلثاً: خميمات النزوح )طبيعة التوزيع ونوع املأوى(:
جدول )7( يوضح أعداد العوائل النازحة يف املخيمات حسب احملافظة ولغاية األول 

من كانون الثاين 2018
عدد احملافظةت

املخيمات
نوع املأوىالنسبةعدد العوائل

اجملموعدوركرفاانتخيم
86,6401,6461,7119,997%89,997أربيل1
35,542,3410042,341%1342,341نينوى2
3130,2176,355036,572%2036,572دهوك3
3,53,2081,03304,241%64,241سليمانية4
56,125006,125%76,125كركوك5
0,03042042%142ميسان6
0,008010010%110البصرة7
0,784700847%1847كربالء8
1011,363821012,184%6312,184األنبار9
صالح 10

الدين
123,122%33,122003,122

23461,3354472,128%122,128بغداد11
161990401,523%41,523دايىل12

100104,82812,1462,158119,132%148119,132اجملموع

y )%14( عائلة، ميثلون )بلغ جمموع عدد العوائل النازحة الساكنة يف املخيمات )119,132
من جمموع النازحي الكلي. تقابلهم )715,283( عائلة يسكنون يف اجملتمعات املضيفة، إما 

بسكن مستقل وإما مع األهل وإما مع األقارب، ميثلون )86%( من جمموع النازحي.
y تبلغ نسبة العوائل النازحة الساكنة يف خميمات إقليم كردستان )42,5%( من جمموع النازحي 

الساكني يف املخيمات يف العراق.
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y يتباين نوع الوحدات اليت يشغلها النازحون يف املخيمات بي )خيم، وكرفاانت، ودور واطئة 
الكلفة، وبناايت مرتوكة للدولة، ومساجد وحسينيات، ومدارس... وغريها(. 

y.يتمركز ما يزيد على ثلث النازحي الساكني يف املخيمات يف حمافظة نينوى 
y )12,146( توزعت أنواع الوحدات السكنية يف خميمات النزوح على النحو اآليت: كرفاانت 

قطعة وبنسبة )10%( من جمموع الوحدات السكنية، دور )2,158( داراً وبنسبة )2%(، خيم 
)104,828( خيمة وبنسبة )88%( من جمموع الوحدات السكنية يف املخيمات.

جدول )8( يوضح عدد املخيمات حسب اجلهة املنفذة
عدد احملافظة

املخيمات
اجلهة املنفذة

حكومة متربعونمنظمات شريكةالوزارة
حملية

حكومة 
احتادية

 )81IOM  )4أربيل
UNHCR )1(

-2-

 )1310IOM  )1نينوى
UNHCR )2(

---

----2020دهوك
61UNHCR)1( -31السليمانية
UNHCR )5(--2- 7كركوك
----11ميسان
-1--- 1البصرة
-1--- 1كربالء
----6363األنبار

---)1210UNHCR )2صالح الدين
  )121UNHCR)1بغداد

)2( منظمة األمل
251

 )1( وزارة 4دايىل
 )1( وزارة ابملشاركة 

مع احملافظة 

UNHCR   )1(-1-

148109202134اجملموع
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y )113( بلغ جمموع عدد املخيمات املنفذة من قبل وزارة اهلجرة واملهجرين واحلكومة االحتادية
خميماً، بنسبة )76%( من جمموع املخيمات الكلي.

y )%14( خميماً، وبنسبة )يف حي بلغ عدد املخيمات املنفذة من قبل املنظمات الدولية )20 
من جمموع املخيمات يف العراق.

y احملافظات )13( خميماً، وبنسبة احمللية يف  قبل احلكومات  املنفذة من  املخيمات  بلغ عدد   
)9%( من جمموع املخيمات يف العراق.

رابعاً: العودة إىل مناطق األصل )حٌل دائم وأمٌل منشود(:
جدول )9( يوضح أعداد العوائل العائدة من النزوح إىل مناطق األصل حبسب احملافظة

مناطق األصل      ت
النسبة عدد العوائل )حمافظة العودة(

23%97,356نينوى1
8%34,181دايىل2

28%124,106صالح الدين3

39%168,841األنبار4

1,5%6,182بغداد5

0,5%1,722كركوك6

100%432,388اجملموع7
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شكل )8( يوضح نسب العوائل العائدة من النزوح إىل مناطق األصل حبسب احملافظة

 25 

 

 (حٌل دائم وأمٌل منشودرابعًا: العودة إلى مناطق األصل )
 

 

مناطق األصل       ت
 النسبة  عدد العوائل  (محافظة العودة)

 %23 97,356 نينوى 1
 %8 34,181 ديالى 2
 %28 124,106 صالح الدين 3
 %39 168,841 االنبار 4
 %1,5 6,182 بغداد 5
 %0,5 1,722 كركوك 6
 %100 432,388 المجموع 7
 

 

( مان مجماوع %52تمثل نسبة العائدين إلى المجموع الكلي للنازحين نحاو ) ✓
علمااا أد التسااجيل مسااتمر  .العوائاال النازحااة المسااجلة لاادى وزارة الهجاارة

 وتحدي  البيانات متغير بحس  الزمن.

23%

8%

28%

39%

1,5% 0,5%

نينوى

ديالى

صالح الدين

االنبار

بغداد

كركوك

( يوض  أعداد العوائل العائدة من 9جدود )
 النزوح إلى مناطق األصل بحس  المحافظة

النزوح ( يوض  نس  العوائل العائدة من 8ةكل )
 إلى مناطق األصل بحس  المحافظة

y متثل نسبة العائدين إىل اجملموع الكلي للنازحي حنو )52%( من جمموع العوائل النازحة املسجلة
لدى وزارة اهلجرة، علماً أن التسجيل مستمر، وحتديث البياانت متغري حبسب الزمن.

y األمل يتصاعد ابزدايد أعداد العوائل العائدة وعلى وفق واقع املعارك وحترير األراضي من قبضة
اإلرهاب، فضاًل عن تطهري املدن من العبوات الناسفة واملقذوفات وإعادة اخلدمات األساسية 

إليها من ماء، وكهرابء، وصرف صحي، وخدمات طبية.
y 2018/1/1 جرى االعتماد على بياانت العودة على وفق إحصائيات اجلهات األمنية حىت أتريخ

إذ متت مقاربة أعداد النازحي املسجلي لدى وزارة اهلجرة )834,415( عائلة، إىل النسبة 
العائدين على وفق اجلهات األمنية )429,051( عائلة.
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خامساً: إغاثة النازحني ودعمهم يف حمور عمليات نينوى )ملحق خاص(
أ حركة النزوح )أرقام ومؤشرات(:	-

انطالق  منذ  والشرقاط(  واحلوجية،  )نينوى،  مناطق  من  النازحة  العوائل  عدد  جمموع  بلغ 
 )1.119.896( متثل  عائلة،   )218.163( حنو   )  2018/1/1( ولغاية  نينوى  حترير  عمليات 

انزحاً، يتوزعون على النحو اآليت:
1- انزحو نينوى )200,998( عائلة، وبواقع )1.105.489( انزحاً.

2- انزحو احلوجية )11,205( عائلة، وبواقع )61.627( انزحاً.
3- انزحو الشرقاط )5,960( عائلة، وبواقع )32,780( انزحاً.

ميثل انزحو حمور )نينوى، واحلوجية، والشرقاط( مبجملهم حنو )21%( من جمموع النازحي 
يف العراق، وتوزعت نسبهم داخل احملور على النحو اآليت: نينوى )92%(، واحلوجية ما يقرب من 
)5%(، والشرقاط ما يقرب من )3%(. ويف حي بلغت نسبة انزحي نينوى وحدها من اجملموع 
بلغت نسبة انزحيها حنو )%1,3(  فقد  أما احلوجية  العراق حنو )%19,3(،  للنازحي يف  الكلي 
من جمموع النازحي يف العراق، وحلت الشرقاط بنسبة )0,6%(. ومتثل البياانت املشار إليها آنفاً 
أعاله أعداد العوائل واألفراد النازحي خالل عمليات حترير نينوى وجراءها وليس النازحي قبل بدء 

العمليات.
ب- االستجابة والدعم احلكومي )مساعدات نينوى(:

عملت وزارة اهلجرة واملهجرين ومنذ بدء موجات النزوح على سد احتياجات العوائل النازحة 
من املواد الغذائية والعينية والصحية، حيث وجهت موظفيها بتوزيع كميات من تلك املواد على وفق 
متطلبات العوائل النازحة، فضاًل عن تنسيق وزارة اهلجرة مع وزارة النفط لتوزيع مادة النفط على 
النازحي، واجلدول )10- أ، ب، ج( اآليت يوضح نوع املواد املوزعة على النازحي يف حمور نينوى 

وكمها حىت 2018/1/1. 
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جدول 10 )أ( يوضح السالل املوزعة
الكمية املوزعةاملادةت
1,295,061سلة غذائية جافة1
634,927سلة سريعة2
304,940سلة مالبس3
727,708سلة صحية4
179,324سله منزلية وسيت مطبخ5
3,141,960اجملموع6

جدول 10 )ب( يوضح املواد العينية املوزعة

الكمية املوزعةاملادة املوزعةت
945,516بطانية1
192,453حصرية2
120,625ترمز ماء3
29,980مدفئة نفطية4
57,971جولة5
74,553اليت شحن6
3,519طباخ7
52,037مربدة8
25,840مروحة9
14,500مروحة شحن10
37,986تنور غازي11
316عاكسة12
1,785خزان ماء+جلكان13
8,346صفيحة للطاقة الشمسية14
1,565,427اجملموع15
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جدول 10 )ج( يوضح املواد املتفرقة املوزعة

الكمية املوزعةاملادةت
23.081حليب1
236,169سيت ماء2

211,693قالب ثلج3

5,966,500ماء صاحل للشرب )لرت(4
185.310ربطة ماء5
5,313,647النفط )لرت(6

ويعرض جدول )11- أ، ب، ج( كم املعوانت واملساعدات ونوعها املقدمة من وزارة اهلجرة 
واملهجرين إىل النازحي منذ بدء عمليات النزوح يف حمور نينوى وحىت وقت صدور التقرير احلايل، إذ 
بلغ جمموع السالل املقدمة على شكل حصص عائلية حنو )3,141,960( سلة، توزعت نسبها 
على النحو اآليت: سلة غذائية جافة )41%(، سلة صحية )23%(، سلة سريعة )20%(، سلة 

مالبس )10%(، سلة مطبخية )%6(.
نسبها  مادة، جاءت  عينيٌة مبجموع )1,565,427(  ومواُد  أجهزٌة كهرابئيٌة  وّزَِعتنْ  وقد 
كاآليت: )بطانية )60%(، حصرية )12%(، ترمز ماء )8%(، مدفأة نفطية )2%(، جولة )%4(، 
تنور  اليت شحن )5%(، طباخ )0,2%(، مربدة )3%(، مروحة )2%(، مروحة شحن )%1(، 
غازي )2%(، عاكسة )0,02%(، خزان ماء )0,1%(، صفيحة طاقة )0,5%(، فضاًل عن مواد 

أخرى متفرقة.
جـ - خميمات النازحني )أرقام ودالالت(:

بلغ جمموع عدد العوائل النازحة الساكنة يف خميمات حمور نينوى حنو )48,903( عائلة، 
وبنسبة )41%( من جمموع العوائل النازحة الساكنة يف املخيمات يف عموم العراق، يف حي بلغ عدد 
املخيمات املشيدة من جراء عمليات حترير نينوى لوحدها حنو )17( خميماً، توزعت على ثالث 
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العراق  املخيمات يف  نسبته )11,5%( من جمموع  ما  مثلت  أربيل، دهوك(،  )نينوى،  حمافظات 
والبالغ عددها )148(، وكما موضح يف اجلدول )11(.

جدول )11( يوضح القواطع اليت حتوي على خميمات إليواء النازحني من حمور نينوى حبسب 
احملافظة حىت أتريخ 2018/8/1 

قاطع أربيلأواًل
الطاقة املتبقيةالطاقة االستيعابيةعدد العوائل اسم املخيمت
3,3754,000625خميم اخلازر1
2UN 1,7601,930170خميم حسن الشام
3 UN2 1,2001,560360خميم حسن الشام

6,3357,4901,155اجملموع

قاطع نينوىاثنيًا
الطاقة املتبقيةالطاقة االستيعابيةعدد العوائل اسم املخيمت

خميمات اجلدعة1
)6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1(

14,71716,0001,283

5,7107,5001,790خميم احلاج علي2
3,6644,000336خميم محام العليل3
4)UN( 3,8134,662849خميم محام العليل
7,82210,0002,178خميم القيارة )مدرج املطار(5

1,6511,66110خميم السالمية6 
7)UN( 4,7054,73833خميم السالمية

42,08248,5616,479اجملموع
قاطع دهوكاثلثًا

الطاقة املتبقيةالطاقة االستيعابيةعدد العوائل اسم املخيم
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3822,6602,278خميم نركزلية 11
1044,0803,976خميم نركزلية 22

4866,7406,254اجملموع 
48,90362,79113,888اجملموع الكلي

د- العودة إىل مناطق األصل:
والشرقاط(  واحلوجية،  )نينوى،  مناطق  نينوى يف  عمليات  احملررة يف حمور  املناطق  شهدت 
عودة كبرية للعوائل النازحة نتيجة النتهاء املعارك وحترير األرض واستعادة السيطرة من قبل القوات 
األمنية، إذ بلغ جمموع العوائل العائدة يف حمور العمليات حنو )105,028( عائلة، توزعت على 
النحو اآليت: نينوى )97,356( عائلة، وبنسبة )93%( من جمموع العوائل العائدة يف احملور، وحنو 

)48%( من جمموع العوائل النازحة من نينوى.
العائد إىل احلوجية حنو )1,722( عائلة، وبنسبة )1,5%( من جمموع  وبلغ عدد العوائل 

العوائل العائدة يف احملور، وحنو )15%( من جمموع العوائل النازحة من احلوجية.
يف حي بلغ عدد العوائل العائد إىل الشرقاط حنو )5,950( عائلة، وبنسبة )5,5%( من 
جمموع العوائل العائدة يف احملور، وحنو )99,8%( من جمموع العوائل النازحة من الشرقاط. وكما 

موضح يف الشكل )9(.
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 29 

 3,976 4,080 104 2مخيم نركزلية  2
 6,254 6,740 486 المجموع 

 13,888 62,791 48,903 المجموع الكلي
 العودة إلى مناطق األصل -د
 

نيناااوى، فررري منررراطق  محاااور عملياااات نيناااوى شرررهدت المنررراطق المحرررررة فررري       
( عررودة كبيرررة للعوائررل النازحررة نتيجررة النتهرراء المعررارك وتحريررر الحويجااة، الشاارقال

مجمروع العوائرل العائردة فري ادرع وإوتعادة السيطرة من قبل القوات ادمنية  إأ بلغ 
 نيناااوى( عائلرررة  توزعررر  علرررا النحرررو اآلتررري: 105,028محرررور العمليرررات نحرررو  

مرن مجمروع العوائرل العائردة فري المحرور  ونحرو ( %93)( عائلة  وبنسربة 97,356 
 من مجموع العوائل النازحة من نينوى.%( 48)
 

( %1,5)( عائلرة  وبنسربة 1,722كما بلغ عدد العوائل العائد إلا الحويجة نحو        
مرن مجمروع العوائرل النازحرة ( %15)من مجموع العوائل العائدة في المحور  ونحو 

 من الحويجة.
 

( عائلررة  وبنسرربة 5,950فرري حررين بلررغ عرردد العوائررل العائررد إلررا الشرررقاط نحررو        
مررن مجمرروع ( %99,8)مررن مجمرروع العوائررل العائرردة فرري المحررور  ونحررو %( 5,5)

 (.9النازحة من الشرقاط. وكما موضح في أدناه في الشكل  العوائل 

 

وقد بلغح نسبة العوائل العائدة إلى مناطقها المحررة )في محور       
عمليات نينوى( من العدد الكلي للعوائل النازحة في عمول العراق نحو 

(10%.) 

52%

85%

0,2%

48%

15%

99,8%
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120%

الشرقاطالحويجةنينوى

يوض  نس  العوائل العائدة مقارنة بحجم العوائل( 9)ةكل 
(محور عمليات نينوى)النازحة بحس  المنفقة 

نسبة النازحين نسبة العائدين

وقد بلغت نسبة العوائل العائدة إىل مناطقها احملررة )يف حمور عمليات نينوى( من العدد 
الكلي للعوائل النازحة يف عموم العراق حنو )%10(.

االستنتاجات:
  1. تعرض العراق ألزمتي متالزمتي يف النصف الثاين من عام 2014، إحدامها جاءت 
نتيجة االخنفاض احلاد يف أسعار النفط، واألخرى احتالل داعش لعدة مناطق نزح جراءها ما 
يزيد على )مخسة مالين ونصف مليون انزح(. فمنذ حزيران 2014، تراجعت أسعار النفط 
اخلام من 112 دوالراً أمريكياً تقريباً إىل 97 دوالراً يف شهر أيلول، ومن مث إىل 62 دوالراً  
يف شهر كانون األول، واستمر ابلنزول حىت وصل إىل 30 دوالراً، وملا كان العراق يعتمد 
بنحٍو كبري على النفط بوصفه املصدر الرئيس لإليرادات احلكومية، فإن االخنفاض يف أسعاره 
ترك آاثره القاسية على اقتصاد البلد عموماً مما ضاعف من معاانة السكان املدنيي لتقرتب 
عما كانت عليه عام 2007 كنتيجة لالضطراابت اليت متت اإلشارة إليها. وقد أثرت حالة 
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عدم األمن سلباً يف صادرات النفط من الشمال، وتركت آاثراً ضارة على التجارة واالستثمار 
أدت إىل تراجع البىن التحتية وانسيابية السلع واخلدمات يف مناطق العراق املختلفة، وسبّب 
ذلك اخنفاضاً حاداً يف الناتج احمللي اإلمجايل النفطي وغري النفطي، إذ بلغ معدل الناتج احمللي 
اإلمجايل )نقاط النسب( حنو )15,5-(، )ومعدل التشغيل( نقاط النسب حنو )7,5(، يف 
حي بلغ معدل الفقر )نقاط النسب( حنو )3,8-(، أما نسبة السكان النازحي  إىل حجم 

السكان الكلي فقد بلغ )%11(.
2. كان متوقعاً أن ينمو االقتصاد العراقي بنسبة 9% سنوايً بي عامي 2013 و2014 كما 
كان كذلك بي عامي 2012 و2013 بيد أن التقديرات الرمسية لعام 2014 اليت أتخذ 
ابحلسبان صدمات االقتصاد الكلي املرتبطة بكل من سيطرة داعش على بعض األراضي، 
واخنفاض أسعار النفط تشري إىل أن معدل النمو أتثر سلباً بنسبة 6% وهذا يعين أن هذه 

الصدمات أدت إىل تراجع يف االقتصاد العراقي بـ )15( نقطة من النسبة املئوية.
 3. شهد قطاع الصناعة واإلنشاءات اخنفاضاً كبرياً يف معدل منوه بنسبة 45% من النقاط. 
حيث اخنفضت النسبة من 27% حتت افرتاض النمو االعتيادي إىل معدل منو سالب بلغ 
18% بسبب أزمة العام 2014 أما القطاعات االقتصادية األخرى فشهدت اخنفاضاً أقل 

يف معدالت منوها.
 4.  يقدر اخنفاض عدد املشتغلي نتيجة أزمة العام 2014 حبوايل 800 ألف فرصة عمل. 
أي إن 800 ألف شخص إضايف بعمر )15-63( سنة هم اآلن من دون عمل مقارنة 
بسيناريو النمو االعتيادي. وفضاًل عما ذُكر آنفاً، فإن األزمة قادت إىل التحول من إنتاجية 
مع  أقل  ومدخوالت  إنتاجية  إىل  واإلنشاءات  الصناعة  قطاع  أعلى يف  ومدخوالت  عمل 
احتمال التوجه حنو العمل يف األعمال غري املنتظمة قي قطاع الزراعة ويف قطاع اخلدمات. 
يعملون يف اإلنشاءات والزراعة عام  الفقراء  املشتغلي من  أمر مقلق طاملا أن غالبية  وهو 
2012، فمن جانب هم يفقدون فرص العمل يف اإلنشاءات ويتحولون إىل قطاع الزراعة 

مع اخنفاض عوائده يف العام نفسه.
  5. يف ضوء التقديرات اليت تُوصِّل إليها فإن أزمة العام 2014 تركت آاثرها السلبية على 
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مستوى الرفاه. وقد كان متوقعاً اخنفاض نسبة الفقر من 19% عام 2012 إىل 15% عام 
التقديرات تشري إىل ارتفاع تلك  2014 يف ظل الظروف السائدة عام 2012، غري أن 
النسبة إىل 22.5% عام 2014؛ وهذا يعين زايدة حبوايل 7 نقاط من النسبة؛ وذلك أفضى 
إىل أن ينحدر الفقراء بعيداً عن خط الفقر، ومن ذلك نستنتج أن نسبة الفقر عادت إىل 
ما كانت عليه عام 2007 ، مبعىن فقدان ما مت جنيه للمدة بي عامي 2007 و2012.

  6. مل يكن غريباً أن كاًل من إقليم كردستان واحملافظات الواقعة حتت سيطرة داعش كانت 
األكثر تضّرراً، فقد ازدادت نسبة الفقر يف إقليم كردستان من النسبة املتوقعة حتت افرتاض 
العمل، وزايدة  الكبرية، وفقدان فرص  النزوح  االعتيادي إىل 12.5% كنتيجة ملوجة  النمو 
التنافس عليها، والضغط أيضاً على السلع واخلدمات. ففي احملافظات املتأثرة بسيطرة داعش 
سيناريو  مؤشرات  افرتاض  حتت   %41.2 إىل  لتصل  الفقر  نسبة  تضاعفت  أراضيها  على 
األزمة. يف حي كان التأثري حمدوداً يف بقية مناطق العراق، إالّ أن نسبة الفقر ازدادت يف 
كل احملافظات -والسيما يف اجلنوب- اليت بقيت نسبة الفقر فيها مرتفعة، تزيد على%30 
مع تزايد أثر األزمة االقتصادية عموماً، ومع أن عدم املساواة )Inequality( مل يتأثر على 
املستوى الوطين، وبقي قريباً من معدالهتا، إالّ أن هناك زايدًة ملحوظة يف ذلك يف منطقة 

كردستان، ويف بغداد واحملافظات اليت أتثرت بداعش.
 7.  إن االخنفاض احلاد يف مدخوالت النازحي كان مرتبطاً بفقدان ممتلكاهتم؛ لذا كان 
من الطبيعي أن تزداد نسب الفقر بي األسر النازحة من 23% إىل 38%، وبعبارة أخرى 
فإنَّ واحداً من بي كل أربعة أفراد من النازحي هم فقراء حالياً؛ وهذا التقدير ميثل النازحي 

إىل خارج حدود حمافظاهتم؛ وبذلك فهو ميثل احلد األدىن ملؤشر الفقراء من بي النازحي.
  8. فقد النازحون فرص العمل يف القطاع اخلاص، والتحويالت اخلاصة، واخلدمات ملالكي 
الدور، فضاًل عن ُدورهم وموجوداهتم. يف حي فقد السكان املدنيون الذين مل خيرجوا من 
املناطق اخلاضعة لسيطرة داعش حنو )60%( من مدخوالهتم، والتحويالت العامة واخلاصة 

ابستثناء التقاعد.
 9. تركت العمليات العسكرية ملقاتلة داعش وحترير املناطقة اخلاضعة لسيطرته عبئاً جديداً 
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من  اآلالف  عشرات  تعرضت  إذ  أصاًل،  العراق  منها  يعاين  اليت  السكن  ألزمة  أضيف 
الوحدات السكنية القائمة إىل الضرر الكلي أو اجلزئي.

 10. بلغت تكلفت حرب العراق على تنظيم داعش فيما خيص اإلنفاق العسكري لشراء 
مليار دوالر، وبضمنها  اآلليات حنو )300(  اجلوية وصيانة  السالح والذخرية والضرابت 
وبنادق وذخرية  )هامفي(، وقطع عسكرية  العراق من عرابت  فقده  ما  قيمة  مليار دوالر 

استوىل عليها التنظيم عند دخوله.
11. تشري تقديرات وزارة التخطيط العراقية إىل أن حجم األضرار يف املناطق احملررة من تنظيم 
داعش تقدر بنحو )47( مليار دوالر، ذلك يف القطاع احلكومي فقط، يقابلها تقديرات 
األحياء دمرت  إن بعض  إذ  مليار دوالر،  بنحو )100(  تقدر  القطاعات  إمجالية جلميع 

ابلكامل بفعل اإلرهاب وعمليات التحرير.
12.  أكدت مؤسسة الشهداء احلكومية العراقية وجود أكثر من )125( مقربة مجاعية يف 
مناطق خمتلفة من العراق خلفها تنظيم داعش وعملياته اإلرهابية والقمعية اليت مارسها ضد 
السكان املدنيي يف املناطق اليت كانت خاضعة لسيطرته، من بينها )14( مقربة يف موقع 

سبايكر، وحنو )36( مقربة مجاعية يف موقعي يف احلوجية لوحدها.
13.  دمر تنظيم داعش عشرات املزارات واألضرحة الدينية يف مناطق خمتلفة من العراق تعود 
لدايانت متنوعة، فضاًل عن تدمريه ملئات املواقع والقطع اآلثرية والنصب والتماثيل اليت تعود 
حلقب زمنية خمتلفة. ففي املوصل لوحدها فّجر مسجد املوصل واملتحف التأرخيي الذي يضم 
حنو )173( قطعة أثرية اندرة ومتاثيل، وهنب ما فيه من حتف وخمطوطات أترخيية وحرقها. 

 14. بلغ جمموع الناجي والناجيات من أسر داعش حنو )7000( أسري، من بينهم حنو 
واغتصاهبن، وإجبار بعضهن على الزواج  )1500( ضحية جرى االعتداء عليهن جنسياً 
القسري، فضاًل عن الاليت جرى بيعهن يف سوق النخاسة، تتقدمهن األيزيدات واملسيحيات 
والسخرة  اخلدمة  شؤون  يف  منهن  الكبريات  واستخدمت  املسلمات،  من  أخرى  وأعداد 

واألعمال املنزلية، ورعاية شؤون جمنديه وقياداهتم.
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15. وبدا النزوح تصاعدايً وبتدفٍق عاٍل، إذ وصل عدد العوائل النازحة إىل ما يقارب من 
)500,000( عائلة خالل األسابيع األربعة األوىل من دخول داعش، كذلك جاءت 
العودة سريعة وبتدفٍق عاٍل بعد حترير األرض، وإزالة األلغام واملفخخات، إذ وصل عدد 
العوائل العائدة إىل )429,051( عائلة وبنسبة )51%( من جمموع النازحي، أي بعد 
حنو )أربعة( أشهر من حترير املوصل آخر معاقل داعش االرهايب. ويتضح من ذلك أن 
أغلب نوااي النازحي قد حسمت صوب العودة إىل مناطق األصل؛ مما يتطلب إعداد 
الربامج واألنشطة اليت من شأهنا أن تذلل الصعوابت والعقبات اليت حتول من دون ذلك.
العام 2017 أن أعلى  16. تظهر تقارير أصدرهتا وزارة اهلجرة واملهجرين يف شباط من 
عدد للمخيمات قد بلغ )179( خميماً انتشرت يف )13( حمافظة، سكنها ما يقارب 
)120,763( عائلة مثلت )15%( من جمموع النازحي، يف حي تظهر بياانت الدراسة 
احلالية أن واقع املخيمات قد اخنفض إىل )148( خميم يسكنها حنو )119,132( 
عائلة، مثلت )14%( من جمموع النازحي. أي بلغ عدد املخيمات اليت أُغلقت حنو 
)31( خميماً، وغادرها حنو )1,631( عائلة، وكلما حتسنت األوضاع يف مناطق األصل 

أمنياً وخدمياً سيأخذ عدد املخيمات وعدد ساكنيها ابلتناقص.
ونلحظ يف السياق نفسه، أن عدد املخيمات املغلقة كبري إال أن عدد العوائل اليت غادرهتا 
قليل، ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل عاملي رئيسيي: يتمثل العامل األول يف نوع وحدة 
تضم  خميمات  إىل  خيم  السكن يف  من  العوائل  بعض  انتقلت  إذ  املخيمات،  يف  السكن 
كرفاانت نظامية وتتوافر فيها خدمات ومحاية أفضل. يف حي يتمثل العامل الثاين يف أن 
أغلب خميمات األنبار مع ارتفاع أعدادها، إال أهنا كانت تضم عدداً قلياًل من العوائل يف 
كل خميم، حيث جاء السكن فيها على شكل قراابت لبيتوات وعشائر تنتشر، وتضم عوائل 

حمدودة، وتوزعت تلك املخيمات يف مساحات ومناطق متباعدة.
17. على الرغم من سوء األوضاع املعيشية يف مناطق األصل للنازحي من حيث انعدام 
اخلدمات، وهتدمي الدور واملمتلكات، وانتشار املفخخات واأللغام، وانقطاع الطرق أو 
تدمريها، إال أن عدد العوائل العائدة جتاوز الـ )51%(، وهذا رمبا انجم من عوامل الطرد 
السلبية يف بيئات النزوح وما تنطوي عليها من صعوابت؛ وسيتبع ذلك صعوابت كبرية 
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فيما خيص إعادة االندماج لدى عودهتم يف بيئات األصل، ورمبا ينتج عنه إعادة نزوح 
مرة أخرى إذا ما تباطأت مشاريع الدعم واإلسناد للعائدين.

18. على وفق مالحظات امليدان والبحث والتقصي يف ظروف ومالبسات بيئات األصل 
للنازحي تتكشف لدينا ثالثة ملفات متثل عوائق حقيقية أمام عودة النازحي املتبقي 

والبالغة نسبتهم )49%( من جمموع النازحي وهي:
أ. التوترات الطائفية: كما يف حالة اببل، ودايىل، وأجزاء من صالح الدين، وكركوك، وبغداد.

ب. التوترات العشائرية: كما يف حالة صالح الدين، واألنبار.
ت. التوترات اإلثنية )األقلية-األغلبية(: كما يف حالة نينوى، وأجزاء من دايىل.

فتلك امللفات حتتاج إىل دراسات معمقة لتحليلها وتصنيفها واقرتاح احللول املناسبة هلا، فضاًل 
عن تدخالت حكومية رمسية، ومساعدات دولية، وحتشيد وتعبئة اجتماعية حللحلتها وتفكيكها 

ومعاجلتها.
تكشف معطيات امليدان والبياانت املتاحة بشأن بيئات األصل للنازحي وجوب اعتماد . 1

تراتب لألولوايت يف تنفيذ برامج إعادة اإلعمار، وإعادة االندماج للنازحي تقوم على 
الدمار، واألضرار يف مناطق األصل،  األخذ ابحلسبان عاملي أساسيي، مها: حجم 
وعدد النازحي منها؛ وهبذا جيب أن تكون األولوية على وفق الرتاتب اآليت: حمافظة 
نينوى أواًل، تليها حمافظة األنبار، مث صالح الدين، وحتل رابعاً حمافظة دايىل، مث حمافظتا 

كركوك وبغداد، وأخرياً أتيت حمافظة اببل.
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التوصيات واملقرتحات:
أن تتبىن احلكومة العراقية مبؤسساهتا املختلفة وحبسب عالقتها ابملوضوع وضع اسرتاتيجية . 1

لدعم العودة املستدامة، ودمج النازحي يف بيئات األصل، وإنعاش البنية التحتية، وتوفري 
اخلدمات وحتقيق املصاحلة اجملتمعية.

أن تقوم احلكومة العراقية عرب مؤسساهتا ذات العالقة )وعلى حنو خاص وزارة اخلارجية، . 2
)ووزارة التخطيط( جبذب اجملتمع الدويل )دول، منظمات( وإقناعه لتوفري متويل عاجل، 
ملواجهة  العراقية  احلكومة  مع  والتعاون  املدمرة  املناطق  إعمار  إلعادة  اخلربات  وتقدمي 
فجوة التمويل فيما خيصُّ االحتياجات اإلنسانية الضرورية للنازحي، وتوفري مستلزمات، 

العودة. على أن تتضمن تغطية الفعاليات واألنشطة اآلتية:
االقتصادية،  احلماية  لضمان  وصغرية؛  متوسطة  ملشاريع  للدخل  مدرة  وبرامج  أنشطة  أ. 

واالستقرار، وإعادة االندماج.
األيتام،  من  اهلشة  والفئات  اخلاصة،  االحتياجات  وذوي  ابملعاقي،  خاصة  أنشطة  ب. 

واألرامل واملطلقات، وذوي األمراض املزمنة.
ت. أنشطة وبرامج فاعلة لتوفري احلماية القانونية، وإصدار الواثئق، وإعادة املمتلكات.
ث. أنشطة وبرامج فاعلة إلكمال الدراسة، والعودة لالنتظام يف املؤسسات التعليمية.

الطويل، وعلى حنٍو خاص  املدى  للمتأثرين ابلنزوح على  املأوى  لتوفري  تنفيذ مشاريع  ج. 
أولئك الذين دمرت ممتلكاهتم، أو تعرضت للتفخيخ والتخريب واحلرق.

أن توعز رائسة الوزراء بتشكيل جلنة عليا برائسة وزارة اهلجرة واملهجرين وعضوية اجلهات . 3
ذات العالقة، وهي:

أ. مستشارية األمن الوطين.
ب. وزارة الداخلية.
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ج. وزارة الدفاع.
 ث. حمافظو )نينوى، وصالح الدين، واألنبار، وبغداد، وكركوك، ودايىل، واببل(.

ج. أعضاء ممثلون عن املناطق املعنية يف جملس حمافظات )نينوى، وصالح الدين، واألنبار، 
وبغداد، وكركوك، ودايىل، واببل(.

ح.  وجهاء العشائر يف املناطق املعنية.
خ.  رجال الدين يف املناطق املعنية.

د.  ممثلون عن الوقفي السين والشيعي.
ذ.  ممثل عن املرجعية العليا يف النجف األشرف.

ر.  ممثل عن األمانة العامة جمللس الوزراء.
ز. أيُّ جهة أخرى ذات عالقة ابملوضوع تقرتحها األمانة العامة جمللس الوزراء.

الغرض من تشكيل اللجنة حلُّ املشكالت العشائرية واملناطقية يف احملافظات واملناطق اليت 
شهدت انقساماً عشائرايً وتورط بعض أبناء تلك العشائر يف االنتماء للجماعات اإلرهابية، وممارسة 
اجلرائم ضد أبناء تلك املناطق )قتل، وهتجري، وخطف، وتفخيخ، وهتدمي منازل، واالغتصاب، ... 
للنازحي،  األصل  بيئات  املشكالت يف  والعدالة، وحل  املساَءلة  لضمان حتقيق  وذلك  وغريها(؛ 

وضمان اإلفالت من العقاب من جانب، ووأد عمليات الثأر ومنعها من جانب آخر.
أن يتفرع عن اللجنة العليا جلان فرعية حبسب املناطق تعمل على حصر املشكالت وتصنيفها، 
ومجع املعلومات والبياانت الالزمة بشأهنا، ورفع املقرتحات والتوصيات ملعاجلتها للجنة العليا لغرض 

توفري املستلزمات والظروف حللها هنائياً.
أن أتخذ وزارة الشباب والرايضة على عاتقها إعداد خطة تتضمن برامج وأنشطة تُنّفذ . 4

على حنٍو خاص يف املناطق اليت شهدت عنفاً وعمليات عسكرية وتوتراً أمنياً، فضاًل عن 
املناطق احملررة من اإلرهاب، وتتمثل هذه اخلطة مبخيمات كشفية، ومسابقات لألطفال 
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واليافعي، ودورات تدريبية وترفيهية لكسب الفئات العمرية املستهدفة وإعادة أتهيلهم.
واملسموعة . 5 املرئية  الوسائل  ومبختلف  اتصالية  رسائل  العراقي  اإلعالم  تطوِّر شبكة  أن 

واملقروءة تعكس دور القوات املسلحة العراقية ومبختلف تشكيالهتا يف جماالت حفظ 
العنف  جراء  نزوح  عمليات  شهدت  اليت  للمحافظات  احمللي  املستوى  على  السالم 
الصراع،  مناطق  من  الفارين  للنازحي  استقباهلا  وتوضح كيفية  العسكرية،  والعمليات 
إعادة  الصحية واإلغاثية هلم. وإبراز دورها يف  آمنة، وتقدمي اخلدمات  ملناطق  ونقلهم 
التفاعل  لزايدة  واجلسور؛  والبناايت  الطرق  من  واملفخخات  األلغام  وإزالة  اإلعمار 
األمن  حفظ  يف  ومساعدهتم  ودعمهم  وأتييدهم  عناصرها،  ولتقبل  معها  االجتماعي 

مستقباًل.
وضع برامج إلعادة التأهيل واالندماج والتكيف على الصعيدين النفسي واالجتماعي؛ . 6

مما يتطلب تعاون وزاريت العمل والشؤون االجتماعية ووزارة الصحة يف فتح مراكز لتقدمي 
الدعم النفسي واالجتماعي، وتقدمي االستشارات االجتماعية حلل النزاعات احمللية بي 
السكان يف مناطق األصل، وإقامة مشاريع مدرة للدخل وبرامج تدريبية لتنمية مهارات 
العمل والتوظيف، وتقدمي الدعم وإعادة أتهيل املعنفات الناجيات من َأسر داعش طبياً 

ونفسياً واجتماعياً .
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