
 

 

 

 دراسات جديدة تكشف عن حالة النزوح المطول وآفاق االندماج المحلي في العراق

 

مجموعتين من الدراسات المتناغمة التي بحثت أكملت المنظمة الدولية للهجرة في العراق مؤخًرا  -أربيل 
العوامل الكامنة وراء النزوح المطول في العراق وكذلك إمكانيات اندماج العائالت العراقية النازحة في 

 المجتمعات المضيفة.

كان تركيز الجزء األول من الدراسة مزدوج، حيث حللت الدراسة كالً من مناطق المنشأ والنزوح 
ً وتقييم كيفية تأقلمهم في مناطق الرئيسية، وبذل ك حددت العقبات التي تحول دون عودة النازحين داخليا

 النزوح والعودة.

بالمئة من إجمالي عدد النازحين داخليا في الموصل وسنجار )نينوى( هم من  ٤١حيث كشفت النتائج بأن 
الح الدين والفلوجة مناطق المنشأ، في حين أن ربعهم من مناطق الحويجة في كركوك، وبيجي في ص

 والرمادي في األنبار، و تلعفر و البعاج في نينوى.

 من الدراسة عن حالة النزوح المطول. الجزء الثانيو الجزء األول يمكن مشاهدة•  

، ومازال هناك أكثر ٢٠١٤الصراع مع داعش في عام لقد نزح أكثر من ستة ماليين عراقي منذ اندالع 
 مليون شخص في حالة نزوح. ١.٧من 

بالمئة من النازحين داخليا يعتبرون حاليًا من النازحين الذين طال أمد نزوحهم، مما يعني  ٦١في حين أن 
قع وكما سنوات، ومعظمهم تقريبًا معرضون لخطر النزوح المطول. ففي الوا ٣أنهم نزحوا منذ أكثر من 

توضح الدراسة، فإن األشخاص النازحين داخليا ال ينتقلون )أو قد ينتقلون بصورة بطيئة جدا( من مناطق 
 ١٢(، حيث يخطط جميعهم تقريبًا للبقاء في مناطق النزوح لمدة ٢٠١٨٪ منذ ايار ١٥النزوح )أقل من 
 شهًرا على األقل.

في النزوح هو منازلهم المدمرة في مجتمعاتهم األصلية،  فالسبب الرئيسي الذي ذكره النازحون داخليا للبقاء
٪ من النازحين ٣٨٪ من النازحين خارج المخيم وبنسبة ٥٢حيث يشكل هذا السبب عقبة امام العودة لقرابة 

 المقيمين داخل المخيم.

ة عمل العودة أما الدراسة الثانية التي تم تنفيذها باالشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة في العراق ومجموع
(RWG والتحقيق االجتماعي، استكشفت مدى وأرجحية االندماج المحلي للعائالت النازحة منذ فترة )

 طويلة في محافظتي السليمانية وبغداد.

http://iraqdtm.iom.int/LastDTMRound/IDP_Districts_of_Displacement_Factsheets.pdf
http://iraqdtm.iom.int/LastDTMRound/IDP_Districts_of_Origin_Factsheets.pdf


في الحالة من خالل  "مقررات دمج النازحين داخليا في المجتمعات المضيفة في العراق" حيث تبحث
حقلين: تجربة وتصورات النازحين داخليا في موقع نزوحهم وكذلك تجربة المجتمعات المضيفة. 

م المضيف الدراسة العوامل التي تجعل النازحين داخليا يشعرون بمزيد من االندماج في مجتمعه تحدد 
 والعكس، مما يجعل المجتمع المضيف أكثر تقبال لهم.

وبصورة شاملة توضح الدراسة بأن الوضع االقتصادي للنازحين داخليا هو العامل الرئيسي الذي يؤثر 
على اندماجهم. على سبيل المثال، من المرجح أن يشعر النازحون ممن لديهم مدخرات أثناء وقت النزوح 

 المجتمع المضيف أكثر من غيرهم.بأنهم مندمجون في 

وبهذا الصدد قالت السيدة مارتا رويدس، منسقة األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في العراق، "ال يمكننا  
وضع استراتيجيات فعالة لحلول دائمة للنزوح إذا لم نفهم أسباب بقاء الكثير من العراقيين في حالة نزوح، 

ائمة إذا لم نفهم ما هي العوامل التي يمكن أن تسهل أو تمنع عودة أو وال يمكننا تسهيل هذه الحلول الد
إدماج السكان النازحين. وأضافت، "إن هذه الدراسات التي أجرتها المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها 
أتت في الوقت المناسب حيث أن فريق األمم المتحدة القطري في العراق بصدد تقديم المشورة والمساعدة 

حكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لتوفير حلول مستدامة وكريمة للعديد من األسر العراقية إلى ال
 التي مازالت في حالة نزوح ".

وبهذا الصدد صرح السيد جيم كاربي، ممثل وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة بما يلي: "يسرالوكالة  
منظمة الدولية للهجرة في العراق بهاتين الدراستين المتعمقتين ( دعم الUKAIDالبريطانية للتنمية الدولية )

اللتين ألقتا مزيًدا من الضوء على كيفية حل النزوح المطول في العراق. حيث ستفيد النتائج والتوصيات 
 الرئيسية البرامج والسياسات التي تهدف إلى إيجاد حلول دائمة للنزوح."

ة المنظمة الدولية للهجرة في العراق بما يلي: "إن مثل هذه كما صرح السيد جيرارد وايت، رئيس بعث
األبحاث مفيدة للجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية على حد سواء، لضمان االندماج المستدام للنازحين 
داخليا في مجتمعاتهم األصلية والعودة، ونحن سعداء بالمساهمة في زيادة التفاهم حول مناقشة الحلول 

 العراق ، ونتطلع إلى دعم حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان بخصوص هذا المسعى."الدائمة في 

  

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالمنظمة الدولية للهجرة في العراق:

 sblack@iom.int البريد الكتروني:   +٩٦٤٧٥١٢٣٤٢٥٥٠هاتف: –ساندرا بالك 

 
 

https://iraq.iom.int/publications/reasons-remain-part-2-determinants-idp-integration-host-communities-iraq
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