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بعثة العراق -المنظمة الدولية للهجرة   

 برنامج مراقبة النزوح وتقييم اإلحتياجات

اسنات  در   من المهم األخذ في عين اإلعتبار ان المعلومات الواردة في هذا التقرير ال يمكن تعميمها لجميع سكان العراق،  ولكنن تتنتننند األرقنا  عنلن              

ج أجريت عل  مجموعات سكانية هشة محددة  والتي تأثرت بشكل غير متناسب من النزوح والفقر مقارنة مع البالد ككل. وبننناع عنلن  فلن  فنئن ننتنائن                  

لنتني   ة ا  المتوح ال تشكل تصوير عا   لظروف األسر في جميع أنحاع البالد، ولكن بدال من فل  ُتلقي الضوع عل  إتجاهات الهجرة والتحندينات النرئنينتنين         

 .تواجه المجتمعات األكثر هشاشًة في العراق    

حافظت المنظمة الدولية للهجرة  لرلر       

لدد ال بأس فيه من الموظفين الميدانين 

العاملين في جميع أنحاء الرالر.دح حرير         

يةاقب هؤالء الموظفين بشكل مسرمرمرة    

ظةوف واحمياجات النازحين داخليا واألسة 

العائد  والمجممعات المضيفة الضرعريرفرة     

من خ.ل المشاور مع المجالس المحليرة  

ورؤساء الاللديات والمساجد والركرنرائرس     

والمخاتية وقاد  المجممع واألسة نفسهاح 

حي  يقوم المةاقالين الميدانييرن بررجرةاء      

تقييمات للمسمفيدين والمواقرع لرجرمرع       

معلومات واسعة النطاق لل  مسرمرو    

األسة والمجممعات والمحافرظرات فريرمرا        

يخص الظةوف الديموغةافية واإلجمماليرة  

واإلقمصادية ونشاطات الرهرجرة  وظرةوف       

المعيشة  واإلحمياجات المرالرلرن لرنرهراح         

يلعب المةاقالون دورا مهرمرا فري جرمرع          

المعلومات وتوزيعها وكذلك في المنسيق 

 وتقديم المسالد  في الوقت المناسب،

ويقومون أيضا بالمواصل مع المسرؤولريرن    

الحكوميين وموظفي الروكراالت الردولريرة        

والمنظمات غية الحكومية المحلريرة مرن      

أجل تحديد اإلتجاهات العامرة واألمراكرن      

 األكثة حاجةح

شهد بةنامج المةاقالة لد  مرةاحرل فري      

المنفيذ، اخة مةحلمين حدثما بيرن كرانرون      

 9000وتشررةيررن ثررانرري         9002ثررانرري   

 9000)المةحلة الةابعة( وتشةين ثرانري         

)المرةحرلرة الرخرامسرة(ح            9009وحزيةان 

أسفةت المةحلة الةابرعرة لرن لرمرلريرة            

تحدي  واسعة لجميع مواقع الرنرازحريرن       

داخليا باسمخردام نرهرج الرمرجرمرولرات             

والزيارات الممكةر  للمحقق من الرمرواقرع      

واإلحمياجات والنروايرا وألرداد الرعرائر.ت           

 000,000النازحةح وتم تقييم أكرثرة مرن         

 نازح خ.ل هذه المةحلةح

خ.ل الرمرةحرلرة الرخرامسرة، وسرعرت                

المنظمة الدولية للهجة  نطاق المرقريريرم     

ليشمل العائدين والمجممعات المرحرلريرة     

المضيرفرة الضرعريرفرةح قردمرت الرفرةق                  

الررمرريرردانرريررة تررقرراريررة لررن  حررمرريرراجررات        

المجممعات الضعيفة ككل، بما في ذلرك    

خصائصهرا اإلجرمرمرالريرة واإلقرمرصراديرة               

والديرمروغرةافريرة، الروصرول لرلرخردمرات                

واحمياجات الالنية األساسية ومعرلرومرات    

  ضافية ضمن السياقح

خ.ل المةحلة الخرامسرة، زارت الرفرةق         

موقع وقابلت أكرثرة مرن         9,000اكثة من 

 9,000أسة   وأكملت اكثة مرن     92,000

تقةية لةسم خةائط الخدمةح ويعممد هرذا      

 حالمقةية لل  هاتين الدراسمين 
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المجممعات الُمقّيمة من قالل المنظمة 
 الدولية للهجة  

2012حزيةان  -2010تشةين ثاني   

4 
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2012 

2006 

نوايا النازحين داخليا المتغيرة  
 مع مرور الوقت 

 
 اإلندماج 25%

 العود  45%

  لاد  توطين 28%

 في  نمظار  تخاذ قةار  2%

 اإلندماج 44%

 العود  35%

 ألاد  الموطين  16%

 في  نمظار  تخاذ قةار  5%

 اإلندماج 85%

 العودة 6%

 إعادة توطين 1%>

 في إنتظار إتخاف قرار  9%

2010 

2007 2012 

إحتياجات النازحين داخليا 

 المتغيرة مع مرور الوقت

 اخرى

 ماع

 مأوى

طعا

 الحصول عل  عمل

72% 

70% 

64% 

26% 

متاعدة  19%

 قانونية

21% 

مواد غير 

 الحصول عل  عمل

 كهرباع 

72% 

64% 

59% 

59% 

23% 

22% 

 مأوى

 طعا 

 ماع

28% 37% 32% 52% 71% 

 الوضع

 األمني

لدم القدر  لل  الوصول  اإلفمقار ال   المال

 للممملكات 

والممتلكات المدمرة في مكان 

 المنشأ 

 لدم توفة فةص لمل 

 في مكان المنشأ

 أسباب عد  العودة        

سوء الع.قات مع 

 مجممع المنشأ

3/4  
من العائ.ت النازحة الُمقّيمة نزحوا 

سنوات  5ألكثة من   

لمحة لن النزوح 

 المممد

41%   

من العائ.ت النازحة الُمقّيمة 

نزحوا ضمن محافظاتهم 

 األصلية 

ضمن محافظاتهم األصلية     
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شرالرا   مرن الرعرام             99في  

, أد  ترفرجريرة مسرجرد          9002

اإلمام العسكةي في سرامرةاء   

موجة من العرنرا الرطرائرفري         

والمي تسالالت في أكالة موجرة  

نزوح في العةاق مرنرذ بردايرة         

،  أصرالرحرت      9002الحةب لام 

مليون أسة  نازحة داخليرا   2ح0

في ذلك العام وفري األلروام       

 المي تلتح   

حم  االن، غالالية العائ.ت قرد   

سنروات   5نزحت منذ أكثة من 

والقليل منهم يرنروون الرعرود        

ال  ديارهم، حي  أنه كرلرمرا      

زادت فمرة  الرنرزوح أصرالرحرت           

األسة أقل مي. للعود  بشكرل  

كاليةح ويفرضرلرون لرلر  ذلرك            

اإلندماج في مرواقرع الرنرزوحح         

فمع مةور الزمن بدأت العائ.ت 

برالشرعرور براإلسرمررقرةار فرري           

مواقعها الجديد  لرن طرةيرق        

بناء انفسهم داخل المجرمرمرع    

وتسجيل أطفالهم بالرمردارس   

وربما ايضا الحصول لل  فةص 

لملح باإلضافة ال  ذلك فررن     

أوضاع مجممعاترهرم األصرلريرة         

تجعل من المسمحيل الرعرود      

أو تجعلها غية مةغروب فريرهراح       

معظم العائ.ت الرنرازحرة فري       

العةاق تة  اإلندماج هو الخيار 

 األكثة واقعيةح

النسالة المئوية لألسة النازحة المي تم تقييمها القادمة من كل محافظة  

 والنازحين داخل المحافظة نفسها

  تجاهات النزوح

 أنالار

 نينو 

 دهوك

 أربيل

 سليمانية 
 كةكوك

ص.ح 

 الدين
  ديال 

 بغداد

 بابل
 كةب.ء

 واسط

 النجا

 قادسية

 مثن  

 ميسان

 ذي قار

 بصة 
 بغداد (53%) 

 ديال  (23%)

 نينو  (10%)

 ص.ح الدين(5%)

 كةكوك (5%)

 

المحافظات الحالية للنازحين 

 المقّيمين

محافظات المنشأ للنازحين 

 بغداد (27%) 

 ديال  (12%) 

 كةكوك (9%) 

 ص.ح الدين (8%) 

 نينو  (7%) 

 أنالار

 نينو 

 دهوك

 أربيل

 سليمانية 
 كةكوك

ص.ح 

 الدين

 بغداد

 بابل
 كةب.ء

 واسط

 النجا

 قادسية

 مثن  

 ميسان

 ذي قار

 بصة 
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أسالاب النزوح المذكور  من قالل العائ.ت 

 النازحة المقّيمة

تابع   - تجاهات النزوح   

 92% 
of assessed IDP fami-
lies from Muthanna 

cite drought as a rea-
son for displacement 

  

1/2 
of IOM’s assessed 
IDP families were 
displaced in 2006 

  

ل.و  لل  ان نية النازحين داخلريرا ترمرغريرة مرع            

الزمن، فرن احمياجات األسة النازحة ترمرطرور مرع         

طول مد  النزوح ح في ألرقراب الرنرزوح ترعركرس             

احمياجات النازحين  هرمرمرامرات بسرالرل الرالرقراء              

الفورية مثل المأو  والغرذاء, ولرنردمرا يسرمرمرة             

النزوح لعد  سنوات فرن اإلحمياجات تمرحرول الر       

قضايا  سمقةار لل  المد  الطويل مثرل الردخرل      

المسمدام و االحرمريراجرات الرحريراتريرة كراألدوات               

المنزلية ح وتعكس احمياجات والظةوف المعيشيرة   

للنازحين بشكرل وثريرق ظرةوف الرمرجرمرمرعرات                 

المضيفة، ويكون ذلك واضحا في الرنرزوح طرويرل         

األمد، حول اإلحرمريراجرات ذات األولرويرة، راجرع                

 02-09الصفحات 

في أنحاء الال.د،  ن اسالاب لدم العود  ترعركرس      

الكثية لن أسالاب النزوح، والعوامل الرمري ترحرول       

دون العود  تعكس الظةوف اإلقمصراديرة السريرئرة        

للال.د فض. لن المخاوف األمنية العرالرقرة الرمري        

ساهمت في انهيار الثقة وتماسرك الرمرجرمرمرعح          

ومع ذلك، فأن هذه األسالاب تخملا اخم.فا كاليرةا  

% فقرط مرن األسرة         2بين المحافظات ح حي  ان  

المقّيمة والنازحة من القادسية تعول لدم العرود   

لل  تةدي الوضع األمني، بينما تعول الر  ذلرك       

% من األسة المقّيمة والرنرازحرة مرن برابرلح              20

وبالمثل فرن  سمخدام الجرفراف كسرالرب لرعردم           

% من األسة النازحة من بغرداد ،      0العود  يغطي 

% من النازحين من مرثرنر        29ولكن لما يصل ل 

 يةون الجفاف كسالب لعدم لودتهمح 

لقد غية الطابع الديني والعةقي للعنا في العقرد  

الماضي المشهد الديموغةافي للعةاق، الرعرديرد      

%(،   20من العوائل الشيعية انمقلت ال  برغرداد )     

باإلضافة ال  الداد اقل نزحت لمحافظات اخرة      

(لكل منهم ح اما برالرنرسرالرة لرلرنرازحريرن                 10%>) 

%( صر.ح      00%( فري ديرالر ، )            00السنيين، ) 

%( برغردادح وبرألرداد          05%( كةكوك، )  01الدين،) 

 أقل في المحافظات األخة ح 

%(،   55ويمةكز النازحين المسيحيين في نينرو  )    

%( ح ويرمركرن الرعرثرور            01%(،  أربيل )   92دهوك )

%( ،دهروك        25لل  يزيدين نازحين في نينرو  )    

 % (ح02%(، سليمانية )91)

 

85% 
of assessed IDP fami-

lies intend to inte-
grate into their cur-

rent locations. 

 النزوح بالقو  أو المهديد

 العنا المعمم

الممييز العةقي, الديني او 

 السياسي

 الصةاع المسلح

 لدم وجود فةص لمل

 الجفاف

 
1/2 

من العائ.ت المقّيمة من 

المنظمة الدولية للهجة  

2006كانوا قد نزحوا في   

92% 
من العائ.ت النازحة 

المقّيمة  من مثن  تذكة 

 الجفاف سالالا للنزوج

 85% 
من العائ.ت النازحة 

المقّيمة تنوي اإلندماج 

 في مواقعها الحالية  
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 العائدون 
لاد  تكون العود  منخفضة, فيما يمعلق برعرود       

ال.جئين والنازحين داخليا لل  حد سواءح وقرد   

تسالالت اإلضطةابات األخريرة  فري الرمرنرطرقرة             

بطفة  طفيفة في لدد الر.جرئريرن الرعرائرديرن             

 للعةاق، وخصوصا من سوريا واليمنح

مرن مرجرمروع األسرة الرعرائرد                 2,713من بين 

%( من العائدين كرانرت اسرالراب           21المقّيمة، ) 

لودتهم تحسن الظةوف األمرنريرة فري مركران             

%( لادوا بسرالرب ظرةوف الرنرزوح              15األصل، ) 

%( لادوا لإلسمفاد  من مدفولرات    52الصعالة، )

%( بسالب مسالد  الرمرجرمرمرع          20العائدين، )

%( بسالب تحسن الع.قرات مرع       95المحلي، ) 

 المجممع المحليح

% فرري    00نرروايررا الررعررود  تررالررقرر  أقررل مررن            

% 90المحافظات ما لردا كرةكروك، حرير  ان              

يخططون للعود ، هؤالء النازحون المقّيمون فري  

محافظات محيرطرة    2كةكوك كانوا قد غادروا من 

يكةكوك،  وتشكل اغلالية الذين يرنروون الرعرودو       

شةيحة من المسلمين السنة الرعرةب، لرلر          

الةغم من أن مجموع النرازحريرن فري كرةكروك           

يحموي شيرعرة ومسريرحريريرن وكرذلرك اكرةاد                 

وتةكمانح نصرا األسرة الرمري ترنروي الرعرود                   

يعيشون في مقاطعة الحويجة، ويرمروزع براقري       

النازحين لل  الث.ت مقاطعات الالاقياتح كةكوك  

هي واحد  من األربع محافظات الممنازع لرلر    

حدودها داخليا، المنطقة ممنولة لةقيا وديرنريرا    

وتعمالة أقل أمانا من معظم المناطق بالال.د، فرن 

لدم األسمقةار ووجود الموتةات بين المجممعرات  

يفسة  رتفاع معدل نية العود ، ويمكن ان يرعرود   

السالب لحقيقة ان العديد من األسرة الرنرازحرة       

تجد صعوبة في اإلندماج في كةكوك، حرير  ان     

معظم النازحين من العةب والقانرون الرمرحرلري        

يمنع امم.ك ملكيات خاصة أو العمل في مكاتب 

حكومية اال اذا كان األبوين من مواليرد كرةكروكح      

)للحصول لرلر  شرةح مرفرصرل لرن الرنرزوح                   

والظةوف المعيشية للمناطق المرمرنرازع لرلر         

حدودها انظة ال  تقةيرة الرمرنرظرمرة الردولريرة              

تشةين   -الحدود الممنازع لليها داخليا  -الخاص

 (9000ثاني 

 

وأخيةا، الحظ الموظفون الميدانيون وجرود لردد     

من العائ.ت العائد  باألسم فقط حرير  ترعرود         

األسة ال  مجممعاتهم األصلية ويمم تسجيلهرم  

كعائدين في وزار  الهجة  والمهجةين ويحصرلروا   

لل  مدفولات العائدين، لريرقرومروا برعرد ذلرك            

باسمئناف حياتهم في مواقع النزوح، وبناء لل  

ذلك فرن األرقرام الرفرعرلريرة لرلرعرائرديرن مرن                     

 المسمحيل اسمخ.صهاح

97% 
من األسة العائد  المقّيمة توضح أن 

تحسن األوضاع األمنية في مكان 

 المنشأ كان سالالا في العود 

%74منهم         في حين      

      

من العائ.ت النازحة  28%

داخليا المقّيمة في 

 كةكوك تنوي العود 

 في جميع المحافظات ما لدا كةكوك،  أقل

 النازحة من العوائل 10من كل  1 من 

 المقّيمة تنوي العود 

يسمشهد بالظةوف الصعالة  

   للنزوح
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 نقص المياه 

تالدد النزوح بسالب الوضع األمرنري الر         

حد كالية في السنوات األخريرة ، لرمرحرل          

محله ارتفاع  مرعردالت الرنرزوح بسرالرب             

ملوحة المياه والملوث وانرخرفراد جردول       

المياه والجفافح حي  ان القطاع الزرالي  

لان  بشكل كالية مما اد  ال  خسرار     

وظائا كثية  ممعلقة بالزرالرة )خصروصرا       

بالمناطق الةيفية( مما دفع الركرثريرة مرن         

العائ.ت ال  الهجة  برحرثرا لرن مصرادر            

افضل للمياه ولن وظائا، حي  الحرظرت   

% مرن     00المنظمة الدولية للهرجرة  ان       

% من األسرة   25األسة النازحة المقّيمة و

النازحة في مثن  قد نزحوا بسالب نردر     

 المياهح  

 

 

لمزيد من المعلومات حول الهجة  ذات 

الصلة بالمياه في العةاق، انظة ال  

وتقةية المنظمة الدولية  22و  21صفحة 

 للهجة  الخاص بالمياه، 

(http://www.iomiraq.net/Documents/

Water%20Scarcity%20Report%20-%

20Updated%20June%202012.pdf). 

)األهوار(   من الريف ال  الحضر المهاجرون التوريون 

الحظت فةق الةصد المريردانري ترزايرد        

معدل الهجة  من الةيا الر  الرمردن        

في جرمريرع أنرحراء الرعرةاق وخراصرة                

القادسيةح حي  ان ندر  الميراه وقرلرة      

المدارس وصرعروبرة الرحرصرول لرلر              

كررهررةبرراء وغرريررةهررا مررن الررخرردمررات           

األساسية يعمرالرةوا سرالرالرا رئريرسريرا              

لمصالد هذا اإلتجاهح حي  ذكة محافرظ   

ان مرا يرقرارب           9000الديوانيرة فري       

أسة  هاجةت من الرةيرا الر        5,000

مدينمه ح وقد أدت الزياد  فري سركران       

الررمررنرراطررق الررحررضررةيررة الرر   نشرراء         

مسموطنات كثيفة وغية صحيرة  فري       

 ضواحي المدنح

 

 

للمزيد من المعلومات حول الهجة  من 

مرن     2الةيا ال  المدن، راجع صفحة 

تقةية المنظمة الدولية للهجة  الخراص  

 بالمأو 

(http://www.iomiraq.net/

Documents/IOM%20IRAQ%

20SPECIAL%20REPORT%20-%

20SHELTER.pdf). 

قالل بدء النزوح بسرالرب الرعرنرا، شرهرد              

جنوب العةاق موجة من حرةكرة السركران       

% مرن     20بعد حملة اسمهدفت تجفريرا     

األهوار في المحافظرات الرجرنروبريرة فري            

المسعينات، وال ترزال الرعرديرد مرن هرذه             

العائ.ت نازحة نظةا لعردم وجرود وظرائرا         

زرالية بسالب الجفافح قالل لقد من بردء     

المجفيا، نزحت األسة من منطقة األهوار 

 بسالب النزالاتح

النازحون من الحةب األخية  باإلضافة الر   

نازحي األهوار السابقين يضعون الرجرفراف    

وانعدام فةص الرعرمرل كرأسرالراب لرعردم               

 العود ح

 

 

 

للمزيد من المعلومات لن األهوار العةاقيرة  

مرن ترقرةيرة          1يةج  مةاجعة الصرفرحرة        

المنظمة الدولية للهجرة  الرخراص برنردر           

 المياهح

)http://www.iomiraq.net/Documents/

Water%20Scarcity%20Report%20-%

20Updated%20June%202012.pdf). 

  

 سممة وصول المهاجةين القادمين مرن  

سوريا ال  شمال العةاق في األشرهرة   

األخية ح  وبالمنسيق مرع الرمرفروضريرة          

العليا ل.جرئريرن، انشرأت الرمرنرظرمرة              

الدولية للهجة  مخيمين لهرذه األسرة،     

حي  وزلت المرواد الرغرذائريرة لرلر             

أسة  وقامت بمةكريرب خرزانرات        1,773

مياه و جةاء تقيريرم لرحرالرة الرطروار ح            

%  من األسة النازحة المقّيمة هرم   22

من المسلمين السنة األكرةاد، ذكرةت     

جميع العائ.ت أن أسالاب النزاوح ترعرود   

للنزالات المسلحة والممييرز الرعرةقري       

والديني السياسي، وغريرة ذلرك مرن         

 أشكال العنا والمهديداتح

تحماج األسة بشكل كالية ال  الرمرأو      

 والعمل والغذاء والمواد الغية غذائيةح

 

 

للمزيد من المعلومات حول السوريون 

 في العةاق، انظة

(http://www.iomiraq.net/

syrianrefugeesiniraq.html)   

 السةد الممغية للهجة  بالعةاق  
 خارج سياق ما بعد الحةب في الال.د،لوامل السحب والدفع المؤثة  بالهجة 
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الممدت العديد من األسة النرازحرة نرمرط       

)النزوح الدائةي( حي  يعود األفةاد أو أسرة    

بأكملها بشكل دوري ال  مدنهم األصليرة  

لمزاولة األلمال الشخصيرة )اإلطرمرئرنران         

لل  الممملكات، زيرار  األقرارب، ترلرقري          

الةلاية الطالية، حضور الجنازات ححالخ( ثرم       

 العود  ال  مواقع النزوحح

ينخة  النازحين داخليا والر.جرئريرن فري          

بلدان اخة  في هذه الظاهة ، و لم يرمرم     

لحد االن  نشاء طةيقة لممالع لردد األفرةاد     

الذين يقومون بذلك النوع من المرنرقرل وال      

المد  المي يحلون فيها للر  مرواقرعرهرم        

األصلية وما هو تأثريرة هرذه الرمرمرارسرة             

لل  نوايا النازحين داخليا للر  الرمرد       

 الطويل ح 

تنوي المنظمة الدولية لرلرهرجرة  دراسرة          

هذه الرقرضريرة وغريرةهرا فري دراسرات                  

 مسمقالليةح

% من العائ.ت النازحة المقّيمة  05حاليا، تنوي 

اإلندماج في المجممعات الرمرحرلريرة، ترالرقر              

% في معظم الرمرحرافرظرات،         05النسالة فوق 

% في  5% في الالصة  و  59ولكن تنخفض ال  

واسط حي  العديد من العائ.ت تنمظة واحرد او    

% مرن     95لد  لوامل إلتخاذ القةارح في األنالار  

% تنرمرظرة     15األسة المقّيمة تخطط لإلندماج و 

أن تقةر بحجة الظةوف األمنية غية المرسرمرقرة      

 في المحافظةح

توضح األسة المي تةغب باإلندماج انهم بحاجرة  

ال  المسالد  القانونية فيما يمعلق بعمرلريرات    

نقل الوثائق وتحصيل المرلركريرة والرمرسرجريرل            

بالمدارسح ال تمملرك األسرة الرنرازحرة وثرائرق               

سكنية للمرواقرع اإلداريرة لرلرمرنراطرق الرمري                 

يعمزمون اإلندماج بها  بالمالي فهم غية قرادريرن   

من اإلسمفاد  من الفوائد المري يرمرمرمرع برهرا            

السرركرران الررقررانررونرريرريررن بررمررا فرري ذلررك                 

الررمرروظرريررا،الررحررصررص الررغررذائرريررة، اإللررمررحرراق      

 بالمدارس،والملكيةح

فعل  ساليل المثال، قابل موظفوا بلرمرنرظرمرة      

الدولية للهجة  الميدانيريرن أفرةاد أسرة  فري            

 ربيل ال يسمطيعون الحصول لل  لمل ثرابرت     

بسالب لدم توفة ادلة ألوضاع  قاممهرم، ولردم     

قدرتهم نقل الوثائق المرعرلريرمريرة ألطرفرالرهرم             

واإلنخةا  بالجامعةح ومع ذلرك، ترخرطرط هرذه             

العائ.ت الالقاء في مواقع النزوح وتأمل اإلندماج 

 بشكل كامل في المسمقاللح

لوائق اخة  ترقرا امرام اإلنردمراج، تشرمرل              

اإلكمظاظ والظةوف الصعالة في الرمرجرمرمرعرات         

األكثة فقةاح فرن اإلفمقار ال  المروارد الركرافريرة          

والخدمات األساسية في العديد من الرمرواقرع      

تؤثة في تزايد الموتة بين المجرمرمرع الرمرضريرا          

 وبين األسة المي تحاول األندماجح بشكل ناجحح  

 نحو اإلندماج

 النزوح الدائري
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المكامل ويسممة   

في بغداد لل  ساليل المثال، يحظة للر   

األطفال النازحين والمقيمين فري شرالرلرة       

والهندية من الحضور ال  المدارس بسالب 

اإلكمظاظ ويجب لليهم السفة ال  مرواقرع   

 اخة  لمواصلة تعليمهمح

في منطقة أبو دشية، ال يدلم خط الصرةف  

الصحي جميع سكران الرمرنرطرقرة حرير              

يسكن الكثية منهم بشكل غريرة قرانرونري        

مما يسالب اإلحالا  واإلسمياء من النازحين 

 من جانب المجممع المضياح

من دون وضع قانوني مؤكد, بما في 

فل  وثاق اإلقامة في المواقع الحالية، 

ستظل العديد من األسر النازحة في 

النتيان، وال يمكنها تحقيق اإلندماج 

 وتقرير المصير واإلستقرار.

 

المناطق السكانية ذات الكثافة العاليرة ال    

يعانون فقط من الضغط لل  الخدمات، بل 

ايضا من تضخم أسعرار االيرجراراتح مرمرا           

يجعله لامل اخة يؤثة لرلر  الرمرجرمرمرع            

المضيا ويمنع من قالول النازحين، لر.و   

لل  ذلك هناك قضايا لدم الرثرقرة بريرن          

المجمولات السائد  في المناطق الرمري     

يعيش فيها النازحين والمجممع المضريرا،   

وال سيما ان الجةائم واإلضطةابات  ال ترزال  

 موجود  ح

بسالب صعوبة الحصول لل  لمل منمظرم  

في العةاق، يواجه بعض النرازحريرن نرزوح       

ممكةر ألنهم يواصلون المحةك بين المرواقرع   

داخل المحافظة بحثا لن دخل كافح هرذه   

المغييةات المسممة  ترمرنرع األفرةاد مرن            

 تطوية ل.قات ثقة داخل المجممعاتح 

 

نجحت بعض العائالت باإلندماج عن 

طريق الزواج او نتيجة العالقات 

القبلية التي كانت تمتلكها قبل 

 النزوح.

ناقشت األسة النازحة مع موظفي المنظمرة  

الدولية للهجة  المرحرديرات الرمري ترمرثرلرهرا               

اإلخم.فات الثقافية المي تروجرد فري برعرض          

المواقع بين النازحين داخليا والرمرجرمرمرعرات       

المضيفة، ال سيما في المنراطرق الرةيرفريرةح             

و أوضح لاملي الةصد الميداني ان ترحرسرن    

األوضاع اإلقرمرصراديرة والردلرم الرنرفرسري                 

واإلجممالي من شأنه أن يسالد في تعرزيرز   

 الم.حم المجممعيح

لهذا تخطط المنظمة الدولية للهجة  إلجرةاء     

 دراسة شاملة لن فةص تسهيل اإلندماجح
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في ضوء  تجاهات النزوح والعود  في العةاق، نوايا النازحين داخليا،  الظةوف اإلجممرالريرة واإلقرمرصراديرة الرحرالريرة                

والعوامل المساهمة في الهجة  المي ُدِرَسْت من قالل الموظفين الميدانيين في المنظمة الدولية لرلرهرجرة  لرلر          

 مد  لد  سنوات من المقييم ، توصي المنظمة الدولية للهجة  حكومة العةاق والمنظمات المشاركة لل :

      شةاك السلطات الاللدية وقاد  المجممع في  يجاد خطط لإلندماج لمجممعاتهم والمي تشمل األليات القرانرونريرة 

 لإلندماج باإلضافة ال  تماسك المجممعح

       تعزيز اإلغاثة والمشاريع المي تدلم تنمية المجممع ككل، بما في ذلك النازحين داخليا، المجممعات الرمرضريرفرة

 والعائدين لل  حد سواء، ويجب ان تشمل هذه المشاريع لل : 

        الدلم النفسي لجميع العوامل الديموغةافية داخل المجممع مع المةكيز لل  بناء الثقة والمفرالرل بريرن

 المجمولات، بما في ذلك توفية فةص للشالاب من مخملا الفئات للمعامل فيما بينهمح

 المسالد  في سالل العيش والمدريب المهني لمعزيز المنمية المسمدامة وتوليد الدخلح 

             لاد  تدريب المزارلين لل  الةي وتزويدهم بالمعدات في المجممعات المي تعاني مرن نردر  الرمريراه 

والملوحة، حي  ان زياد   سمخدام وسائل الةي المي تشجع المحرافرظرة لرلر  الرمريراه سرمرسرالرد                   

المزارلين في المحافظة لل  مصادر رزقهم وبالمالي سمحافظ لل  الوظائرا وترقرلرل مرن الرهرجرةات               

 المةتالطة بالمياهح

        زياد   تاحة المسالد  القانونية لألسة، بما في ذلك اإلحالة ال  الخدمات القانونية والمسالد  فري الرحرصرول

 لل  الوثائقح

 

            جةاء تحسينات  سكانية لسكان المساكن غية ال.ئقة، وتسهيل وضع خطط إللاد  الموطين لرنردمرا يرمروجرب 

  خ.ء المناطق العشوائية، والمحقيق في طةق  خفض  أسعار اإليجاراتح

            وضع اسمةاتيجيات من شأنها تمكين رؤساء األسة  اإلناث الضعيفات في العةاق  من تحقريرق األمرن الرغرذائري

واألمن المسمدام لهم، وال بد من جعل مؤسسات األلمال الصغية  مماحة للرنرسراء الرلرواتري يرةغرالرن ترولري                  

السيطة  لل  مسمقاللهم المالي والمساهمة ليس فقط في صحة ورفاه أسةهم، ولكن أيضرا فري ترنرشريرط           

 المجممعح

 الموصيات 
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 اإلحمياجات ذات األولوية 
 %79تسأل فةق المنظمة الدولية للهجة  جميع األسة المقّيمة تةتيب احمياجمهم 

الحصول عل  

 عمل 

62% 
مواد غير 

 غذائية

57% 

35% 

27% 
 ماع

26% 
 صحة

اإلحمياجات ذات 

األولوية األخة  

حسب تقييم 

 األسة 

 

 

 مأوى 

 (%22) الكهةباء 

 (%17) الصةف الصحي

 (%10) النظافة

 (%9) المعليم

 (%8) المسالد  القانوية

 (%4) غيةها 

 

 تةتالط اإلحمياجات للمواد الغية غذائية والطعام بشكل مالاشة مع الحاجة للعمل 

كلما أمنت األسة  دخل ثابت فأنها تصالح أكثة قدر  لل  ملء احمياجاتها 

 بشكل مسمقل 

 وتجد نفسها بالمالي في ظةوف أكثة  سمقةارًا، وبرمكانهم  تقةية مصيةهم 

 بشكل أفضل، كون ذاك لامً. رئيسيا نحو تحقيق اإلندماج 

  

  

  

 غذاع 



14 

 

مشاريع كسب العيش، لل  ساليل المثال، يةتفع الطلب لليها من قرالرل       

كافة الفئات النازحة في الداخل وينالغي أن ُتَقدْم وفقًا لذلك، وتالق  حاجرة   

النازحين في الداخل للحصول لل  المأو  ألل  مرن الرعرائرديرن وأسرة             

 المجممعات المضيفةح
 

 ن اإلحمياجات مثل المعليم والمسالد  القانونية تقع برأقرل مرةترالرة فري             

األولويات في المقييماتح هذا ال يعني ان األسة ال تواجه صةالا مرن اجرل        

الحصول لل  المعليم والمسالد  القانونية  حي  ان توفةهم  سيء جردا    

والعديد من العائ.ت النازحة بحاجة مراسرة لرلرمرسرالرد  ح ولركرن فري                    

اإلسمط.ع ُيطَلب من األسة  خميار ث.ث حاجات فقط ذات أولوية، ومرعرظرم    

الذين يعيشون في مثل هذه الظةوف الصعالة  تعممد  همماماتهرم  لرلر         

 ح سالل الالقاء األساسية مثل الدخل والغذاء

 

ال تخملا احمياجات العائدين بشكل ملحوظ  لن تلك المي لد   النازحريرن   

%  والمرأو    25والمجممعات المضيفة برسمثناء الماء حي  تةتفع أولويمه ل 

% لن باقري   92% والمسالد  القانونية بمعدل ألل  من  91ال  أقل من 

 العائ.ت  المقييمة
 

تغطي األقسام ال.حقة من هذا المقةية اإلحمياجات ذات األولوية بمزيد من 

المفصيل من حي  صلمها بالمةكيالات السكانية المخملفة المقّيمة من قرالرل   

 المنظمة الدولية للهجة  وال  صور  النزوح بشكل لام في الال.دح 

 اإلحمياجات ذات األولوية

لقد أصالحت  حمياجات النازحين داخليا ذات األولوية تعكس بشكل كالريرة   

 حمياجات المجممعات المضيفة، ولهذا السالب  بدأت المنظمة الردولريرة      

، ترقريريرم مرن          9000للهجة  شكل جديد من أشكال المقييم في العام 

شأنه ان  يفحص الفئات الضعيفة من السكان لل  مسمو  المجرمرمرع    

المحلي ح حي  يمم  جةاء زيارات ميدانية في المواقع المعةوفة باحموائها  

شةيحة من النازحين، و يمم أيضا زيار  المجممعات الضعيفة األخة  مرن  

 أجل توفية سياق ومقارنةح

 ن اإلحمياجات الممائلة للعائ.ت النازحة والمجممعات المضريرفرة ترؤكرد        

لل  أهمية الموصية المي تنص لل  ضةور  تنفيذ مشراريرع لرإلغراثرة          

والممنية لك. الطةفين لمعزيز اإلندماج وتحسين  سرمرقرةار الرمرجرمرمرع             

بأكملهح بنفس الوقت من المهم م.حظة المناطرق الرمري يروجرد برهرا               

 خم.ل بالموازن بين  حمياجات  المجمولمين من أجل توجيه المسرالرد    

 حيثما كان مناسالاح 
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 سبل المعيشة
 المأقلم

 التوزيرع الحكومي

الموظيا
 األجور

 المسالدات
 مسمو  الفقة

 الغذاء

 الحصص

المواد غية 

الغذائية

ألاَق لدم وجود فةص العمل، الحصول  لل  الرمرواد     

الغذائية وغية الرغرذائريرة، و سرمرمرةار سروء األحروال                

المعيشية خلق صةالًا مسممةًا للمجممعات الضعيرفرة   

في العةاق للمحافظة لل  أسةهم ح وتؤثة  ترحرديرات     

سالل المعيشة لل  المجممعات المضيفة والرعرائر.ت    

النازحة لل  حد سواءح لل  الةغم من أن النرازحريرن    

غالالًا ما يواجهون تحديات  ضافية فري ترأمريرن فرةص          

العمل، والمسالد  القانونية، والمعليم، أو الممملركرات   

بسالب اإلفمقار ال  الوثائق ال.زمرة أو لردم الرقردر            

لل  نقل الوثائق المروجرود ، والرنرصروص، وتصراريرح            

 اإلقامةح 

% من السكان يعيشرون   92في مخملا أنحاء العةاق، 

% مرن   20ومع ذلك فرن ما يقةب من  0تحت خط الفقة،

األسة الضفيعة المي تم تقييمها من قالل الرمرنرظرمرة        

الدولية للهجة  دخل الفةد لديها أقرل مرن مسرمرو            

دوالر  في الريروم      90ح9دوالر في الشهة أو  22الفقة ) 

كما هو محدد من قالل الرجرهراز الرمرةكرزي لرإلحصراء             

 وتكنولوجيا المعلومات(ح
 

أكثة من نصا األسة االمسمضعفة المي تم تقييرمرهرا     

في كافة أنحاء العةاق تعممد للر  األجرور الريرومريرة           

% من األفةاد الذين تم تقييمرهرم    20ح    9كمصدر للدخل

من قالل المنظمة الدولية للهجة   يحملون شكل مرن    

% من العامرلريرن برأجرة قرد           02أشكال العمالة ، فقط 

يحصلون لل  منافع ولل  راتب  المقالدح  ن أقل من  

% من األسة الرمرقرّيرمرة تشريرة الر  أن الرةاترب                       0

 المقالدي هو المصدر الةئيسي للدخلح

%  من العمال الُمقّيميرن يرعرلرمرون فري            12أكثة من 

قطاع  الالناء والزرالة أو غيرةهرا مرن الرعرمرالرة غريرة                

 الماهة ح

 

% 50في حين أن الحكومة والقطاع العام يروظرفرون         

%مرن   2فرقرط        2من المروظرفريرن فري الرعرةاق           

الموظفين المسمضعفين المقّيرمريرن مرن قرالرل           

المنظمة الدولية للهجة  يعمرلرون ضرمرن هرذه          

  الفئةح

هذه األرقام لل  األغلب، هي نميجة لرلرنرقرص       

العام في فةص الرعرمرل، ولركرن أيضرًا نرمريرجرة                 

النخفاد مسمويات الرمرعرلريرم، ضرمرن الرقرو               

% من العمال الرُمرقرّيرمريرن        12العاملة الُمقّيمةح  

الذين يعملون بأجور  يومية لم يملرقروا ترعرلريرمرا          

باألصل  أو ارتادوا الرمردارس اإلبرمردائريرة فرقرطح             

وبالمقارنة، هرذا صرحريرح برالرنرسرالرة لرنرصرا                   

 بأجةحالموظفين العاملين 

 

1 The World Bank, see http://devdata.worldbank.org/AAG/irq_aag.pdf 

2 In IOM assessments and analyses, ’Daily Wages’ denotes irregular, ad hoc jobs whereas 
’Employed’ indicates full time employment and a predictable salary.  

3 Iraq Knowledge Network Labor Force Factsheet, December 2011.  

30

28

31

العائ ت النازحة داخليا   العائ ت العائدين عائ ت المجتم  الم ي 

وال ا       متو   الد   ال         ال ا  ت ال ا دي 
 ا   ا  و ا  ت الم تم  الم    الم   م   م      الم  م  

  الدو   الدول   ل      
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 مصادر الدخل األساسية لألسة الُمقّيمة
 )ويمكن لألسة تحديد أكثة من  جابة واحد (

 سالل العيش، يمالع

من الموظفين برأجرور     %  20ل.و  لل  ذلك، 

ثابمة حصلوا لل  تعليم ثانوي أو أكثة مرقرارنرة    

 % للعاملين بأجور يوميةح   5ب 

داخل مجممعات النازحين داخليا،  من أسالاب  

المسمويات المنخفضة للعمالة بأجة لدم وجود 

األوراق القانونية المحدد  والوثائق المطرلروبرة    

من قالل العديد من السلطات والمرؤسرسرات،    

حي  تابع موظفو المنظمة الدولريرة لرلرهرجرة          

الميدانيين حاالت إلفرةاد فري الرمرحرافرظرات              

الكةدية حي  ال يحصلون لل  أي مسرالرد        

من المسؤولين األكةاد،حي  العمل والرمرأو      

 والمعليم والحصص الغذائية غية مموفة ح

تالين األسة النازحة والمجممرعرات الرمرضريرفرة          

معدالت مماثلة لمصادر الدخل الةئيسية، حي  

تعمالة األجور اليومية والمسالدات من األخةيرن  

من أهم المصادر لكلما المجمولمريح الرزرالرة       

% فرقرط مرن األسرة            0تشكل مصدر رزق ل   

% لرلرثرةو  الرحريروانريرة              5الُمقّيمة، وأقل من 

ومصايد األسماك والصنالاتح انخرفراد وجرود       

مثل هذه الصنالات بين القو  الرعرامرلرة مرن        

المةجح ان يكون نميرجرة الثرار شرح الرمريراه              

ومنسوب مياه األمطار و مدادات المياه الجوفية 

المرقريرد ، براإلضرافرة الر  انرخرفراد لردد                    

المزارلين بشكل كالية، كما هرو الرحرال فري           

  نماجية األراضي الزراليةح  

 



17 

 من األسة الُمقّيمة تذكة
العمل كأهم األولويات   

79%  

من األسة الُمقّيمة تذكة 
المواد غية الغذائية كأهم 

 األولويات 

62%  

57%  

من األسة الُمقّيمة تذكة 
 الغذاء كأهم األولويات

يمالع   -سالل المعيشة   

 نظا  التوزيع العا  ) البطاقة التموينية(

أطلقت حكومة العةاق نظام الموزيع العام  ) الالطاقة المرمرويرنريرة(        

صرمرم هرذا       ح 0220ردًا لل  فةد العقوبات الدوليرة فري أوائرل          

النظام للمأكد من أن كل مواطن تلق  الحصة الغذائية الشرهرةيرة      

من المنظفات، حليب األطفال، الحليب، الرالرقرول، األرز، الرمرلرح،           

الصابون، السكة، الشاي، الزيوت النالاتية, حالوب الفطام والدقريرقح   

نظام الموزيع العام ال يزال يعمل لرغرايرة اان اال أنره فشرل فري                  

من العوائل الُمقّيمرة مرن      %48 الوصول  ل  المجممعات الضعيفةح 

قالل المنظمة الدولية للهجة  المي أشارت بأن الغرذاء هرو كرأحرد         

االحمياجات ذات األولوية القصو ، قد أشاروا أيضًا أن نظام الالطاقة 

 المموينية ال يعمل داخل مجممعاتهمح

العديد من النازحين داخليا ال يتتطيعون نقل 

البطاقات التموينية  من محافظاتهم األصلية، وبدون 

 فل  ال يمكنهم تلقي معونات من الحكومة

% من العائ.ت النازحة تشية ال  الطعام كأولرويرة, مرفريرديرن           21 

انهم غية قادرين لل  نقل بطاقاتهم الممرويرنريرة مرن مرواقرعرهرم              

% من العائ.ت النازحة تشية ال  تلقيرهرا     05األصلية ال  الحاليةح 

 معونات نظام الحصة المموينية ولكن هذه المعونات غية مكمملةح  

باإلضافة ال  لدم القدر  لل  اإللرمرمراد لرلر  نرظرام الرحرصرة                 

المموينية، فأن العائ.ت توضح للمنرظرمرة أن اإلمردادات  مرا غريرة                

لرائر.ت     مموفة  أو ال يمكن تحمل تكاليفها في األسواق المحليرةح  

اخة  تعممد للر  الرمرواد الرغرذائريرة الروارد  مرن الرمرسراجرد،                        

والمنظمات الخيةية وغيةها من الجهات المانحةح ولندما يكون غيرة   

العديد منهم يعممدون لرلر     ذلك، يمم توظيا اسمةاتيجيات أخة ح 

المةاقرالريرن ذكرةوا         حصص أصغة من أنواع المواد الغذائية الةخيصةح 

بأن األسة غالالًا  ما يةسلون أطفالهم  ل  العرمرل أو  لر  مرواقرع            

 جمع النفايات والعلب المعدنية الفارغة  من أجل بيعهاح

 

  

 

 

 الموا  غ   الغذا    
لدم وجود المواد غية الغذائية األساسية مثل األثاث, ومعردات   

المطابخ, والم.بس الكافية والوقود للطهري والرمردفرئرة يرمركرن أن                

 يسالب أيضًا صعوبات للعوائل المسمضعفة ذات الدخل الرمرنرخرفرضح      

العديد من العوائل النازحة داخليًا الذين أجرالرةوا لرلر  الرنرزوح مرن              

مةاقالي  محافظاتهم األصلية غية قادرين لل  نقل الممملكات معهمح 

المنظمة الدولية للهجة  يشيةون  ل  أن النازحين داخليًا غرالرالرًا مرا       

يعممدون لل  السلع األساسية المي يقدمها ألضاء مجرمرمرعراترهرم       

المضيفةح أي شيء مقدم من لوائل المجمرمرع الرمرضريرا, الرذيرن               

 أنفسهم يكافحون ماليًا,ح

ذكة المةاقالون أن أغلب ممطلالات المواد غية الغذائية المذكور  هي  

وقود الطالخ والمدفئة )خاصة خ.ل أشهة الشماء(, خزانات المياه 

ووحدات تةشيح المناضح العكسي )خاصة في بيئات الزرالة والمياه 

النادر (, والمولدات للمعويض لن انقطاع الكهةباء وامدادات كهةباء 

الاللدية المقيد , الم.بس, األدوات المنزلية ومواد الالناء إللاد   لمار 

 المنازلح

 
  

 المنظمة الدولية للهجة  توزع مواد غية غذائية في بابل 



18 

يمالع  -سالل المعيشة   
مواجهة تحديات سبل العيش : متناعندة      

 األسر لألسر 

ذكة المةاقالون من مخملا المحافظات فري جرمريرع         

أنحاء العةاق أن العائ.ت النازحة نرادرا مرا ترمرلرقر            

ربرمرا    مسالدات سالل العيش من نازحيرن خخرةيرنح      

يةجع ذلك  ل  حقيقة أن جميع النازحين في حاجرة  

لراد  لرنرد ترقرديرم             ل  المسالد  بشكل أو خخةح 

المسالد ، فرنه يحدث في المناطق الةيرفريرة بردال       

من المناطق الحضةية، ولاد  ما بين العائ.ت الرمري   

نزحت معًا, وغالالًا تقمصة لل  تالادل المواد الغذائية،  

 المواد غية الغذائية والنقل المشمةكح

المجممعات المضيفة بشكل لام مسمعد  لرمرقرديرم     

المسالد  لألشخاص النازحين داخليًاح هذا يرحردث      

أكثة في المجممعات الةيفية, ألن النرازحريرن غرالرالرًا          

ينزحون  ل  المجممعات الةيفية المي تشمرل أفرةاد     

حسالما  العائلة المممد  أو نميجة النمماءاتهم القالليةح

ورد، بعض العوائل الةيفية من المجممع المضيا قرد    

تخلوا لن جزء من أراضيهم حم  يمسن  للرعرائر.ت    

ذكة انه تمت  المسالد  بالمواد  النازحة من زرالمهاح

الغذائية والمواد غية الغذائيرة، والرقرةود الصرغريرة            

 واإلمدادات الطالية للنازحينح 

ال توجد تةتيالات رسمية بين أصحاب مماجة المجممرع  

المضيا والعوائل النازحة داخليًا, ولكن الرمرةاقرالريرن         

 ذكةوا بأن بعض المالكين يسمحون الدفع بالمقسيطح

خصم ااخةين بعض المنمجات أو سمحروا لرلرعروائرل        

المسمضعفة بالعمل لمسديد ديونهم المرسرمرحرقرةح      

مرا يرمرم مرقرايضرة            في المجممعات الةيفية، غرالرالراً   

المنمجات الزرالية بالسلع مثل المر.برس، الرلروازم       

 المنزلية ومنمجات الةلاية الصحيةح

أبلن المةاقالون أن هناك اخمر.ف بسريرط جردًا فري            

الظةوف المعيشية للنازحين داخليًا ألسالاب مخملفرة  

)الجفاف، والعنا والصةاعحححالخ(، لدا أن ربما هرؤالء        

الذين نزحوا بسالب الصةاع كان لديهم فةصة أقل في 

مع ذلك، الرمرةاقرالريرن فري برعرض              نقل ممملكاتهمح 

المحافرظرات ذكرةوا وجرود اخرمر.ف فري األوضراع                   

 ح  9002المعيشية بين النازحين داخليًا قالرل وبرعرد        

هم أكرثرة    9002لل  األغلب هؤالء الذين نزحوا قالل 

اندماجا، حي  كان لديهم وقما أطول لنقل برطراقرات      

نظام الموزيع العام الخاصة بهم, ولمسجيل أطفالرهرم    

في المدارس ومعالجة الوثائق القانونيةح في بغرداد,   

النازحين داخليًا في ااونة األخية  يكافحون أكثة مرن  

النازحين من قالل, ألن المأو  أصالح نرادرا وأسرعرار         

 اإليجارات ارتفعت بشكل كاليةح  
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1/4 

 المأو 
من  األسة المقّيمة تعيش في 

 المسمو  دونمساكن 

ال يزال الحصول لل  المأو  الم.ئم يمثل أولوية لرالريرة لرلرعروائرل            

% منهم يصنفونها كأحد االحمياجات ذات األولوية  55النازحة داخليًا، و 

% من لوائل المجممع المضيا المرقرّيرمريرن       90الث.ثة، بالمقارنة مع 

 الذين فعلوا ذلكح

لدم وجود حلول للسكن الم.ئم يعوق كل من جهود االنردمراج مرن        

في كثية مرن     قالل النازحين داخليًا و كذلك ينشئ لقالة أمام العود ح 

األحيان، العوائل الذين يحاولون االندماج ليسوا قادرين من الرنراحريرة       

المالية لل  مواصلة دفع اإليجار, و قلة المساكن في الاللد و تكاليا  

مواد الالناء العالية تجعل  نشاء المنازل باهظة المكالياح و يمكن أيضرًا   

أن العوائل النازحين داخليًا قد فقدوا قيمة ممملكاتهم األصلية بسالرب  

 الهجة أو الدمار المةتالط بالنزاعح

و أيضًا حددت العوائل النازحة المقّيمة لدم وجود خيرارات لرلرسركرن        

و خاصة في برابرل, فررن ترحرديرات             الموجود  في مناطقهم األصليةح 

% من الرعروائرل الرنرازحرة داخرلريرًا                 21اإلسكان تشكل لائقًا, حي   

المقّيمة من تلك المحافظة تشية  ل  أن الحواجز لل  الممرمرلركرات     

و تحمل بغداد المةتالة الرثرانريرة، بروجرود          هي من أسالاب منع العود ح 

% من العوائل النازحة المقّيمة من تلك المحافظة المي تشية  ل  50

 نفس السالبح

و أيضًا لوائل المجممع المضيا تمأثة من قالل ظةوف اإلسكان و النزوح 

في الاللد, لندما يسالب تدفق السكان لمناطقهم المضخم في أسعار 

 اإليجاراتح

 

من العوائل النازحة داخليًا تشية  37%  

 ل  أن لدم  مكانية الوصول  ل  الممملكات أو 

الممملكات المدمة  في المكان األصلي هي 

 من أسالاب منع العود ح

 ألغةاد هذا المقةية،

 المتاكن دون المتتوى

 تتألف من

 النماذج المالية

 من المأو 

8% 

4% 
 المخيمات

 العسكةية السابقة

 المالاني

 العامة

 المسموطنات

 الجمالية

23% 65% 

 مأو 

 مةتجل
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غالالية العوائل المي تعيش في مساكن دون الرمرسرمرو           

تعيش بشكل غية قانوني لرلر  األراضري الرعرامرة، مرمرا               

و قد تصالح لملية اإلخ.ء لرلرعرديرد        يجعلهم لةضة لإلخ.ءح  

 من العوائل كنزوح ثاني أو ثال ح

المنظمة الدولية للهجة  تدلو إلنشاء خطط إللاد  الموطيرن  

و قرد أثرالرت         الدائم لسكان المسرمروطرنرات الرعرشروائريرةح            

المسؤولين الحكوميين المحليين في محافظة واسط مرد     

فعالية هذه الخطط في لد  حاالت، و يرعرةضرون األراضري               

و غيةها من مسالدات  لاد  الموطين لألسة المري ترحرمرل       

خطط  لاد  الموطين هي مفضلرة لرلرغرايرة            األراضي العامةح 

و تؤدي  ل  حلول سكنية أكثة ممانة من اإلخ.ء المرالراشرة،        

و لكن ال تزال األسة بحاجة في كرثريرة مرن األحريران  لر                 

مسالدات كالية  في تأمين الصرةف الصرحري الرمرنراسرب                     

و الحصول لل  المياه و غيةها مرن الرخردمراتح ويرنرالرغري              

للمنظمات أن تعمل بالمعاون مع المسؤولريرن الرمرحرلريريرن           

لمساهمة مواد الالناء والمواد غريرة الرغرذائريرة والرمرولردات                      

 و خزانات المياه كمكم.ت لخطة الحكومة إللاد  الموطينح

  (http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20IRAQ%20SPECIAL%

%20SHELTER.pdf-20REPORT%20ح) 

من لوائل المجممع المضيا المقّيمين يعيشون فري      51%

مرن الرعرائر.ت          % 32المنازل المي يملكونها، بالمقارنة مرع    

مرن     % 23النازحة داخيًا المقّيمةح و في الروقرت نرفرسره،             

العائ.ت النازحة داخيًا المرقرّيرمرة ترعريرش فري مر و  دون                  

من سكان المجممع  % 33المسمو  المطلوب، بالمقارنة مع 

 المضيا المقّيمينح

 لمليات اإلخ.ء

http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20IRAQ%20SPECIAL%20REPORT%20-%20SHELTER.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20IRAQ%20SPECIAL%20REPORT%20-%20SHELTER.pdf


21 

  شح الم اه

بأن المياه المماحة  من العوائل المسمضعفة المقّيمةذكةت   51%
 لهم غية كافية لملالية احمياجاتهم اليومية الشخصية

 

 

من العوائل المسمضعفة المقّيمة تسمخدم األنهار, والجداول  12%

والالحيةات, أو تشفط المياه من األنابيب المفموحة بطةيقة غية 

قانونية, كمصدرها الةئيسي للمياهح وهذا يحمل مخاطة كالية  من المعةد 

  . للملوثاتح

 

من العوائل المسمضعفة المقّيمة من قالل المنظمة الدولية  24%

 للهجة  تسمخدم اابار العامة أو الخاصة كمصدرهم الةئيسي للمياهح

ولكن في الغالب يفمقةون  ل  الوسائل لمصفية المياه, وبالمالي تمعةد 

 للملوثاتح

   
 

في جميع أنحاء العةاق ’ من العوائل المسمضعفة المقّيمة 28%

 تذكة بأن الحصول لل  المياه هو أحد االحمياجات ذات األولويةح

وهي  من النازحين داخليًا الذين نزحوا من محافظات األهوار   43%

الالصة  وميسان وذي قار, ذكةوا بأن الجفاف هو السالب الذي 

 يمنع لودتهم

                            

من المزارلين في المناطق الزرالية المقّيمة المعةفة   42%

بشحة المياه فيها, ذكةوا  الحاجة لاليع الماشية نميجة 

% حددوا بأن شحة 05% منهم وفا  الماشية, و02للجفاف, بينما ذكة 

   المياه مةتالطة بمةد قطعانهم
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شحة المياه هي قضية ملحة وحةجة داخل العةاق, وخاصة بين المجممعرات   

وهرذا يرعرود       المسمضعفة من النازحين داخليًا والعائدين والمجممع المضيراح  

بشكل كالية لمزيج من ظةوف الجفاف مؤخةًا, و قامة السدود لل  الرمرنرالرع        

ال يمةتب لليه فقط خثار سلرالريرة     وتحويل الةوافد من قالل تةكيا و يةان وسورياح

لل  صحة السكان المسمضعفين العامة , ولكن يؤثة أيضًا لرلر  كرل مرن            

اإلنماجية الزرالية والاليئة الطاليعية, مما يؤدي  ل  ترفراقرم الرظرةوف الرمري             

تشكل تحديًا كاليةًا ألولئك الذين يكافحون مع قضرايرا أخرة  مرثرل الرعرنرا                 

الطائفي، اقمصار لوازم المواد الغذائية وغية الغذائية ولدم وجود فةص لرمرل   

 لل  نطاق واسعح 

 

 

 

تمثل شحة المياه في بعض المحافظات السالب السائد لكٍل من النزوح ومنع 

لود  النازحين داخليًا المقّيمين من قالل المنظمة الدوليرة لرلرهرجرة  و لر            

أماكنهم األصليةح في المحافظات األخة , الظةوف األمنية المشدد  لرديرهرا        

تأثية أكالة لل  هذه المحةكات السكانية, ولكن في معظم الرحراالت، شرحرة        

المياه ما زالت أحد العوامل المساهمة في تقويم األوضاع المري يرواجرهرهرا        

قضايا شحة المياه في العةاق معرقرد  مرن       أضعا ألضاء المجممع العةاقيح 

قالل لوامل أخة  تؤثة لل  لوازم المياه المماحةح المسمويات الرعرالريرة مرن         

تلوث المياه والملوحة، خاصة في المحافظات الجنوبية, تساهم فري زيراد         

مسمويات المياه المةتالطة باألمةاد فري كرل مرن السركران والرمراشريرة                    

في المناطق الزرالية، المزارلين الصالحين لرلرزرالرة     األساسية للمزارلينح 

المسمويات العالية من الملح يمركرن أن      يناضلون لسقي محاصيلهم بكفاء ح 

يحد من المحاصيل الزرالية, ويحد من اخميار المحاصيل المي يمكن زرالمها،  

وبمةكيزات لالية لل  مد  فمةات طويلة، يمكن أن يقمل األشجرار ويرجرعرل       

 األرد غية صالحة لألغةاد الزراليةح 

   

% من المزارعين المتتضعفين المقّيمين في جميع  35ال يزال 

أنحاع العراق يتتخدمون الطرق التقليدية للري بالغمر, والنذي     

ليس فقط يتتخد  كميات كبيرة من منيناه النري، بنل ينتنلنف              

 بشكل كبير نوعية التربة ويزيد من متتويات الملوحة.

يت    -شح الم اه   
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 المةافق الطالية

من العوائل المقّيمة  من   84%

خ.ل مسح مصغة  اجةته المنظمة 

الدولية للهجة  لألسة المي تةأسها 

اإلناث والشالاب داخل المجممعات 

الضعيفة في بغداد, أشارت  ل  لدم 

امكانيمهم من الوصول  ل  المةافق 

 الصحية لل  اإلط.ق

يمم المالار الوصول ال  الرمرةافرق الرطرالريرة كرأحرد                

% مررن أفررةاد      92اإلحررمرريرراجررات ذات األولررويررة ل          

المجممعات المقّيمرة مرن الرنرازحريرن والرعرائرديرن                 

والمجممعات المضيفة في جميع أنحاء العةاقح فري     

العديد من المجممعات المضريرفرة ترؤثرة الرمرخراوف             

األمنية لل  قدر  السكان لل  السرفرة لرمرلرقري           

المسالد  الطالية ال.زمةح في نينو ، أفاد مروظرفرو     

المنظمة الدولية للهجة  لن مرنرع أفرةاد األقرلريرات           

المسيحية والشالك واليزيرديرن مرن الروصرول الر              

المسمشفيات في الموصل مرمرا  ضرطرةهرم الر              

السفة ال  كةدسمان لملقي الةلاية الطاليرةح فرمرة        

السفة هذه طويلة خصوصا لرنردمرا يرمرعرلرق األمرة             

بالحاالت الطارئة حي  زمن اإلسرمرجرابرة أمرة برالرن            

 األهميةح

في العديد من المجممعات الضعيفة، وخراصرة فري        

المناطق الةيفية والنائريرة يرواجره الرنرسراء نرقرص                

الطاليالات الممخصصات في أمةاد النساء والمرولريرد،    

حي  ال يملك الكثية القدر  ماليا لل  السرفرة الر       

أقةب مدينة لملقي الع.ج، مما يرجرعرلرهرم لرةضرة            

لمسائل الصحة اإلنرجرابريرة وغريرة قرادريرن لرلر                  

اإلسمفاد  من بةنامج العةاق الوطني للكشرا لرن     

سةطان الثرديح براإلضرافرة الر  ذلرك، ال يرمروفرة                     

ممخصصين في الةلاية النفسية والعقلية وال وحدات 

لذلك ألولئك الذين يعيشون في مجممعات ضعيرفرةح   

أوضح تقةية ُنِشَة مؤخةا للمنظمة الدوليرة لرلرهرجرة         

يحقق في ارتفاع نسالة اإلنمرحرار داخرل مرجرمرمرع            

األقلية اليزيدية في قضاء سنرجرار فري مرحرافرظرة            

نينو ، حي  اكمشا المةاقالون انه لل  الةغم مرن  

اإلب.غ لن لدد كالية مرن الرمرشراكرل الرنرفرسريرة               

واإلجممالية، ال يزال أفةاد المجممع ال يحصلون لل  

للماء نفس أو لاملين اجمماليين وال وحدات صرحرة   

نفسية في مسمشفيات الرمرنراطرق الرةئريرسريرةح              

)للمزيد من المعلومات، راجع جزء األقليات الرديرنريرة      

 في هذا المقةية(  

 ال  ا ات الصح   : الوصول وجو   الم افق

فةد من المجممع المضيا الذين يضطةون  ل  المعامل مع نقص  022وفي قةية لناب في السليمانية، يوجد 

 في الخدمات المي تفاقمت بسالب الطةق الغية معالد  والمي تجعل االتصاالت صعالة للغايةح 

مقيمين نازحين، ولائدين ومن المجممع  5000في قةية الجاليةية الثالثة في ص.ح الدين  يوجد أكثة من 

كم، وبما أن هناك لدد كالية من القةويين الذين ال 5المضيا الذين يعممدون لل   أقةب لياد  هي لل  بعد 

 حالة صحية سيئة، فالمجممع في حاجة ماسة  ل  وحد  طالية خاصةح يمملكون المال ويعانون من 

في كثية من األحيان حي  تموفة المةافق الطالية، فالوحدات فيها تفمقة ال  المعدات األساسية مثل                            

الث.جات لمخزين األدوية الحساسة للحةار  ومعدات للمخلص الصحي من المواد الخطة ح تم  نشاء مةافق                  

بدائية للةلاية الصحية في مناطق أخة  داخل مالاني ال تصلح لهذا الغةد، وبالمالي ال يمكن توفية الةلاية                   

   الشاملة المي تمطلالها المجممعات الضعيفةح

  

 

مررن الررذيررن يسررمررطرريررعررون        % 48 

الوصول ال  الخدمات الصحية, ألرةبروا      

لن اسميائهم من المرةافرق ومرعرايريرة         

 الخدمة المقدمةح
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 الكهرباء

          لدم وجود  ضاء  للشوارع، تةترالرط برزيراد

مسمويات الجةيمة، أشار موظفو المنرظرمرة    

الدولية للهجة  الميدانيين  أيضا الر  االثرار     

الضار    لل  القطالات الزرالية والصناليرة   

والمي تمطلب  مدادات طاقة مروثروقرة مرن         

 أجل الحفاظ لل  مخةجات فعالة ومنمجةح

     تعمالة المولدات باهظة المكاليا للعديد مرن

األسة الضعيفة بسرالرب ترقريريرد  مردادات              

الكهةباء، حي  تكافح األسة من أجل الالرقراء   

بارد  في حةار  الصيا الشديد ، ويمم منرع  

األطفال من الدراسة في المسراء، خراصرة      

 خ.ل أشهة الشماءح

  غالالًا السكان يشيةون  ل  الحاجة لمولدات

لدلم الكهةباء المقدمة من شالكة الكهةباء، 

حي  الكهةباء تنقطع بكثرة ، وخراصرة فري         

الليلح هذا يؤثة لل  حريرا  أولرئرك الرذيرن            

يعيشون داخل هذه المرجرمرمرعرات برطرةق          

  مخملفةحح

من األسر الضعيفة المقّيمة فني جنمنينع أننحناع             19% 

العراق فكرت أن الكهرباع هي إحدى االحتيناجنات فات     

 األولوية.

 ن مموسط لدد سالات الكهةباء يخملا اخم.فا كاليةًا بين المحافظراتح   

سالات، فمحافظات مثل األنالرار، والرنرجرا        2-0مموسط العةاق هو من 

سالات، في حين أن محافظرات  قرلريرم        5ح5وبابل يكافحون مع حوالي 

 كةدسمان تحصل لل  أكثة من ذلك بكثيةح  

يمكن تفسية المفاوت الكالية في سالات وصول الركرهرةبراء بريرن أسرة              

المجممع المضيا وأسة النازحين داخليا، ال  ان نسالة العائ.ت النازحة 

المي تسكن في مساكن غية رسمية  في مسموطنات جمالية الرلر    

بكثية، فمن المةجح لدم اسمفادتهم من الخدمات العامة مثل شرالركرة      

 الكهةباءح 

% من العوائل المسمضعفة المقّيمة تشريرة  لر  الرغريراب الركرامرل                   1

تشية تقييمات خدمة رسرم الرخرةائرط الرمرابرعرة                 لإلمدادات الكهةبائية،

للمنظمة الدولية للهجة   ل  أن النظام الكهةبائي في حالة مرمرهرالركرة      

غالالًا منازل السكان ال يمم تزويردهرا   وغية خمنة في العديد من المناطقح  

بشالكة تمة لالة قةيمهم، فيّمدون كاب.ت مؤقمة ألخذ الركرهرةبراء وهري          

 مةتالطة بجميع المخاطة المي تنطوي لل  هذا الفعلح

  

مصدر الكهةباء المسمخدمة من قالل 
من أجل الحصول لل   المقّيمةاألسة 

 الميار الكهةبائي:

69% 
مجممعات 
 مضيفة

81% 
لائ.ت نازحة 
 داخليا

ساعات  9األسر المقّيمة التي تفيد حصولها على أقل من 
 من الكهرباء يوميا 
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 الصرف الصحي والتخلص من النفايات

في حين تعمالة قضايا الحصول لل  ميراه  

الشةب واإلمدادات الغذائريرة والرعرمرالرة         

القضايا األكثة  لحاحا و دامة للحيا  وتكون 

محط اولويات المجممعات الضعيفة لرنرد     

 جةاء المقييمات، فرن مشراكرل الرالرنر           

المحرمريرة والصرةف الصرحري وخردمرات               

المخلص من النفايات يمم المغاضي لنرهرا   

غالالاح تمثل انظمة الصةف الصحي الغريرة    

فعالة، جنالا ال  جنب مع تةاكم النفايرات  

مخاطة صحية كالية  اذا تةكرت مرن دون       

حل، حي  يمكن لهذه الرظرةوف الرغريرة          

صحية أن تسهم في ارتفاع مسرمرويرات      

المةد واثرار  الرقرلرق، خصروصرا فري                

المجممعات الضعيفة المي ترفرمرقرة الر         

 مةافق الةلاية الصحية أيضاح 

خ.ل تقييم الظةوف المعيشية داخل           

المجممعات الضعيفة في جيمع أنحاء           

العةاق، سجل مةاقالو المنظمة الدولية         

للهجة  الظةوف الممعلقة بالالن  المحميةح 

وفيما يمعلق بالمةافق الصحية الغالالية         

العظم  من المواقع المقّيمة من                

ال يسمطيعون الحصول     00المحافظات ال 

لل   ما نظام لامل للصةف الصحي,             

 أو خدمة بلدية للمخلص من النفايات            

وفي بعض الحاالت، حم  لندما يكون          

نظام الصةف الصحي موجود، فرن أفةاد         

المجممع ليسوا قادرين لل  اسمعماله       

 بسالب حالمه السيئةح

  

فرري الررمررنرراطررق اإلسررمرروائرريررة وشررالرره        

اإلسموائية، هناك صلة وثيقة بين وجرود    

ماء زائد )بسالب لدم وجود تصةيا كاف(  

واألمةاد المةتالطة بالمياه  المي تحملها 

  0النواقلح

% م  الم تم ات ال      الم   م  في  ا   والمث ى   تستط   99

 الوصول الى ن ام ص ف صحي ف ال.

% في  ا   99% م  الم تم ات ال      الم   م  في المث ى، و011

   يمك  ا الحصول   ى  دم  التخ ص م  ال  ايات م  ال  دي .

1FAO Corporate Document Repository, Chapter 7-Health issues related to drainage 

water management 
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يتبع   -الصرف الصحي والتخلص من النفايات   

 اثار سوء المخلص من النفايات ومةافق الصةف الصحي

1Iraq Knowledge Network Essential Services Factsheet, December 2011  2See http://www.wecf.eu/cms/download/2004-2005/homeburning_plastics.pdf  

 

 ا و ج  وع : ت وث م اه األ ا  
في قةية أبو جةبوع في نينو ، السكان غالالًا ما ُيعاِلةون           
لن قلقهم بشأن تسةب مياه الصةف الصحي، والذي            
يشكل الالةك الةاكد  داخل المناطق السكنية، وربما في 
النهاية سيلوث مياه اابار، وسينشئ مخاطة كالية               

 لل  الصحة العامة

 

 كوت ال داغ: تدفق م اه م  د 
السكان في قةية كوت الفداغ في الالصة  يمخلصون مرن  

مياه المجاري في النهة بشكل مالاشة، لعدم وجود نظام 

لامل للصةف الصحيح القنوات والمجاري ترعرانري مرن          

المدفق المقيد أو في بعض الرحراالت تصرالرح مسردود           

 فالمياه المماحة ال تصل للمناطق السكنيةح 

 
 
 

  ك  شم  ال ما ي : الم اه المولد  لألم اض 

 
في سكن شمة  الجمالي في برغرداد، قرد ترةاكرمرت             

النفايات الغية محصلة وبقيت في المنطقة المي تعرانري   

أيضًا من سوء المصةيا لعدم وجود شالكة صةف صرحري   

لاملةح وقد زاد وجود الحشةات بشكل كالريرة واألمرةاد       

المي تنقلها المياه، وهو يشكرل خرطرةًا كرالريرةًا لرلر                

السكان المحليين، وال سيما في المناطق المي يسمح 

وقد الحظ مةاقالوا  لألطفال باللعب في ظةوف غية صحيةح

المنظمة الدولية للهجة  مسمويات كالية  مرن األمرةاد       

الجلدية واإلسهال في األطفال الرذيرن يرقرضرون وقرمرًا              

وقرد طرلرب       بشكل منمظم بالقةب من هذه المرنراطرقح    

الممثل المحلي للمجمع القيام بحملة للرمرخرلرص مرن        

النفايات، وتوزيع كميات كافية مرن أكريراس الرنرفرايرات              

وحملة المولية الصحية لمعليم السكان المحليين فريرمرا    

يمعلق بالمخاطة والعواقب المةترالرطرة بسروء الرمرةافرق            

 الصحية و دار  النفاياتح 

الناق.ت، مثل الفئةان والالعود هي األكثة  نمشارًا في هذه الرمرنراطرق حرير          

تنجذب ال  النفايات والظةوف الةطالة مما يزيد احممال  صابة الرقرةويريرن لرنرد           

 اسمخدام مصادر المياه ألغةاد الشةب والطالخ والغسيلح

ال تحمو  القة  في كثية من األحيان لل  حاويات لجمع النفايات وال خردمرات       

بلدية للمخلص من النفايات، حي  يقومون بمفةين القمامة  ما لل  أرد  غريرة       

وهي لملية بحد ذاتها تحمل الكثية من الرمرخراطرة         –صحية وخطة ،  او حةقها 

وخاصة الصحيةح خدمة جمع النفايات الصحية الصرلرالرة هري أكرثرة نردر  مرن                   

% من األسة الةيفية 05المناطق الةيفية لنه في المناطق الحضةيةح حي  تقوم 

ح    1في أنحاء العةاق في حةق أو دفن القمامة أو القاؤها في االماكن المفموحة   

% في المنراطرق الرةيرفريرة فري نريرنرو                   22هذا الةقم يةتفع ال  ألل   من  

 والمثن  والقادسية وذي قار وبابل وواسطح

يمكن لحةق النفايات باسمخدام أجهز  غية محمية وال تمم تصفيمرهرا أن يرؤدي         

ال  لواقب صحية خطية ، ال سيما لند وجود الال.سمك، حي  ترقروم الرمرواد         

الال.سميكية لند اإلحمةاق  برط.ق الديوكسينات السةطاينة والمسالالة النقطاع  

الهةمونات والمي من الممكن ان تؤدي ال  ظةوف صحية خطية  مثل السةطران  

 ح 3والعيوب الخلقية ولدم اإلنجاب واألمةاد المنالية واألثار السلوكية العصالية 

 

 ضطةت بعض العائ.ت لحفة فمحات داخل منازلهم ليمم صةفها بعد ذلك في 

شاحنات ناقلة، وتلجأ لائ.ت اخة  ال  حفة فمحات تمدفق بشكل غية محمي 

 خ.ل المناطق السكنيةح 
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 المعليم
 

62%  

 

 

 

 

من األفةاد المقّيمين من قالل المنظمة 
لاما فما فوق(  15الدولية للهجة  أميين )  

43% 
من جميع العوائل المقّيمة من قالل المنظمرة  
الدولية للهجة  لديهم أطفال أميينح ومن بين  

 % لديهم أرباب أسة أميين01هؤالء، 

65% 
من جميع رّبات األسة المقّيرمرات مرن قرالرل          
المنظمة الدولية للهجة  لديهن أطفال أميينح 

% أسة  تةأسها رّبة 22ومن بين هؤالء، يوجد 
 منزل أمية

87% 
لرم     90من الةجال المقّيمين فوق سرن ال        

يحصلوا لل  تعليم أللر  مرن الرمرسرمرو            
% 22المموسط، وينطالق نفس الشيء لل  

 من النساء المقّيمات

49% 
لرم     90من النساء المقّيمات فوق سرن ال        

يملقوا أي تعليم أو تعليم رسمي، الرنرسرالرة       

 ح% للةجال المقّيمين20هي 
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يمالع  —المعليم  معدالت ترك الدراسة 

يمكن ان يعز  الفشل الكالية لألفةاد المقّيمين للمرقردم لرمرا برعرد الرمرةحرلرة                 

اإلبمدائية من المعليم ال  انهيار الالنية المحمية المعليمية المماحة للمجرمرمرعرات     

 الضعيفة فض. لن  نمشار لوامل اخة  مثل القيود المالية والمأثية الثقافيح

 

لل  الالنية   9002يمكن رؤية تأثية العنا في جميع أنحاء الال.د ابمداء من العام 

المحمية والمعليم والجدو  المالية من اإللرمرحراق برالرمردارس والرمري يرمركرن                  

 م.حظمها في مقارنات مةحلة المعليم حسب العمةح 

يشية الةسم الالياني أدناه ال  لدد األفةاد المقّيمين من قالل المنظمة الدوليرة  

للهجة  الذين دخلوا النظام المعليمي الةسمي ولم يمقدموا ال  ما بعد المةحلة 

اإلبمدائيةح  النسب المئوية ضمن كل محافظرة هري الرمري برالرلرون األحرمرة                             

ح والرنرسرب       9002و الممعلقة بأولئك الذين تخطوا المةحلة إلبمدائية  قالل لرام    

الر    9002المئوية المي باللون األزرق هي تلك الممعلقة بنفس العمة بعد لام 

سنة  90% من النساء فوق  25% من الةجال و 50االنح في جميع أنحاء الال.د، 

( لم يمخطوا المعليم اإلبمدائيح هذه األرقام تةتفرع الر        9002)مجمولة ما قالل  

)مجمرولرة      90-  00% لل  الموالي بين األفةاد داخل الفئة العمةية  52% و  55

 (ح9002ما بعد 

من الواضح ان معدالت المسةب في المةحلة اإلبمدائية قرد زادت بريرن األفرةاد             

، الرعروامرل األخرة          9002المقّيمين في جميع المحافظات منذ بدء النزاع في   

المي تسهم في معدالت كالية  في المسةب بعد المةحلة اإلبرمردائريرة تشرمرل         

النقص في المدارس الثانوية في المناطق الةيفية ولدم قدر  األسة لل  دفرع  

الةسوم المدرسية واجور المنقل، والحاجة لمساهمة األطفال في دخل األسة ، 

 والمحظورات الثقافية الممعلقة بالمحاق اإلناث بالمدارس في السنوات ال.حقةح

 

عا  فأكثر 21متتوى التعليم لألفراد الضعاف المقّيمين،   

األفراد المقّيمين الذين لم يتقدموا ألكثر من المرحلة اإلبتدائية، 

 2003وأكثر( وبعد   21) الذين تتراوح اعمارهم حاليا  2003قبل 
(  20-11) الذين تتراوح اعمارهم بين   
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Education 
 األمية 

يت     -الت   م   

األمية في المجممعات المسمضعفرة هري قضريرة         

هامة وملحة و المي تساهم في، و المغرذيرة مرن      

قالل، انخفاد أرقام االلمحاق برالرمردارس وارترفراع        

مسمويات الالطالةح  هذه الظةوف َتّحْد بشكل فّعرال   

 المحةك االجممالي و االقمصادي المصالديح

في  طار المجممعات المسمضعفة المقّيمة من قالل 

المنظمة الدولية للهجة  في مخملا أنحاء العرةاق،  

لرام فرمرا فروق            05% من األفةاد فوق سن ال 29

و أي تحرقريرق     الذين تم مسحهم هم من األميينح 

في األسالاب الجذرية لهذا المعدل المةتفع، يحرمراج   

النظة  ل  لد  لوامل تشمل مسمويرات الرعرائرلرة        

المعليمية، و شةو  العمل، ومعدالت تةك الردراسرة   

  و القضايا المي تمنع االلمحاق بالمدارسح 

و األدلة المي تم جمعها تشية  ل  أن ااباء األميين 

هم أقل احممااًل إلرسال أطفالهم  ل  الرمردرسرة،      

من جميع العوائل  %43 بالمقارنة بالممعلمينح لد  

% مرن     01المسمضعفة المقّيمة أطفال أمريريرنح و      

هذه العوائل المي لديها أطفال أمريريرن يرةأسرهرم           

الكالار، الذين هم أنفسهم أميينح هرذه الرنرسرالرة           

تشية  ل  أن األمية في جيل واحرد هري لرامرً.           

  هامًا مسالالًا لألمية في األجيال الماليةح

يجب أن ي.حظ أيضًا أن هناك ترفراوت كرالريرة فري             

معدالت األمية في سن الدراسة بين األسة الرمري     

% 25يةأسها الةجال و تلك المي تةأسها الرنرسراءح       

من جميع األسة المقّيمة المي ترةأسرهرا الرنرسراء         

% من هذه األسة تةأسها  22لديها أطفال أميين، و 

% مرن األسرة        00و هذا ينطالق لل   نساء أمياتح

المي يةأسها الرةجرال الرذيرن لرديرهرم أطرفرال ال                  

 يسمطيعون القةاء  أو الكمابةح

هذه المعدالت العالية من األميرة يرمركرن بشركرل           

 جزئي أن تسممة بانخفاد مسمويات دخل األسة ح

% من جميع العوائل المرسرمرضرعرفرة فري           20نحو 

مخملا أنحاء العةاق، لهرا دخرل فرةدي أقرل مرن              

 $\برالريروم(ح       90ح9$\بالشهة أو       22مسمو  الفقة ) 

هذه المسمويات العالية من الفرقرة تسراهرم فري          

ارتفاع معدالت تةك الدراسرة، وبرعرد ذلرك ارترفراع             

مسمويات األمية، ألن األسة ذات الدخل المنخفرض  

هم أكثة لةضة إلبقاء األطفال في المنزل من أجرل  

المساهمة في دخل األسة ، لن أن تنفق المروارد  

 المالية الشحيحة لل  المعليمح

أن السالب الغالب لعدم  لمحاق األطفال المقّيمريرن   

سنة بالمدرسة داخل األسة الرمري      00-2من لمة 

يةأسها ك. الوالدين الممعلمريرن و األمريريرن، هرو             

القيود المالية لألسة المسرمرضرعرفرة ذات الردخرل            

و هذه بصفة خاصة تنطالق لل  األسرة   المنخفضح 

المي تةأسها النساء، حي  الدخل الشهةي يركرون     

أقل من نصا ما تجنيه األسة المي يةأسها الةجال، 

%( مرن رّبرات األسرة            22و تمثل النسالة العالية )   

األميات ال.تي لديهن أطرفرال أمريريرن فري سرن              

 الدراسةح  



30 

يت     -الت   م   

 ن  تساهم أمية الكالار بشكل مالاشة و غية مالاشة في  أمية األطفالح 

تجةبة الوالدين مع النظام المعليمي الذي فشل في تقديم مسرمرو      

المعليم ال.زم للحصول لل  وظيفة خمنة و بأجرة   مردفروع بشركرل              

كافي، قد غةست موقفًا سلاليًا تجاه فوائد االسمرثرمرار فري ترعرلريرم             

% مرن رّبرات األسرة           09مما له داللمه أنه فري حريرن أن             األطفالح 

الممعلمات تنظةن  ل  المعليم لل  أنه غية الئق لل  أسس ثقافيرة  

% 99و جنسانية )من المحممل مشيةًا للفميات(، و هذا ينطالق لل      

ااباء األميون ال يةسلون أطفالهم  ل  المدارس ألنهم  ما  من األمياتح 

  غية قادرين، أو غية راغالين أو ك.هماح

 

أي بةنامج مصمم لمعالجة األمية بين الكالار سيساهم، لريرس فرقرط       

في تنمية قدر  األسة  المسمضعفة لمقديم الدلم المالي لرمرعرلريرم        

أبنائهم، و لكن سيغية أيضًا المواقا تجاه فوائرد و قرالرول الرعرمرلريرة               

 المعليمية لجميع فئات المجممع العةاقيح

 الالنية المحمية المعليمية 

و ذكة المةاقالون الذين قّيموا المجممعات المسمضعفة في جميع أنحاء العةاق بأن 

وغالالًا المدارس تكون مكمرظرة    هناك لجز كالية من حي  الالنية المحمية المعليميةح 

بشد  بنسب المعلمين / الط.ب المي تكون أقل من المروصر  برهرا مرن أجرل              

المدارس ممعدد  المناوب المي تقدم فرمرةات تردريرس صرالراحريرة              المعليم الفّعالح

مسائية منفصلة للالنين والالنات للمسمويات المعليمية المخملفة منمشة  وشائعة 

 في المجممعات الضعيفة المقّيمة من قالل المنظمة الدولية للهجة ح 

المؤسسات المعليمية غالالًا تفمقة للمةافق الصحية و الوصول غية الركرافري  لر        

و ذكة المةاقالون أيضًا النقرص الرعرام فري مرعردات ومرواد                 مياه الشةب النظيفةح 

المدريس مثل الكمب المدرسية، والدفاتة ومواد الكمابة األساسية لكفاء  الرمرقردم    

  المعليمي المضمنة مع المناهج الحاليةح

ان اإلفمقار ال   المدارس غية المخملطة يشكل أيضرا لرامرل يرؤثرة برمرعردالت                 

اإللمحاق بالمدارس، وخاصة فيما يمعلق بعدد الفميات اللواتي  يحضةن ويمقردمرَن   

 من خ.ل النظام المعليميح 
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تحديات ف يد  تواج  ا ال ساء ال  ا  ات 
 المست   ات 

ال تقمصة مواجهة المةأ  العةاقية لقضايا مرا برعرد      

الصةاع المي تواجهها األمة بأكملها  مرثرل لردم      

وجود الالنية المحمية والمخاوف األمنية المسممة  

ولدم اإلسمقةار السياسي واإلقمصادي، ولركرن     

لليها أيضا المعامل مع  مجمولة من المرحرديرات    

الفةيد  المةتالطة بمجدد المعايية الثقافية الصارمة 

والمي تمنع المةأ  من الدراسة والرعرمرلح ترؤثرة           

هذه الاليئة المقيد  بشكل خاص لل  الرنرسراء      

اللواتي تةكن إللالة أنفسرهرم ودلرم أسرةهرم          

بسالب فقدان احد أفةاد العائلة الذكور بعد لقرود  

من الحةب، وتصالد الرعرنرا الرطرائرفري وزيراد              

 معدالت الط.قح

أشار محام، في مقابلة مع موظفي الرمرنرظرمرة      

الدولية للهجة  المريردانريريرن، الر  ان الرمرةأ                

المطلقة غالالا ما تجد صعوبرة فري الرمرطرالرالرة            

بحقها، والماللن الذي يدفع لرلرمرةأ  لراد  لرنرد           

الط.ق )المؤخة( يمم دفعه للر  مرد  فرمرةات           

طويلة من الزمن وبكميات صغية ، مع األخذ بعين 

اإللمالار زياد  المكاليا المعيشيرةح اذا ترقردمرت          

المةأ  للط.ق،  فانها تمنازل لن جميع حقروقرهرا    

في النفقة، حم  لو كرانرت الرظرةوف الرمرؤديرة            

للط.ق ليست بسالالهاح من المعرمراد ان يرغريرة           

الزوج السابق لناونه، وما لم يمم المرمركرن مرن       

تحديد العنون الجديد، ال ترمرمركرن الرمرةأ  مرن              

الحصول لل  النفقة، والحكومة حاليرا لريرسرت       

 ملزمة في دفع تعويضح 

لندما يمم تحديد مكان الزوج السرابرق، يرمركرن        

توجيه اإلتهامات اليه في  المحكمة، ولكن هرذا    

اإلجةاء يعممد لل  شهاد  من أفةاد المرجرمرمرع     

 والذين ال يكونوا راغالين لاد  بالمور  بالقضيةح  

 

 

غالالا ما تنالذ النساء من مجممعاتهم بعد الط.ق، 

وهذا الضعا في الدلم المحلي هو في الرعراد    

القضية األساسية لندما يمم توجيه تهم العرنرا   

ضد المةأ  في المحكمةح يمكن للزوجة ان تثالرت   

اإللمداء لن طةيق تقةية طالي، ولكن هذا يعممرد  

لل  فحص طالي فوري والذي غرالرالرا ال يركرون          

ممكناح في المجممعات الةيفية المحافظة، أقارب  

النساء يرجرالرةون لرلر  أخرذ دور رب األسرة                   

ويفضلون تحمل المسؤولية الرمرالريرة بردال مرن           

السماح لهن بمغادر  الاليئة المنزلية برحرثرا لرن       

 لملح 

 
تقمصة  مالادرات توليد الردخرل الرمري ترمرمركرن              

النساء من تطويةها لل  األلمال المي يرمركرن      

القيام بها في المنرزل مرثرل تصرفريرا الشرعرة               

والخياطة وبيع م.بس النسراء واألطرفرالح ومرن          

المسلم به لموما القالول برنخةا  النساء بالعمل 

الزرالي، ولكن في كثية من األحيان قد ال يكرون  

ذلك خيارا مماحا بسالب األوضاع األمنية أو نميجة 

لندر  المياه مما يقلل من مسمرويرات الرعرمرالرة         

المدفولة في القطاع الزرالي، ترلرك الرعرمرالرة         

تعطي األولولية  للذكور غية المهة  دافعة النساء 

 للالح  في مكان اخةح

 

 

 
 

من النساء الضعيفات اللواتي تم   77%

 تقييمهن غية قادرات أو راغالات بالعمل

 
 
 

حاالت تعممد لل  المسالدات  3من كل  1

 من اإلصدقاء واألقارب من العةاق والخارجح

 
 
 

من النساء المقييمات أميات، مقارنة مع   65%

 % من الةجالح50
  

 
  

ال.تي  13في حين تصل نسالة الفميات  فوق لمة 

فأن هذا  %،36وصلن للمةحلة اإلبمدائية ال  

% في المةحلة الثانوية 5الةقم ينخفض ال  

، و هو نصا العدد  13للفميات فوق لمة الر 

. المسجل للذكور  
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 األسر التي تترأسها النساء  العمل والتعليم

أحد  نمائج المسح األساسية والمي أجةتها المنظمة الدولية لرلرهرجرة  لرلر            

األسة المي تعيلها النساء في نينو ، وبغداد، وكةكوك، تالين أن الرزواج الرمرالركرة        

 يشكل لام. مهما في المأثية لل  تعليم اإلناث ومعدالت المسةب ح

 ن اباء وأمهات األسة الكالية ، وال سيما في المجممعات الضعيفة حي  ينرخرفرض    

دخل الفةدح يميلون ال  تعليم الالنين لعلمهم أنه من المةجح أكرثرة أن يركرونروا             

لاملين بأجور بالمسمقالل ح هناك لوامل أخة   بضمنها  النقص فري الرمردارس       

 الثانوية، والمةدد من قالل األباء إلرسال بناتهم ال  مدارس مخملطةح 

من النساء المقّيمات  ما لاط.ت لن العمل، غية راغالات أو  غية   91% 

 قادرات لل   العملح 

% منهن يعملن بالعمالة غية 55% من النساء العام.ت، 2من بين ال  

 الماهة   في قطالات الزرالة  او الالناء 

  

 زدادت ألداد النساء ال.تي تمةأس األسة في السنوات األخية  نرمريرجرة       

للعنا والحةب الطائفية ومعدالت الط.ق الممصالد ح تواجه هؤالء النساء 

صعوبة في العمل خارج المنزل بسالب القيود اإلجمماليرة ومسرؤولريرات       

 األسة  ح

ولهذه  األسالاب، تعممد العديد من النساء ال.تي تمةأس األسة والمرقردر   

لددهم  في العةاق بمليون لل  مصادر بديلة لرلردخرل مرثرل الرمرنرح               

 الحكومية أو الدلم المالي من األهل واألصدقاءح  

% مرن الرنرسراء          02تشية أرقام المنظمة الدولية للهجة  ال  ان     

ال.تي يمةأسن العائ.ت اللواتي تم تقييمهن ُهَن من األرامل، ومرن  

المحممل  نمقالهم ال  موقع جديد بعد فقدان الدلم المرالري مرن      

أفةاد األسة  الذكور مما يجعلهم من النازحين داخلياح   ن الع.قرات   

اإليجابية مع المجممع ذات أهمية قصو  للنساء اللواتي يرمرةأسرن    

% منهن  أن سوء الع.قات مع مجممعاتهن  52العائلة ح حي  يوضح  

% فرقرط مرن هرذا            0األصلية هي من أهم أسالاب لدم العود  ح      

% غية قادرات أو راغالات بالعمل مما يؤدي ال   50القطاع لام.ت، 

تدني مموسط الدخل الشهةي ال  نصا دخل األسرة الرمرقرّيرمرة           

 المي يمةأسها ذكورح

دخل األسرة الشهري لألسر  التي ترأسها نساء واألسر متوسط 
 التي يرأسها رجال
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 األقليات الدينية

الةغم من أن الهجروم الرذي حصرل لرلر              لل 

 9000تشةيرن أول       20كنيسة سيد  النجا  في 

في بغداد،  قرد سراّلرب زيراد  نرزوح الرعرائر.ت                     

أولئك النازحين داخرلريرًا     فة  ل المسيحية، باإلضا

من الموصل في شالا  و خذار من نفس السرنرة،     

فقد ذكة مةاقالو المنظمة الدولية لرلرهرجرة  مرنرذ           

، بأن اإلنخفاد ثابت بالنسالة 9000كانون الثاني  

أللداد النازحين المسيحيين فري الرمرحرافرظرات           

 الشماليةح  

المي نزحت من المدن مرثرل     العائ.ت المسيحية

بغداد و الموصل، وجدت أنره مرن الصرعرب جردًا              

االندماج في مجممعاتهم المضيرفرة فري دهروك،         

والسليمانية، وأربيل ونينو ح  و الرعرديرد مرنرهرم            

هاجةوا  ل  تةكيا واألردن، و  ل  حد أقل، سورياح  

ولاد ااخةون  ل  محافظاترهرم ومرجرمرمرعراترهرم            

األصليةح بالنسالة للذين نزحوا      و لرهرم روابرط         

أسةية في مجممعاتهم الجديد ، كان اإلسرمرقرةار    

سهً. لليهم، وأيضًا اإلندماج بدرجات مرمرفراوترةح       

غية أن العديد قد لالةوا لن قلقهم فريرمرا يرخرص        

الصعوبات في مجاالت األمن   و اإلسكان والعمرل  

 والغذاءح

 

المتيحيين الذين يعيشون في شمال 

العراق يواجهون وضعا أمنيا أكثر استقرارا 

مقارنة بأجزاع أخرى من البالد. وحت  مع 

فل ، الكثير منهم ال يشعرون باألمان 

 ويختارون الهجرة إل  بلدان أخرى.

 

فري    القلق لل  الممملكات كان العامل الحاسم

قةار العوائل باالندماجح و العديد منهم لم يممكرنروا    

من بيع ممملكاتهم في بغداد، ونرمريرجرة لرذلرك،           

فرنهم يجدون صعوبة في العثرور لرلر   يرجرارات          

بأسعار معقولةح و ذكة أن أسرعرار اإليرجرارات قرد           

وكرانرون األول         9000تضالفت بين تشةين ثاني  

، و في بعض الحاالت كانت ثر.ثرة أضرعراف         9000

في بعض المناطق مثل لنكاو  في أربيل، حرير    

 تمواجد العائ.ت المسيحية النازحة بألداد كالية ح

أيضا الكثية من العائ.ت تكافح من أجل الرحرصرول    

الكافي، ألن بطاقات الحصة المموينيرة    لل  الغذاء

صالحة فرقرط داخرل مرحرافرظرة االصردارح هرذه                     

الالطاقات تسمح لموزيع الحصص الغذائية ويرمركرن    

نقلها ما بين المحافظاتح و مع ذلك فالرنرقرل هرو        

 لملية معقد  ويسمغةق وقما طويً.ح

  

أيضا مشكلة بالنسالة لأللداد الكاليرة    المعليم هو

ح و غرالرالرًا     9000من األطفال الذين نزحوا منذ لام 

تكون المناهج المخملفة سالالًا في منع االنردمراج     

المعليمي، وأيضًا العائرق بريرن الرلرغرة الرعرةبريرة                          

و الكةديةح أيضًا،  ذكة الرمرةاقرالرون أن لرددا مرن              

ط.ب الجامعة من بغداد والموصل قد وجردوا أنره     

من المسمحيل مواصلة دراسرمرهرم فري مروقرع             

نررزوحررهررم، وبررالررمررالرري اضررطررةوا  لرر  الررعررود             

 لمحافظاتهم األصلية إلجةاء  اإلممحاناتح

األسالاب، يسممة نزوح العائ.ت  ل  و مرن   لهذهو 

شمال العةاق، و لكن مواقع نزوحهم  ال ترالرعر           

لل  االسمقةار الدائم و من ثم يعودون لمواجرهرة   

الظةوف الصعالة المي أجالةتهم لل  الرخرةوج مرن      

 منازلهم سابقًاح  

  

 

  

 

  

 فقط

من األسة المسيحية النازحة   23%

ال  المحافظات الشمالية 

 المقّيمة من قالل المنظمة الدولية للهجة  

 تةغب باإلندماج بالمجممعات المضيفة لهم

 

 المتبقين

يشيةون ال  رغالمهم بالعود    77%

ال  محافظاتهم األصلية أو 

  لاد  الموطين في موقع ثال ح
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أجة  موظفي المنظمة الدولية للهجة  الميدانيين  في شهرة ترمروز       

, لملية تقييم للحالة النفسية واالجرمرمرالريرة فري قضراء             9000لام 

نسرمرة،    250,000سنجار في محافظة نينو ح يسكن منطقة سنجار 

 22ثلثا هذا العدد هم من األقلية الدينية اليزيديةح بدأ المقييم لرقرب        

ح 9000حالة انمحار أبلن لنها من قالل سلطات القضاء منذ بداية لرام      

،            92 لر        00جميع ضحايا االنمحار كانوا بين الفرئرة الرعرمرةيرة مرن              

 و أغلاليمهم كانوا من المجممع اليزيديح

و قد  قمةح الممخصصين الصحيين الذين تمت مقابرلرمرهرم مرن قرالرل             

موظفي المنظمة الدولية للهجة  أن القو  االجممالية والثقافيرة قرد     

لعالت أدوارًا بارز  في الموجة األخية  من حاالت االنمحار، مضيفيرن أن    

و غرالرالرًا ألضراء            المخاوف االقمصادية والمعيشية لعالت دورًا ثرانرويرًاح    

الطائفة اليزيدية يواجهون االنمقادات من العائلة و لدم الموافقرة فري     

الدخول في ل.قة أو المعالية لن الةغالة فري الرزواج مرن لضرو مرن              

هذه,ب اإلضرافرة  لر  الرمرسرمرويرات                السكان المسلمين المحليينح 

العالية من األمية و الالطالة و الفقة، يعمقد بأنها مرن الرعروامرل الرمري           

و الصعوبات في  ساهمت في الشعور بعدم االرتياح، و العزلة، و الغةبة

المفالل االجممالي المي يعاني منها الكثريرة مرن ألضراء الرطرائرفرة               

 اليزيديةح

مرعردالت األمريرة          اليزيديين هم أقل تعليمًا من نظةائهم المسلمينح  

مةتفعة لند النساء اليزيديات بالمقارنة مع نظةائهن الرمرسرلرمرات أو        

 الةجال اليزيديينح كما تالين أن هذا هو الحال مع مسمويات الرعرمرالرةح     

األغلالية العظم  من النساء اليزيديات، فهن لل  ساليل المثال،غريرة   

العمل بسالب الرمرسرؤولريرات األسرةيرة أو              قادرات أو غية راغالات في

القضايا الثقافية المي تمنع المةأ  من االنخرةا  فري أنشرطرة خرارج            

 المنزلح

سنجار لديها موارد قليلة للرمرعرامرل مرع هرذه الرمرحرديرات الرنرفرسريرة                                        

و االجممالية و المعيشيةح و ال يوجد للماء نفس أو أخصائيين اجممالييرن   

و ال توجد وحد  للصحة العقلية في مسمشفيات األقضية األساسيةح يقال  

أن األطالاء يصفون المهدئات في حالة لدم وجود الةلاية الصحية المهرنريرة    

للممارسات النفسيةح و من أجل المعامل مع الفجو  الثقافية المي لها خثرار   

سلالية لل  حيا  الشالاب في قضاء سنجار، يموجب  توفية الدلم، لريرس     

فقط من حي  المةافق الطالية النفسية و االجرمرمرالريرة لرلرمرعرامرل مرع                  

المداليات، و لكن أيضًا من حي  المسالد  المعليمية و سالل الرمرعريرشرة      

  لمصحيح اخم.ل الموازن بين المجممعات اليزيدية و المسلمةح

 

لمزيد من المعلومات حول تقييم األقليات الدينية، راج  تقارير المنظمة الدولية للهجرة  
 الخاص بالنزوح المسيحي

(www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Christian%
20Displacement%20Update,%2031%20January%202012/pdf) و 
(www.iomiraq.net/Documents/Yazidis%20Report.pdf). 

لضو من الطائفة اليزيدية يجة  مقابلمه من قالل موظا  

 المنظمة الدولية للهجة ح

يت     -األ   ات ال        

% من المتلمين التنة المقّيمين  58في حين أن  

سنة أميين، فهذا ينطبق  23و   18من الفئة العمرية 

% من اليزيديين المقّيمين69عل    
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دعم الهجرة    
 

تقوم المنظمة الدولية للهجة  بالعةاق  بمسالد   كرل      
من المهاجةين العائدين ال  ديارهم  والمعاد توطينرهرم   
في مكان ثال ح قالل وبعد المغادر ، ترقردم الرمرنرظرمرة          
الدولية للهجة  المشور  والدلمح يمرلرقر   الرعرائرديرن             
المؤهلين   خدمات  المسالرد  فري  لراد  اإلنردمراج            
والمي يمكن ان تشمل المردريرب الرمرهرنري، والرمرنرح              

 العينية  و الدلم في تنمية األلمالح
 

  3552متتفيد منذ العا    43,000

 

 نشاطات المنظمة الدولية للهجرة 

 استقرار المجتمع وإعادة اإلندماج 
 

تمطةق مالادرات المنظمة الدولية للهجة  المرجرمرمرعريرة       
لملالية احمياجات الالنية المحمية في المجممرعرات األكرثرة       
ضعفا في العةاق، من خ.ل اص.ح او نحسيرن مرةافرق      
الصةف الصحي والصحة والمرعرلريرم ، تردلرم مرالرادرات               
المنظمة الدولية للهجة  اسمقةار النازحيرن والرعرائرديرن        
والمجممعات المضيفة الضعيفة، ويكون لها تأثية ايجرابري   

 لل  اإلقمصاديات المحليةح 

  

 

 

 

 

  3552مشروع تم تنفيذه منذ العا    500

 اإلغاثة في حاالت  الطواريع 
 

تقدم المنظمة الدولية للرهرجرة  مرواد اإلغراثرة           
الطارئة ال  اإلفةاد والمجممعات  الممضةرين من 
األزمات في جميع أنحاء العرةاقح لرنرد حردوث          
حالة طارئة، تقوم فةق اإلسمرجرابرة السرةيرعرة         
برجةاء توزيعات مصممة خصريرصرا الحرمريراجرات          
السكان الممضةرينح مع مرواد اغراثرة مرجرهرز             
مسالقا في مسمودع المرنرظرمرة فري اربريرل،            
ويمكن ايصال امدادات المنظمة الدولية للهجرة   

 سالة   95ال  اي مكان في العةاق خ.ل 
 

  3558متتفيد منذ العا    95,000

 دعم سبل العيش 
 

سالدت المنظمة الدولية للهجة  في بةامج دلم سالل الرعريرش      
للنازحين داخليا والعائدين وألفةاد المجممع المضيا مرنرذ الرعرام         

ح من خ.ل الموظيا والمدريب المهرنري وخردمرات ترنرمريرة              9001
األلمال المجارية الصغية  والمنح العينيةح تقدم المنظمة الردولريرة     
للهجة  المنح والمسالدات في سالل العيش لرلرسركران األكرثرة           
ضعفا في العةاق للوصول بهم ال  الحصول لرلر  فرةص لرمرل          

 وتوفية دخل منمظمح
 

  3552متتفيد منذ العا    145,000

 إدارة الهجرة والحدود المتكاملة 
 

في محاولة لمعزيز قدر  الحكومة العرةاقريرة  لرلر           
اإلسمجابة لمحديات الهجة ،تقوم المنظمة الردولريرة      
للهجة  برجةاء تقييمات مرؤسرسريرة وترقردم دورات           
تدريالية إلدار  الهجة ، مما يؤدي ال  رفع جراهرزيرة      

، وترقروم     “ الحدود الخرضرةاء  ” نقا  الحدود لل  طول 
 أيضا بمقديم الموصيات بشأن السياساتح

 

من التلطات المحلية  تم تدريبها   2,500
 لحد االن

 تعبئة القطاع الخاص 
 

تهدف مالادرات المنظمة الدولية للهجة  في تعالئرة  
القطاع الخاص ال  مسالد  العةاق في ترحرورلره       
نحو ال.مةكزية اإلقمصاديةح لل  المسمو  الكلي، 
تشمل الالةامج تعيين األلمال وبناء شالكات  حالرة  
من منظمات الممويل الصغيةح لرلر  الرمرسرمرو           
الجزئي، تقدم المنظمة الدولية للهجة  الدلم في 
تأسيس الشةكات، وتقديم الدلم المهني، وبةامج  
مطابقة العمل للعائدينح كما توفة المنظمة الدولية  
للهجة  اإلسمشارات اإلدارية ومنح لالنراء الرقردرات      

 والمدريب المهني للمدربينح

التقييم واالستجابة التريعة للنزوح 
 والهجرة

 

يقوم فةيق المنظمة الدولية للهجة  الخاص بالمقييم و اإلسمجابة 
السةيعة  برجةاء تقييمات منمرظرمرة لرلرنرازحريرن فري الرداخرل                   
والعائدين وأفةاد المجممع المضيا في أنحاء العةاق، يقوم الفةيق 
بمحديد المجممعات الضعيفة وجمع بيانات قّيرمرة لرن ترحرةكرات           
السكان وظةوف المعيشة والنوايا،  واإلسمجابة لإلحمياجات المي 
يمم المعالية لنهاح تقوم المنظمة الدولية للرهرجرة  والرمرنرظرمرات           
الشةيكة باإلسمفاد  من هذه الاليانات لمطوية برةامرج مسرالرد          

 ذات صلةح 

 

 3552مقابلة اجريت منذ العا    250,000

 عودة المواطنين المؤهلين

 

من خ.ل بةنامج )العةاقيون يعيردون برنراء الرعرةاق(           
قامت المنظمة الدولية لرلرهرجرة  برمرعريريرن ووضرع               
المواطنين المؤهلين في مهام  لاد  اإللمرار  فري       

  -  9005جميع انحاء الال.د لل  الرمرد  الرقرصريرة             
من المغمةبين  29ح من خ.ل هذا الالةنامج اهم 9001

 العةاقيين المحمةفين  في  لاد  تأهيل العةاقح

 

 مغترب تم تعيينهم   62

إعادة األندماج اإلقتصادي واإلجتماعي 
 للمقاتلين التابقين 

 

بالتعاون م  السلطات العراقية، أجرت المنظمة الدولية للهجرة عدد من المشاريع   
التي تهدف الى التخفي  من حدة  المخاطر والصراع وارتفاع معععد ت العبعطعالعة           
بين المقاتلين السابقين. وفي أحعد  مشعروع، بعدأت العمعنعظعمعة العدولعيعة لعلعهعجعرة                          

بعططع ب بعرنعامعج                (DDR)بالتعاون م  وحدة نزع الس ح ودمج العمعيعلعيعشعيعات         
 511تجريبي تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء لتوفير فرص توليعد العدخعل ل          

جندي عراقي سابق. يعهعدف العمعشعروع العى تعمعهعيعد العطعريعق إلععادة اإلنعدمعاج                                
اإلجتماعي واإلقتصادي للمجموعات المسلعحعة العمعخعتعلعفعة فعي العععراب وتعععزيعز                       

 اإلستقرار والس م في الب د على المدى الطويل. 

 

 م  ال  و  المس     شم  م اإل تط ع   11,379

For more information, please contact IOM Information Management Officer,  
Krieng Triumphavong, at ktriumphavong@iom.int . 
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