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قضاء المركز،قضاء الهندية،قضاء عين التمر

يقدر عدد سكانها مايقارب 
1,185,687

يقدر عدد سكان المناطق العشوائية 
56691

يقدر عدد النازحين فيها مايقارب 
65000

اقضية ونواحي محافظة كربالء

تتكون محافظة كربالء من 
)الحر،الحسينية،الجدول الغربي،الخيرات(النواحي ثالثة أقضية واربعة نواحي
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يركز البحث على التماسك اإلجتماعي بين النازحين والمجتمع المضيف 

)نينوى،بغداد،بابل،كركوك،األنبار،صالح الدين،ديالى(األفراد النازحين من محافظات *
ةواألفراد األكثر هشاشه في مجتمع محافظة كربالء الذين يسكونون في األماكن العشوائي*
 

وذلك لوجود نقاط مشتركه بينهما وهي 
قله توفر فرص العمل-1
شبه انعدام لخدمات البنى التحتية -2
قله الرعاية الصحية وفرص التعليم -3
) الهبسبب البط(الشعور باإلحباط وتردي الحالة النفسية بسبب الوضع اإلقتصادي لهم-4



خطة قصيرة المدى لمدة سنة /المرحلة األولى 

يتم إعداد مسوحات إحصائية تتناول مايلى
يحدد فيها كافة األفراد الذين لديهم القدرة على العمل مصنفين حسب الشهادة (القوى العاملة -1

) والخبرة واإلختصاص
الطالب -2
الموظفين-3
المواليد الجدد -4

اإلحصائية تشمل الذكور واإلناث 
ة يُعد بتلك اإلحصائيات تقرير سنوي يكون متاح للحكومات المحلية والمنظمات الدولي

والمحلية لغرض اعداد تخطيط لمشاريعهم السنويةالتي تستهدف النازحين والمجتمع 
المضيف  وفقاً لتك اإلحصائية المعتمدة  



ستوفر لنا تلك اإلحصائيات إمكانية وضع المؤشرات مثال
.كم نحتاج من األفراد لغرض تأهيلهم ودمجهم في سوق العمل *
كم نحتاج من العاملين المهره والغير مهره في مجال الخدمات *
...)الصحية،البلدية،الكهرباء،الماء(
كيفية تاهيل المدارس في استيعاب الطالب حسب النمو السنوي *

بأن المنظمات الدولية والمحلية قادرة على توفير ذلك في  بإعتقادي
الوقت الحالي بمساندة الحكومات المحلية 



كيف يتم اعداد وتنفيذ تلك المشاريع وفقا للمؤشرات 

سأخذ قطاعية مهمين في محافظة كربالء كمثال 
)اعلى قطاع في توفير فرص العمل (قطاع السياحة -1
)أعلى القطاعات احتياجا لأليدي العاملة(قطاع الخدمات -2

تدريب ذو مستوى 
عالي لمجموعة من 
األفراد في مجال 
السياحة والفندقة 
بشهادات معتمدة 

التنسيق مع أصحاب 
الفنادق والمطاعم 
لغرض دمج هؤالء 

بسوق العمل 
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قطاع الخدمات 
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الفكرة مماتقدم هو 
حصول تماسك 

اجتماعي عن طريق 
اإلحتكاك بالعمل مع 
المجتمع المضيف 

والشعور بالمسؤولية 
واإلنتماء للمدينة وفي 
نفس الوقت الحصول 
على المكسب المادي 
والخبرة في العمل  
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خطة طويله المدى /المرحلة الثانية خطة طويله المدى /المرحلة الثانية

من خالل مالحظتي 
لمصفوفة تتبع 

النازحين في محافظة 
%  12كربالء وجدت 

فقط يعيشون داخل 
المخيم وهذا يعني انه 

من النازحين % 88
يعيشون مع مجتمع 

كربالء  
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دوائر الدولة (لذلك من الممكن اعداد خطة ستراتيحية تتعاون فيها 
لبناء مناطق جديد خليط من النازحين )والمنظمات الدولية والمحلية 

الذين لن يعودوا إلى مناطقهم األصلية واألشخاص األكثر هشاشه 
والمرحلين من المناطق العشوائية في المجتمع الكربالئي ستقوم هذه 
المدن بتحقيق الهويه الوطنية والتماسك اإلجتماعي من خالل التوازن 
اإلقتصادي وسنالحظ على مرور الزمن تتقلص الفجوه بين النازحين 

والمجمع المضيف وبذلك يحصل اإلندماج المتوازن  



زيارة رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس محافظة كربالء (صور بعدستي 
وهو )من قبل المنظمة الدولية للهجرة  2017اثناء اكتمال مشروع اإليواء عام 

كدعم نفسي للنازحة ام اشرف بعدما كانت تعاني من عدم الخصوصية في 
الحسينية التي تعيش فيها مع أوالدها 



مشروع تنظيف األحياء المقدم من قبل المفوضية السامية لشؤون الالجئين من 
وهو بادرة  2016خالل شريكها منظمة العون الكندية المشروع كان في عام 

جميله لتنظيف األحياء بالشراكة مع النازحين والمجتمع المضيف والحكومة 
المحلية وبلدية كربالء 


