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 العراق يف النزوح لظاهرة اجلغرايف التحليل

  واالجتماعي االقتصادي وتأثريه
 

 

009647702718170 

Muradgeo10@gmail.com 

 

تحتل الدراسات السكانیة أهمیة بالغة كفرع من فروع العلوم االجتماعیة التي تهتم          
بالسكان التي أصبحت مظهرًا مهمًا من مظاهر رقي وتقدم األمم، فالدراسات السكانیة توفر قدرًا 

 .مهمًا من المعرفة بحجم السكان وتصنیفهم وحركتهم المكانیة ومن ثم اثر العوامل المحددة لنموهم
تبوأت موضوع المهجرین والالجئین والنازحین في العراق صدارة قضایا العنف واالضطهاد و 

والتمییز وموجة النزوح القسري الحالیة بسبب االعمال االرهابیة " إن هذا النزوح في العراق لم 
یأت من رغبة السكان في الرحیل الى مناطق سكنیة اخرى او لظروف بیئیة قاهرة ، وهو االمر 

ذي یجعل العراقیین یواجهون تحدیات جدیدة ، ویختبرون ظروفا صعبة اكثر مما عاشوها في ال
یهتم هذه الدراسة بدراسة التوزیع الجغرافي إلعداد النازحین في المحافظات العراقیة  السابق

وتمثیلها على خرائط مكانیة اعتمادا على البیانات والجداول الصادرة من وزارة الهجرة والمهجرین 
والدراسات المیدانیة من خالل معرفة حركة النازحین واتجاهاتهم ونسبة النازحین من عدد السكان 
لكل محافظة ومن ثم اهم االثار المترتبة من تزاید اعداد النازحین وبعدها تم دراسة نموذح 
للمخیمات النازحین في محافظة كركوك لمعرفة اهم المشاكل والمعانات وخرجت الدراسة بجملة 

  ن االستنتاجات والتوصیاتم
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تعد مشكلة النزوح من المشكالت التي تؤرق الضمیر االنساني بل من التحدیات التي      
یواجهها المجتمع الدولي منذ زمن بعید واصبحت مشكلة النزوح من اكثر المواضیع المهمة 

بدأت ازمة النزوح الحالیة  وخاصة منذ ان )1(خاصة بعد تزاید اعداد النازحین واسباب النزوح 
واصبحت حالة الطوارئ االنسانیة في العراق اكثر شدة وفقا لتقدیرات االمم  10/6/2014

المتحدة . وان تفشي االرهاب وظهور المجامیع المسلحة في العراق خالل السنوات االخیرة ادى 
على النازحین انفسهم الى زیادة عدد النازحین داخل العراق وقد كان له اثار اقتصادیة وخیمة 

وعلى سكان المناطق التي نزحوا منها فالمجامیع المسلحة جردوا النازحین من ممتلكاتهم ودمروا 
عددا كبیرا من منازلهم لذا ارتأت هذه الدراسة تسلیط الضوء على اهم ظاهرة جغرافیة تواجه 

جتماعیة وسیاسیة سوآءا العراق اال وهي مشكلة النزوح السكاني والت الیه من ظروف اقتصادیة وا
  على النازحین او مناطق النزوح .

    ان الزیادة الكبیرة في اعداد النازحین في العراق خالل السنوات االخیرة
جعل العراق احد اكبر البلدان التي تحتوي على مجموعات نزوح داخلیة  2014وخصوصا سنة 

ازحین وتوجیه المساعدات االنسانیة ومتابعة احتیاجاتهم كبیرة . وان توفیر الخدمات االساسیة للن
یحتاج الى اهتمام ووقفة في تحدید االحتیاجات وتوجیه المساعدات نحو المناطق االكثر حاجة 

وخاصة ان قوة تساقط االثر االقتصادي واالجتماعي والبیئي على النازحین اصبحت كبیرة . )2(
تساؤل االتي (( ماهي االبعاد االقتصادیة واالجتماعیة اذا تحاول هذه الدراسة االجابة على ال

  على النازحین ومناطق نزوحهم وایضا مناطق النزوح السكاني)) ؟ .

 سوآءااك اثار اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة على حاالت النزوح السكاني نه 
واضح للنازحین في  على النازحین او مناطق نزوحهم باإلضافة الى ان هناك تباین مكاني

  .العراق  

  اعتمد البحث على المنهج التحلیل الكمي في تحلیل البیانات اعتمادا على
البیانات من منظمة الهجرة والمهجرین ووزارة الهجرة والمهجرین باإلضافة الى القیام بمسوحات 
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من ابعاد اقتصادیة واجتماعیة میدانیة لمخیمات النازحین وسكان مناطق النزوح ومالت الیه 
  وبیئیة . 

   الحدود  المكانیة للبحث هي العراق وذلك من خالل دراسة التوزیع الجغرافي
للنازحین في العراق واتجاهاتهم المكانیة من خالل تمثیل البیانات على خرائط وجداول واشكال 

یة . اما الحدود الزمانیة تم االعتماد على تبین اتجاه وحركة النازحین بین المحافظات العراق
،  2015،  2009،  2006،  2003البیانات المتوفرة من دوائر ووزارات ذات العالقة للسنوات 

2016 .  

   

  .مفهوم النزوح وتصنیفاتها  -اوال:

   .مراحل النزوح السكاني وتوزیعهم الجغرافي في العراق -ثانیا:

   ها على مناطق النزوح .نتائجو النزوح السكاني  حركة -ثالثا:

 

النازح مفهوم ذو داللة لغویة ومعان لفضیة غالبا ما تصب في اتجاه واحد فالنازح عن        
بالده بعید عنها او مبعد عنها ، والنازح من مكانه یعني انتقل منه او غیر مكانه ألي هدف او 

هو الذي  1951حث عن مكان امن وتم تعریف النازح وفقا التفاقیة االمم المتحدة عام هو الب
ینتقل نتیجة تعرضه لالضطهاد ألسباب ترجع الى عرقه او دینه او جنسیته او انتمائه لعضویة 
فئة معینة الى مكان اخر داخل حدود دولته ، وهو بذلك یختلف عن الالجئ الذي عرفته 

شخص یعبر حدود دولته نتیجة لتعرضه لخطر االضطهاد او العنف او االتفاقیة بانه كل 
   . )3( انتهاكات حقوق االنسان في بلده االصلي او وقعوا ضحیة لها 

   -یقتضي من التعریف اعاله توافر شرطین لحدوث حالة النزوح وهما :

رحیل عنصر الحراك القسري او غیر االداري الذي الیترك اي خیار اخر لالفراد سوى ال -
 او الهرب من مكان سكناهم .
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ان یكون هذا الحراك ضمن الحدود الوطنیة للشخص النازح ، اي انه اضطر الى الفرار  -
 .من مكان سكناه الى اماكن اخرى داخل حدود بالده 

ویتعرض للنزوح وفق المفهوم اعاله االفراد او الجماعات بشكل فردي او جماعي في 
بروا على ذلك نتیجة لتعرضهم للطرد بالقوة او ارهابهم حالة اضطروا الى الفرار او اج

لحملهم على مغادرة منازلهم او اماكن اقامتهم المعتادة بسبب النزاعات المسلحة الدولیة 
وبالتالي فان النازح  . )4(او غیر الدولیة وینطبق على هذه الفئة القانون الدولي االنساني 

ذا ما اقرته المبادئ التوجیهیة الخاصة یبقى في نطاق ومسؤولیة وحمایة دولته وه
   -بالنازحین داخلیا وهي :

تقع على عاتق السلطات الوطنیة في المقام االول وفي نطاق والیتها واجب ومسؤولیة  -
 توفیر الحمایة والمساعدة االنسانیة للمشردین داخلیا .

سلطات للمشردین داخلیا حق طلب وتلقي الحمایة والمساعدة االنسانیة من هذه ال -
 والیجوز اضطهادهم او معاقبتهم بسبب تقدیمهم طلب كهذا . 

بالرغم من ان النازحین مؤهلین للحمایة التي یكفلها القانون الدولي لحقوق االنسان 
والقانون االنساني فكثیرا ما كان من الصعب على الحكومات والمنظمات االنسانیة 

ة في مواقف محددة لذلك كان هناك والنازحین انفسهم التعرف على الضمانات المنطبق
حاجة ماسة الى اطر قانونیة ومعیاریة ومؤسسیة مالئمة لحمایة ومساعدة النازحین 

  .  )5(داخلیا اكثر تحدیدا 

  خصائص النزوح السكاني  -1

   -ن من ابرز خصائص النزوح السكاني هي :ا

ب في نفس تكون على شكل تیارات متقابلة تاخذ اتجاهات عكسیة ( مناطق طاردة تجذ -
 الوقت نازحین اخرین ) 

 تكون على شكل تیارات كبیرة الحجم . -
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 تكون على شكل دفعات سریعة . -

 تكون غیر منتظمة . -

 تكون على شكل اسریة جماعیة .  -

 تكون من اقلیم الى اخر او احیانا تجتاز حدود البالد .  -

ق فهي هذه الخصائص تنطبق على النزوح السكاني الذي یحدث في العرا         
اجباریة واسریة جماعیة غیر منتظمة وحدثت بین المحافظات واحیانا داخل المحافظة 

  .) 6(الواحدة 

   -تصنیف النازحین :  -2

   -اتفق خبراء مفهوم النزوح على تعریف حاالت النزوح لحاالت :

حاالت تعثرت فیها عملیات ایجاد حلول  ((النزوح الداخلي طویل االمد ومفهومها بانها  -
 امة او همش النازحون داخلیا نتیجة لالنتهاكات او انعدام حمایة حقوق االنسان بمامستد

ویعیش غالبیة النازحین في العراق .  )7()) فیها  الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 
 مثل هذه الظروف . 

حاالت النزوح حسب المنطقة ویكون بسبب الحاجة والعوز وخاصة االقتصادیة منها  -
ذا النوع من النزوح یكون اختیاریا حیث یختار النازح مكان هجرته وتشمل عادة وه

 .  )8( )سنة 35-15المهاجرین من فئات السن (

  - مراحل النزوح : -3

ینتقل المشردین داخلیا من اماكن سكناهم الى اماكن اخرى في حدود بلدناهم بمراحل 
   -نزوح متتابعة والمتمثلة في :

 اهم عند غیاب الجهود الرامیة الى تجنب حالة النزوح .الهروب من اماكن سكن -

 الوصول الى المجتمعات المضیفة او مأوى للطوارئ او مخیمات لجوء مؤقت . -
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 االقامة لمدة اطول في مجتمع محلي مضیف او مخیم او بنیة حضریة .  -

 . العودة الى الموطن االصلي واالندماج فیه في مكان غیر مكان االقامة االصلي -

   -مبادئ االساسیة الخاصة بالنازحین وهي :ال -4

 تحدید االحتیاجات االساسیة للنازحین داخلیا في كل العالم . -

 تعیین الحقوق والضمانات ذات الصلة بحمایتها. -

 توفیر الحمایة الكاملة من النزوح التعسفي . -

 الحمایة والمساعدة اثناء النزوح . -

 . الندماجضمانات العودة او التوطن البدیل او اعادة ا -

 

  ومتداخلة ویمكن جمعها تحت مضلة ومتنوعة االنسانیة متعددة  المأساةان اسباب هذه
وتتوزع ما بین انتهاكات لحقوق االنسان وعنف  ))االوضاع السیئة التي تهدد حیاة البشر  ((

اد عرقي او طائفي نزاعات داخلیة مسلحة ومن نتائج تعدد هذه وارهاب وفقر ومجاعة و اضطه
ى الى تزاید في اعداد الالجئین . عند دراسة مراحل النزوح في االسباب وتنوعها عالمیا اد

نجد ان عدد العوائل النازحة في سنة  2016ولغایة سنة الدراسة  2003المحافظات العراقیة منذ 
 107698عائلة اي بزیادة  181142اد العدد الى عائلة وازد 81444بلغ   2006- 2003

 – 2015عائلة وفي سنة  325049بلغ عدد النازحین  2010 – 2008عائلة نازحة اما سنة 
وهذه .عائلة نازحة  179407عائلة اي بزیادة  504456بلغ عدد العوائل النازحة  2016

منظمات العالمیة الحلول المناسبة االعداد من النازحین قابلة الى الزیادة مالم تجد الدولة او ال
) 1. راجع والجدول ( للحد من هذه الظاهرة الخطیرة التي تتزاید والتي سیتم توضیحها الحقا

  . )1الخارطة () 1(والشكل
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  2016- 2003) اعداد عوائل النازحین في العراق للسنوات 1جدول (

  

 وزارة الھجرة والمھجرین ، بیانات غیر منشورة  -المصدر من عمل الباحث :

 2016-2015 2010-2008 2007-2006 2006-2003  المحافظة 

 96264 90731 30000 1225 دبغدا

 301 2457 1712 20 المثنى

 5462 12306 8931 525 واسط

 1175 6792 4820 191 میسان

 1583 7066 5318 567 ذي قار

 1808 5989 4300 124 البصرة

 11395 10921 8452 471 كربالء

 10195 12677 9000 1400 بابل

 4114 3858 3105 580 الدیوانیة

 14051 7570 7151 105 النجف

 67175 9179 6000 3000 االنبار

 18587 22784 7530 99 دیالى

 26024 7790 7500 3800 صالح الدین

 66880 7911 1073 1050 كركوك

 33942 19100 6105 3000 نینوى

 47385 23561 19654 17569 اربیل

 26954 22691 21540 18754 السلیمانیة

 71161 51666 36951 28964 دھوك

 504456 325049 189142 81444 المجموع
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  2016- 2003) اعداد عوائل النازحین في العراق للسنوات 1(شكل

  ) 1من عمل الباحث اعتمادا على الجدول ( - المصدر :

  2016-2003سنوات ) اعداد عوائل النازحین في العراق لل1خارطة(
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1 2006 

) نجد ان هناك تباین مكاني واضح العداد 2) وشكل (2من خالل مالحظة الجدول (
   - ) الى خمسة فئات وهي كاالتي :2النازحین اذ تم توزیعهم على الخارطة (

لى ، النجف ، ) ظهرت في المحافظات المثنى ، دیا 120 – 744الفئة االولى (
  .  744،  630،  594،  120لتوالي البصرة بلغ عدد النازحین في كل منها على ا

ظهرت هذه الفئة  في محافظة میسان بلغ عدد  ) 1147 – 3622الفئة الثانیة (
  نازح .   1146النازحین فیها 

برزت هذه الفئة في المحافظات كربالء ، واسط ،  ) 1147 – 3622الفئة الثالثة (
،  3151،  2826ي قار ، القادسیة ، السلیمانیة بلغ اعداد النازحین في كل منها ذ

  على التوالي .  3622،  3480،  3402

دهوك ، ظهرت هذه الفئة في المحافظات بابل ،  ) 3623 – 8400الفئة الرابعة (
،  5621،  8400اربیل ، بغداد ، كركوك بلغ عدد النازحین في كل منها على التوالي 

6300  ،7350  ،7200  .  

تظهر هذه الفئة في المحافظات االنبار ونینوى  ) 8401 – 22800الفئة الخامسة (
  على التوالي  22800،  1800،  1800وصالح الدین بلغ عدد النازحین في كل منها 

النازحین في العراق لسنة  ألعدادنجد ان التوزیع الجغرافي  ما تقدممن خالل        
) تتباین في توزیعها الجغرافي بین المحافظات العراقیة 2ین في الخارطة (كما مب 2006

النازحین كانت ضمن  ألعدادق اذ نجد ان اعلى نسبة كوردستان العراومن ضمنها اقلیم 
الفئة الخامسة في كل من نینوى واالنبار وصالح الدین وامتدت هیاتها المكانیة في غرب 

ئة الثالثة امتدت هیاتها المكانیة في خمس محافظات منطقة الدراسة في حین نجد ان الف
  على شكل نطاق متصل في وسط منطقة الدراسة باتجاه الغرب . 
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  2016-2003فراد النازحین في العراق للمدة اال) عدد 2جدول (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                 

  ت وزارة الهجرة والمهجرینمن عمل الباحث باالعتماد على بیانا -المصدر :                  

  2015 2009 2006 المحافظة

 577584 544386 7350 بغداد

 1806 14742 120 المثنى

 32772 73836 3151 واسط

 705 40752 1146 میسان

 9498 42396 3402 ذي قار

 10848 35934 744 البصرة

 68370 65526 2826 كربالء

 61170 76062 8400 بابل

 24684 23148 3480 الدیوانیة

 84306 45420 630 النجف

 583050 55074 18000 االنبار

 111522 136704 594 دیالى

 156144 46740 22800 صالح الدین

 401280 47466 6300 كوككر 

 203652 114600 18000 نینوى

 284310 96581 7200 اربیل

 161724 65891 3622 سلیمانیة

 426966 32651 5621 دهوك

 3200391 1557909 113386 المجموع
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  2015-2006) اعداد النازحین في العراق 2شكل (

  
  )2من عمل الباحث اعتمادا على جدول ( - المصدر :

  2006) اعداد النازحین في العراق 2خارطة (
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2 2009 

وكما مبین في  2009نات إلعداد النازحین في العراق لسنة تصنیف البیامن خالل          
) نجد ان هناك تباین مكاني في اعداد النازحین بین المحافظات 3) على الخارطة (2الجدول (

   -العراقیة والتي تم تصنیفها الى خمس فئات وهي :

دسیة الذي توزعت هذه الفئة على محافظتین هما المثنى والقا ) 120 – 23148الفئة االولى (
. امتدت هیئتها المكانیة في جنوب منطقة الدراسة  23148،  14742بلغ عدد النازحین فیها 

  شرقا .

امتدت هیاتها المكانیة على شكل نطاق متصل شمال )  23149 – 55074الفئة الثانیة (
منطقة الدراسة في كل من االنبار ، كركوك ، صالح الدین ، النجف ، ذي قار ، البصرة ، 

،  42396،  45420،  46740،  47466،  55074هوك . بلغ عدد النازحین فیها د
40752  ،35934  ،32651  .  

ظهرت في المحافظات اربیل ، بابل ، واسط ، كربال ، )  55075 – 96581الفئة الثالثة ( 
جاه سلیمانیة امتدت هیاتها المكانیة على شكل نطاقین متصلین احدها باتجاه الشمال واالخر بات

  .  65526،  658911،  73836،  76062،  96581الوسط بلغ عدد النازحین فیها 

في محافظتین هما نینوى شماال امتدت هیاتها المكانیة )  96582 – 136704الفئة الرابعة ( 
  .  136704،  114660 فیها  ودیالى بلغ عدد النازحین

ي محافظة بغداد اذ بلغ عدد ظهرت هذه الفئة ف ) 136705 – 544386الفئة الخامسة ( 
  نازح .  544386النازحین 

النازحین  إلعدادنجد ان هناك تباین مكاني واضح في التوزیع الجغرافي  ما تقدممن خالل       
في المحافظات اذ نجد ان اعلى عدد للنازحین ظهرت في محافظة بغداد في حین اعلى نسبة 

  توزیع للنازحین ظهرت في الفئة الثانیة وبلغت ثمانیة محافظات . 
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  2009) اعداد النازحین سنة 3خارطة (

3 2016 

للتوزیع الجغرافي إلعداد النازحین في العراق والتي تم ) 4تحلیل الخارطة (من خالل 
النازحین والتي وزعت الى خمس  إلعداد) 2تصنیف بیاناتها كما مبین في الجدول (

   -فئات هي :

) موزعة على المحافظات میسان ، المثنى ، ذي قار ،  705 – 10848الفئة االولى (
  نازح .  10848،  9498،  1806 ، 705البصرة اذ بلغ اعداد النازحین في كل منها 

) موزعة على محافظتین القادسیة وواسط وبلغ عدد  10849 – 30772الفئة الثانیة ( 
  نازح .  32772،  2468النازحین 
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  2015) اعداد النازحین سنة 4خارطة (

نازح ظهر عدد النازحین ضمن هذه الفئة في )  32773 – 11522الفئة الثالثة ( 
 11522، كربالء ، بابل ، القادسیة وبلغ عدد النازحین في كل منها المحافظات دیالى 

  على التوالي .  24684،  61170،  68370، 

) ظهرت هذه الفئة في المحافظات السلیمانیة 111523 – 244310الفئة الرابعة ( 
،  284310،  161724واربیل ونینوى وصالح الدین وبلغ عدد النازحین فیها 

  امتدت هیاتها المكانیة شمال منطقة الدراسة .  156144،  203652
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في ثالث محافظات دهوك ) ظهرت هذه الفئة  284311 – 583050الفئة الخامسة ( 
امتدت  401280،  426966،  583050، كركوك ، االنبار وبلغ عدد النازحین 

  هیاتها المكانیة شمال العراق . 

مبین في الخارطة  النازحین كما ادإلعدمن خالل ماتقدم نجد ان هناك تباین مكاني   
) واعلى عدد للنازحین قد ظهرت في الفئة الخامسة . في حین انتشرت اعداد النازحین في 4(

  الفئتین الثانیة والثالثة .

وهذا  2003ان هذا التوزیع یدل على ان عدد النازحین في العراق بداء بالتزاید من سنة          
واالجتماعیة واالنسانیة سواءا للنازحین او ى االوضاع االقتصادیة مؤشر خطیر جدا یؤثر سلبا عل

والنمو والتوزیع اذ مناطق النزوح . اذ ترك النزوح السكاني اثارا  وخیمة اصبحت تهدد االستقرار 
اصبح النزوح السكاني من اهم المشاكل التي تعیق برامج التنمیة الشاملة في العراق اذ ان زیادة 

دي الى عدم الكفاة في تخصیص الموارد والبطالة وعمالة االطفال والتفكیك عدد النازحین یؤ 
االسري والعنف التعسفي وغیرها من االثار االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة على السكان ویمكن 
تمثیل نسبة النازحین من عدد السكان في المحافظات العراقیة على الخارطة كما مبین في 

) لسنوات الدراسة . اذ نجد ان نسبة النازحین للسكان المنطقة سنة 5() والخارطة 3الجدول (
نجد ان اعلى نسبة نزوح  2016هي في محافظة بغداد تلیها محافظة دیالى اما سنة  2009

  ) . 5لعدد السكان ظهرت في محافظة بغداد واالنبار وكركوك ودهوك . انظر الخارطة (
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  لسكان) نسبة النزوح من اعداد ا3جدول (

 2016نسبة النزوح  2009نسبة النزوح   2016 2009 المحافظة

 18 15 7255278 7180889 بغداد

  0 2 735905 719824 المثنى

 1 6 1240935 1158033 واسط

 0 4 997410 1009565 میسان

 0 2 1883160 1846788 ذي قار

 0 2 2601790 1555542 البصرة

 2 7 1094281 1003516 كربالء

 2 4 1864124 1727032 بابل

 1 2 1162485 1121782 القادسیة

 3 4 1319608 1180681 النجف

 18 4 1598822 1451583 االنبار

 3 11 1477684 1230537 دیالى

 5 4 1441266 1259298 صالح الدین

 13 8 1432747 1290072 كركوك

 6 5 3353875 3237918 نینوى

 9 7 1657684 1471053 اربیل 

 6 6 1931561 1551974 انیة سلیم

 13 7 1158633 968901 دهوك 

 100 100 34207248 30964988 المجموع 
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  ) نسبة النزوح من اعداد السكان5خارطة (

  
 

) نجد ان 3في العراق وكما مبین في الشكل ( تتبع حركة النزوح السكاني واتجاهاتهامن خالل 
حركة النزوح السكاني في العراق تتباین من محافظة الى اخرى خاصة المناطق التي هي تحت 
سیطرة المجامیع المسلحة (داعش ) بناءا على اسباب اقتصادیة واجتماعیة وامنیة وبیئیة ودینیة 

   -وكما مبین في ادناه :
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  في العراق) حركة النازحین 3شكل (
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اتجهت حركة النزوح السكاني لمحافظة االنبار الى محافظة اربیل في المرتبة واالولى  -
 ومن ثم السلیمانیة وبغداد ومن ثم كركوك انظر الشكل . 

اما حركة النزوح السكاني لمحافظة صالح الدین اتجهت نحو محافظة السلیمانیة ومن  -
 حظ الشكل . ثم كركوك واربیل واتجاه اخر نحو كربالء ال

اتجهت حركة النزوح السكاني في محافظة نینوى الى محافظة دهوك بالدرجة االولى  -
 .تلیها محافظة اربیل وبعدها السلیمانیة ومن ثم كركوك 

اما حركة النزوح في قضاء الحویجة التابعة الى محافظة كركوك فنجد ان اتجاه حركة  -
تلیها ناحیة العلم في محافظة صالح  النزوح تكون نحو محافظة كركوك بالدرجة االساس

 الدین ومن ثم محافظة السلیمانیة . 

ان هذا االختالف في اتجاهات حركة النازحین یعود الى اسباب اقتصادیة بالدرجة 
االولى ومن ثم اسباب اجتماعیة ودینیة وبیئیة بالدرجة الثانیة . وقد تركت اثارا سلبیة 

   - على مناطق النزوح وهي كالتالي :

اعاقة التنمیة المستدامة ان ازدیاد عدد النازحین قد ساهم في اعاقة التنمیة المستدامة  - 1
في الدولة من خالل توجیه رؤوس االموال ومیزانیة الدولة نحو الضغط على الموارد 
الغیر المتجددة وتغییر االنفاق من خالل تخصیص نسب عالیة من میزانیة الدولة 

النضوب في مواردها االقتصادیة ا على اقتصاد الدولة لالسر النازحة وهذا یؤثر سلب
 . 

تدهور القطاع الزراعي بما ان معظم مناطق النزوح السكاني من االراضي الزراعیة  - 2
ونتیجة العملیات ناه یعتمد بالدرجة االساس على النشاط الزراعي اواقتصاد سك

ویات االنتاج العسكریة في هذه المناطق وتشرید السكان منها ادى الى تدني مست
في زیادة  كأداةالزراعي وتدهور االراضي الزراعیة وغیاب دور النشاط الزراعي 

 المورد االقتصادي للدولة.
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% 40ارتفاع نسبة البطالة ان معظم النازحین هم من النشطین اقتصادیا والذي بلغ  - 3
من نسبة السكان النازحین وهذا مؤشر جدا خطیر من خالل ارتفاع نسبة العاطلین 
 عن العمل وزیادة العرض للعمل مقابلة قلة الطلب وهذا یؤثر على االیدي العاملة . 

التفكك االسري ساهم ازیدیاد حركة النزوح السكاني الى سوء العامل االجتماعي  - 4
والروابط االجتماعیة حیث تاتي المراة النازحة في المرتبة االولى وادى النزوح الى 

ادة االسر النازحة التي تعیلها النساء وساهم في ارتفاع تدمیر كیان المراة النازحة وزی
مستویات الفقر واالمیة وغیاب الیة الحمایة االجتماعیة . باالضافة الى مساهمة 

وخاصة االعمال الشاقة مما اثر سلبا في سنوات في العمل  8االطفال دون سن 
 . تكوینهم وسلوكهم وتطورهم االجتماعي والنفسي 

وهذا واضح من خالل خرائط ساهم في تراجع تحقیق التنمیة المستدامة هذه االسباب ان 
التوزیع الجغرافي لحركة النازحین وزیادة القلق بشان النازحین وعوائلهم وایضا مناطق 
النزوح السكاني وكثیرا مایتعرضون الى مخاطر وبناءا على ذلك ازداد عددالوفیات في 

الحوامل خاصة اذا ماعرفنا ان معظم العراق وخاصثة من االطفال وكبار السن و 
. ولتوضیح معانات االسر النازحة في المخیمات ) 9(النازحین من الصغار السن والنساء 

تم دراسة المخیمات الموجودة في محافظة كركوك والتي تم تخصیصها لهم والبالغة 
  توزیع  ) . اذ تم4عددها سبع مجمعات او مخیمات الیواء االسر النازحة الحظ الجدول (
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  )عدد المخیمات في محافظة كركوك4جدول (

  عدد االناث   عدد الذكور   عدد العوائل   عدد االفراد   اسم المخیم  

  11265  7658  10265  18923  مخیم داقوق 

  3654  2256  3265  6533  مخیم یحیى اوه 

  4623  4664  1880  9287  مخیم نزراوه 

  A   10537  1962  4569  5698مخیم لیالن

  B 46709  804  2200  2470مخیم لیالن 

  C  4126  2512  1711  2415مخیم لیالن 

  2356  2540  800  4896  مجمع سكني باداوا

 32481 25598 21488 101011 المجموع 

  باالعتماد على بیانات منظمة الھجرة والمھجرین كركوك  -المصدر :

سب التركیب العمري ) ح5مبین في الجدول (كما االسر النازحة في هذه المخیمات و 
والنوعي للنازحین وعوائلهم اذ نجد ان اعلى نسبة نزوح هي من االطفال الصغار السن 

الى زیادة الضغط على الخدمات التعلیمیة والصحیة في  باإلضافةوایضا من االناث 
طالبا . مما شكل عبئا كبیرا  )( 9686محافظة كركوك اذ بلغ عدد الطلبة النازحین 

ة كركوك من خالل زیادة الضغط على المدارس . ومن ابرز المشاكل التي على محافظ
   -. هي : )(یعاني منها االسر النازحة في المخیمات في محافظة كركوك 

ان معظم العوائل النازحة یواجهون مشكلة كبیرة وهي ان معظمهم الیملكون اوراق  -
سوف یحرم من الحمایة ثبوتیة نتیجة هروبهم من بطش المجامیع المسلحة وبهذا 

 القانونیة وخاصة من ناحیة توزیع المساعدات االنسانیة وتقدیم المعونات . 
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  ) التركیب العمري والنوعي للنازحین في مخیمات كركوك 5جدول (           

  باالعتماد على بیانات منظمة الهجرة والمهجرین كركوك  - المصدر :

  ) اعداد النازحین في مخیمات كركوك4شكل (

  ) 6من عمل الباحث باالعتماد على جدول ( -المصدر :

 

  المخیم          

   الفئات العمریة

  باداواه  C لیالن  B لیالن  A لیالن  نزراوه  داقوق

  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور

  1265  1102  1368  1256  1402  1407  1490  1371  2719  2585  4105  3951  سنة   15اقل من 

15-35  1395  1856  1239  1209  400  700  476  593  315  639  385  782  

36-59   892  968  738  631  201  402  294  414  167  353  180  385  

  90  87  55  34  61  23  109  41  63  102  148  98  فاكثر  60

 2522 1754 2415 1772 2470 2200 2701 2013 4622 4664 7077 6336  المجموع 
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هو شرط اساسي لتسجیل النازحین وبما ان والبطاقة التموینیة اقة السكن ان بط -
النازحین هم مجتمع عشائري نجد ان انها عبارة عن عوائل كبیرة تضم اسرتین او اكثر 

ضمن بطاقة سكن واحدة وهذا یؤدي الى حرمان االسر النازحة من وبحیث مسجلین 
ن الشرط االساسي لدائرة الهجرة المنح والمساعدات المقدمة لعدم تسجیلهم ذلك ال

 والمهجرین  لتسجیل االسر النازحة هو وجود بطاقة السكن والبطاقة التموینیة .

عدم شمول العوائل النازحة بالحمایة القانونیة عند عدم مجئ رب االسرة على سبیل  -
ونیة المثال ام لدیها اوالد ولكن رب االسرة غیر موجود وبهذا یحرمون من  الحمایة القان

 حسب قوانین دائرة الهجرة . 

 عدم وجود مراكز صحیة كافة لمعالجة النازحین .   -

 

وهذه االعداد من النازحین   2003ان عدد النازحین في العراق بداء بالتزاید من سنة  - 1
 قابلة الى الزیادة مالم تجد الدولة او المنظمات العالمیة الحلول المناسبة.

نجد ان اعلى نسبة ألعداد النازحین كانت في كل من نینوى واالنبار  2006ة في سن - 2
 وصالح الدین .

هناك تباین مكاني واضح في التوزیع الجغرافي إلعداد النازحین في 2009سنة  - 3
 المحافظات اذ نجد ان اعلى عدد للنازحین ظهرت في محافظة بغداد .

محافظات دهوك ، كركوك ، ظهرت اعلى نسبة نزوح سكاني في ثالث  2016سنة  - 4
 االنبار .

ترك النزوح السكاني اثارا  وخیمة اصبحت تهدد االستقرار والنمو والتوزیع اذ اصبح  - 5
 . النزوح السكاني من اهم المشاكل التي تعیق برامج التنمیة الشاملة في العراق

ظهرت في محافظة بغداد واالنبار وقد   2016نسبة نزوح لعدد السكان سنة  زیادة - 6
 وفي سكناهم منطقة في االصلیین المواطنین من كبیرة اعداد وجود انوكركوك ودهوك . 
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 السكان على جدیدا اقتصادیا عبئا شكل فیها النازحین ومجیئ محدودة ارض بقعة
  . بالعكس او االصلیین السكان بحق الجرائم نسبة ارتفاع الى یدفع مما االصلیین

اق من محافظة الى اخرى بناءا على اسباب حركة النزوح السكاني في العر تتباین  - 7
 . اقتصادیة واجتماعیة وامنیة وبیئیة ودینیة

 

الجهود الوطنیة والدولیة للحد من امتدادات ااثار ازمة النازحین على سكان  مضاعفة - 1
 االصلیین . 

التحول من الحلول المؤقتة الى الحلول المستدامة ضمن اطار المسؤولیة وضمان  - 2
 لنازحین الى اماكنهم المحررة . عودة ا

 رفع درجة الوعي الثقافي التي تنظم حقوق النازحین . - 3

زیادة مخصصات برامج االغاثة للنازحین وعوائلهم بشكل یضمن استقرارهم وتامین  - 4
 احتیاجاتهم . 

التنسیق بین المنظمات الدولیة والسلطات الوطنیة والمحلیة ومسسات الدولة بما  - 5
 سر النازحة . یؤمن احتیاجات اال

توفیر المراكز التعلیمیة و  واالمني الثقافي والوعي الخدمیة النازحین بشؤون االهتمام - 6
 والصحیة الالزمة لألسرة النازحة وخاصة في المخیمات . 

مساعدة الجهات المعنیة الباحثین في القیام بدراسات عدیدة عن النازحین ومناطق  - 7
 .النزوح السكاني 

 السكان جمیع على الداخلي النزوح یخلفه الذي االثر لتقییم لةالمبذو  الجهود تعزیز - 8
 . حدة على حالة بكل الخاصة االحتیاجات وتحدید النزوح حاالت بسبب المتضررین
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من الضرورة االهتمام في توفیر احتیاجات السكان االصلیین وتلبیتها في مناطق  - 9
یستحقون في توفیر الدعم النزوح واماكن العودة اهتماما كبیرا . فالسكان االصلیون 

 . الكافي لهم الستیعابهم هذه االعداد الهائلة من النازحین 

  

عمار مراد العیساوي ، المركز القانوني للنازح الداخلي في القانون الدولي االنساني  )1(
 العراق انموذجا ، 

یة تقییم الخدمات الصحیة والمجتمعهدى باقر حسن و كریم غضبان صجم ،  )2(
مجلة جامعة الكوفة المقدمة لالسر في مخیمات النازحین داخلیا في مدینة بغداد ، 

 .  8- 1ص ص  2016 2العدد  6المجلد 

وفاء جعفر المهداوي ، ازمة النازحین في العراق ... خصائص الحالة وسیاسات  )3(
ادیة ، االستجابة االنسانیة الغاثة واعادة االستقرار ، المجلة العراقیة للعلوم االقتص

  128-94، ص ص  2016الستة الرابعة عشر ، العدد الخمسون ، شهر ایلول ، 

) ، النازحون المشردون داخلیا في القانون 8سلسلة القانون الدولي االنساني رقم (  )4(
 .  2008الدولي االنساني ، 

عمار عیسى كریم ، النازحون داخلیا في ضوء الحمایة الدولیة (( دراسة تطبیقیة   )5(
نازحین في محافظة صالح الدین )) ، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة عن ال

 .  214- 188، ص ص  1السنة  3والسیاسیة ، العدد 

عبد جبیل و قیس مجید علوش ، التباین المكاني لظاهرة الهجرة القسریة جبار  )6(
بابل ،  الداخلیة في العراق عدا اقلیم كردستان ، مجلة كلیة التربیة االساسیة ، جامعة

 .  425 – 408. ص ص  2014،  15العدد 

 ، المصدر السابق . جبار عبد جبیل و قیس مجید علوش )7(
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  النازحون 8سلسلة القانون الدولي االنساني رقم (للمزید من التفاصیل راجع ، (
  . 2008المشردون داخلیا في القانون الدولي االنساني ، 

 ، مصدر سابق .  وفاء جعفر المهداوي )8(

تشرین الثاني  22،  22ازمة العراق ، تقریر الوضع رقم زید من التفاصیل راجع للم  )9(
  OCHA. مكتب تنسیق الشؤون االنسانیة في العراق  2014تشرین الثاني ،  28 –

النزوح الداخلي في النزاعات المسلحة مواجهة التحدیات ، اللجنة الدولیة  )10(
 للصلیب االحمر . للمزید من التفاصیل انظر الى 

نظمة العفو الدولیة (موارد) الالجئون واالشخاص النازحون داخلیا بین حقوق االنسان م -
  2014، شتاء  1والواقع ، العدد 

 . 2016مركز سیسفایر لحقوق المدنیین والمجموعة الدولیة لحقوق االقلیات ، مارس  -

حین غادة علي هادي جعفر ، اثر النزوح في المرونة االیجابیة لدى المراهقین الناز  -
واقرانهم غیر النازحین ، مجلة كلیة التربیة للعلوم التربویة والنفسیة ، جامعة بابل ، العدد 

 .  73 – 55. ص ص  2015، كانون االول ،  24

جبار عبد جبیل و علي كریم محمد ، التحلیل المكاني لظاهرة الحراك الجغرافي المهني  -
ناحیة بغداد الجدیدة ) ، مجلة االستاذ الرباب االسر المهجرة قسریا ( دراسة نطبیقة في 

 .  154 -123. ص ص  2013، المجلد الثاني  205، العدد 

 )(  المدیریة العامة لتربیة كركوك ، لجنة متابعة شؤون مدارس النازحین ، بیانات عن
  .  2017اعداد المدارس والطلبة النازحین في كركوك 

)( 16/3ر منظمة الهجرة والمهجرین في كركوك مقابلة مع السید طوفان معاون مدی /
2017  .  


