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 :  المقدمة

الى ضمان حماية وتعزيز واحترام تعد المفوضية العليا لحقوق االنسان المؤسسة الوطنية في العراق التي تهدف     

حقوق االنسان في العراق ، وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات 

( 53واالتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق ، ومنها حقوق النازحين والمهجرين من خالل قانونها رقم )

 ( المعدل .2008لسنة )

 الدولي الوطنية والقانون والتشريعات العراقي مكفولة بالدستور بحقوق يتمتعون العراق سكان ببقية أسوة ازحونالن

ويوفر القانون الدولي اإلنساني الحماية للنازحين باعتبارهم أشخاصاً مدنيين توجب لهم الحماية القانونية استناداً إلى 

المدنيين والتي تلزم الحكومة باتخاذ كافة التدابير واإلجراءات الالزمة من قواعد الحماية المقررة لصالح السكان 

أجل تجنب األوضاع التي قد تؤدي إلى تشريد األشخاص المدنيين ، وباإلضافة للحماية التي توفرها أحكام القانون 

النزوح الداخلي الحماية الدولي اإلنساني لألشخاص النازحين والمهجرين داخلياً ، وتوفر المبادئ التوجيهية بشأن 

لهذه الفئة ، وتستند حماية العوائل النازحة داخلياً بموجب مواثيق حقوق اإلنسان الدولية ، على كفالة الحق في حرية 

التنقل ، واختيار مكان اإلقامة ، وقد أكد على ذلك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

، كما يعتمد مفهوم الحماية من التشريد التعسفي على احترام الحق في السكن وفقاً لما جاء عليه المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكفل التشريع العراقي الجزائي حقوق المواطن 

 . ) ة على امواله وامالكهبما فيه حقه في عقاره ) دار السكن او الشقة السكنية وحقه في المحافظ

وينقل لنا هذا التقرير المفصل واقع النازحين والمهجرين على ارض الواقع وهو ثمرة عمل وجهد المفوضية من 

(، والمؤشرات التي 2020/12/31ولغاية  1/1/2020خالل الفرق الرصدية ومكاتبها في المحافظات للفترة من )

، ويتناول مدى تمتع النازحين بالحقوق المقررة لهم كمواطنين 2019العام سجلتها المفوضية في هذا العام مقارنة ب

عراقيين واالجراءات الحكومية بهذا الصدد، كما ويوثق االنتهاكات التي تعرضوا لها، فضالً عن رصد العودة 

خالل ذلك  الطوعية للنازحين الى مناطقهم المحررة ومدى توفر الخدمات االساسية في تلك المناطق المحررة، ومن

ً بالعودة الطوعية الى مناطقهم المحررة واالجراءات  بدأت مرحلة جديدة في حياة النازحين والمهجرين ايذانا

 الحكومية الطارئة من خالل توفير الخدمات االساسية في تلك المناطق .

م زيارة كافة مخيمات وقد شكلت المفوضية فرقاً من كوادرها المختصة لتقصي الحقائق في كافة محافظات العراق وت

على الواقع االنساني للنازحين وماهي اهم االنتهاكات  ومجمعات النازحين والمناطق التي يتواجدون فيها للوقوف

 والتحديات التي يتعرضون لها.

كما ورصدت المفوضية دور وزارة الهجرة والمهجرين والتي تعد الجهة القطاعية التي تقوم بتقديم المساعدات 

كما رصدت المفوضية أثناء و ومة النزوح ومعالجة التحديات التي يتعرض لها النازحين في المخيمات،ودعم منظ

 زيارتها الميدانية دور المنظمات اإلنسانية سواء الدولية منها او الوطنية والتي تقدم العديد من المساعدات للنازحين.
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زحين، والتي تعد جريمة ضد االنسانية وأدلة في وقد استلمت المفوضية آالف الشكاوى والبالغات الخاصة بالنا

المحاكم الوطنية وتم احالتها من قبل المفوضية الى محكمة حقوق االنسان التخاذ االجراءات القانونية المناسبة بحق 

 مرتكبي هذه الجرائم من عصابات داعش اإلرهابية.

 : األوضاع اإلنسانية للعوائل النازحة في المحافظات العراقية :أولا 

ان االحصائيات التي اشرتها المفوضية لعدد النازحين في عموم العراق من خالل تقاريرها الرصدية ومن خالل 

بيانات وزارة الهجرة والمهجرين حيث بلغ العدد االجمالي للنازحين في عموم المحافظات حسب احصائيات وزارة 

( نازح/ة، اما عدد العائدين 847،459(عائلة وبواقع )302،80قرابة ) 1/11/2020الهجرة والمهجرين لغاية 

( الف نازح/ة، وفقًا ألحدث تقرير 884،954والمسجلين لدى القوات االمنية في عموم المحافظات فقد بلغ )

( 2020اق في شهر كانون االول )لمصفوفة تتبع النزوح الذي صدر من قبل المنظمة الدولية للهجرة في العر

 31/12/2019( الف نازح/ة بعد ان كان عدد النازحين في 847،459حيث انخفض عدد النازحين داخليًا إلى )

 ( الف نازح/ة . 884،954( نازح/ة، بينما ارتفع عدد العائدين الى مناطقهم إلى )632،414،1)

جميع  لمجمعات وفي المناطق التي يتواجدون فيها وفيقامت المفوضية برصد اوضاع النازحين في المخيمات وا

محافظات العراق، وسنتطرق فيما يلي لكل مخيمات النزوح التي قامت المفوضية بزيارتها لالطالع على االوضاع 

االنسانية للنازحين، حيث اشرت المفوضية اهم المؤشرات المتعلقة باألوضاع اإلنسانية، والتمتع بحياة كريمة 

 كما مذكور ادناه:للنازحين 

: اشرت المفوضية من خالل زياراتها الى مخيمات النازحين ان العوائل النازحة مازالت تعاني من الغذائيال  -1

من نقص حاد في الغذاء وتعاني من البطالة وانعدام مصادر الرزق، حيث التزال تعتمد هـذه العوائل وبشكل 

الغذائية التي يتم توزيعها من قبل وزارة الهجرة في جميع المحافظات، أساسي على المساعدات اإلنسانية والسالت 

وكما اشرت المفوضية قيام منظمة الصحة الدولية في مخيمات محافظة اربيل بتوزيع بدل طعام برصيد حوالة 

النازحة  ( الف دينار على كل فرد من قبل برنامج الغذاء العالمي للعوائل17شركة اسيا سيل. كما يتم توزيع مبلغ )

 في محافظة ديالى وكركوك.

وكما رصدت المفوضية استمرار معاناة النازحين في محافظة بغداد من عدم استالمهم لمفردات البطاقة التمونيية 

في مواعيدها المحددة من قبل وزارة التجارة، وفي محافظة صالح الدين تعاني العوائل من عدم استالم الحصة 

 المة الموقف األمني الحد افراد العائلة.التمونية وذلك بسبب عدم س

الوضع المعاشي  كما اشرنا سابقا فانه ال توجد مخيمات ايوائية رسمية في محافظات الوسط والجنوب، وبخصوص

للعوائل النازحة فانه يعتبر جيد نسيباً قياساً للبعض من العوائل، كونهم موظفين في دوائر الدولة والبعض االخر 

ت مختلفة من االعمال الحرة، في حين تعاني بعض العوائل من قلة المساعدات اإلنسانية التي  يعملون في مجاال
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كان يتم توزيعها بصورة منظمة كل شهرين تقريبا من قبل مكتب االمم المتحدة بالتعاون والتنسيق مع مكتب دائرة 

ائية او صحية او أي نوع من الهجرة في المحافظة، اال ان في الوقت الحالي ال يوجد اي  توزيع كسالت غذ

 المساعدات. 

اختالف طرق توفير المياه من مجمع الى اخر  : اشرت المفوضية الماء والصرف الصحي و رفع النفايات -2

ومن محافظة الى أخرى، فالبعض المخيمات في محافظة بغداد يتواجد فيها المياه عن طريق ماء االسالة وفي 

انات كبيرة يتم مألها بالمياه بواسطة انابيب خارجية وبعض المجمعات توجد البعض االخر تعتمد على وجود خز

(. اما في محافظة أربيل يتم توفيرها المياه المخصصة للشرب واالستحمام عن ROفيها محطات تصفية المياه )

 طريق حفر االبار التي توفر المياه المعقمة.

صالحة للشرب ولالستعمال اليومي من خالل محطات تصفية يتم العمل على توفير المياه الوفي محافظة االنبار 

( لتر، وتعتمد اغلب 10000الى  5000( وبطاقات استيعابية مختلفة تتراوح بين )ROالماء الصالح للشرب )

العوائل النازحة الموجودة في المخيمات على هذه المحطات للحصول على الماء الصالح للشرب وهي كافية لسد 

 ال توجد اي مشكلة بهذا الخصوص.حاجة النازحين و

وكما اشرت المفوضية مشكلة تجمع النفايات في اغلب المخيمات وعدم وجود حاويات خاصة لرمي النفايات مما 

ادى الى تكدسها لحين رفعها من قبل الجهات الحكومية والمنظمة المختصة، وقد يؤدي الى تهيئة بيئة مناسبة 

 االطفال.النتشار االمراض خصوصا بين 

: ان وزارة الهجرة والمهجرين تعمل على توفير مادة النفط األبيض للعوائل النازحة، اال ان المفوضية الوقود  -3

لتر(  40من المقرر ان يتم تجهيز النازحين داخل المخيمات في محافظة نينوى بمادة النفط األبيض )ان اشرت 

وقد اشرت المفوضية  زيع مادة النفط االبيض ألكثر من شهر.شهريا، اال ان المفوضية الحظت استمرارا تأخر تو

( لتر لكل عائلة 20قلة كمية مادة النفط االبيض الموزعة على العوائل النازحة في المخيمات، حيث تم تخصيص )

شهريا في محافظتي االنبار وصالح الدين، وهي كمية قليلة جدا وغير كافية لسد حاجه العوائل من هذه المادة 

ب اعتمادهم عليها في الطبخ والتدفئة، وكما رصدت المفوضية عمل وزارتي الهجرة والمهجرين والنفط بسب

االتحاديتين بتوزيع مادة النفط االبيض على النازحين في مخيمات النازحين في إقليم كوردستان بصورة منتظمه 

 شهرياً. 

المفوضية يتم تجهيز المخيمات بطرق مختلفه،  اما بخصوص التيار الكهربائي فقد رصدت الطاقة الكهربائية: -4

واما بخصوص المخيمات في محافظة السليمانية  حيث يتم تجهيز مخيمات محافظة نينوى عن طريق المولدات.

فان الطاقة الكهربائية للمخيمات يتم تجهيزها من قبل حكومة االقليم من خالل تزويد المخيم بالطاقة الكهربائية لمدة 

وفي محافظة أربيل يتم تجهيز الطاقة الكهربائية بعض المخيمات اسوة  .( امبير لكل كرفان6واقع )( ساعة وب24)
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بالمناطق االخرى وهي خدمة جيدة نسبياً مع باقي مخيمات النزوح في باقي المحافظات، وكما هناك مخيمات يتم 

امل العدد الموجود من العوائل حيث تجهيز الطاقة الكهربائية من خالل المولدات داخل المخيم وهي ال تستوعب ك

الحظت المفوضية من خالل زياراتها المستمرة بآن المخيمات في وكما  يوجد بعض الخيم التتمتع بهذه الخدمة.

كل من المحافظات )بغداد واالنبار وصالح الدين(، مربوطة بشبكة الكهرباء الوطنية وبالتي هي مشمولة بنظام 

ر سلبي على النازحين، اذا ما اخذنا بنظر االعتبار طبيعة المنطقة المقام عليها المخيم القطع المبرمج وهذا له تأثي

او المجمع او طبيعة المساكن، وقد تم توفير مولدات داخل المجمعات والمخيمات اال ان هناك مشكلة تواجه التشغيل 

ى فاعلية تشغيل المولدات داخل تتمثل بقلة حصة الوقود التي تزود بها مجمعات النازحين االمر الذي يؤثر عل

 المجمعات.

تعمل المفوضية على رصد الوقع الصحي للنازحين في المخيمات حيث اشرت ان اغلب المخيمات الصحة:  -5

داخل وخارج محافظة نينوى تعاني من مشاكل كبيرة في الجانب الصحي متمثلة بــ )نقص االدوية لالمراض 

مراض الجلدية، نقص االدوية الخاصة باالمراض الشائعة كالبرد واالسهال المزمنة، ونقص االدوية الخاصة باال

والسعال، قلة االجهزة الطبية مثل )جهاز الفحص السونار(، واجهزة طب االسنان، واالجهزة المختبرية(. كما وان 

اشرت اكثر المراكز الصحية في المخيمات ال تلبي الطموح لتحقيق مستوى افضل من الخدمات الصحية. كما 

المفوضية جميع المخيمات في محاقظة االنبار تحتوي على مراكز صحية وهذا المراكز تابع لمنظمة داري 

االنسانية وتحت اشراف ومتابعة دائرة صحة االنبار، حيث تقوم هذه المراكز الصحية بتقديم )الرعاية الصحية 

بدون اي مقابل )خدمة مجانية( وتحتوي هـه االولية(  ولجميع العوائل النازحة بشكل متساوي وبدون اي تميز و

المركز على سيارة اسعاف واحدة لنقل الحاالت الطارئة وحاالت الوالدة الى المستشفيات القريبة من مكان 

كما انه تم توفير بطاقات صحية لجميع . المخيمات، كما تقوم المراكز بحمالت تلقيح ضد االمراض وبشكل دوري

ان اغلب المجمعات والمخيمات ض المزمنة ويتم تسليم العالج لهم شهريا. فضالً عن المرضى المصابين باالمرا

في محافظة بغداد تحتوي على وحدات صحية تتوفر فيه العالجات البسيطة ويديره معاون طبي، وبعض المخيمات 

تبر للتحليالت يحتوي على مركز صحي شبه متكامل تتوفر فيه غالبية العالجات والتداوي والعمليات الصغرى ومخ

كما تعاني مخيمات النازحين في محافظة دهوك واربيل من مشاكل كبيرة المرضية وما الى ذلك من خدمات طبية. 

في الجانب الصحي متمثلة بــ )نقص االدوية لالمراض المزمنة, ونقص االدوية الخاصة باالمراض الجلدية، 

هال والسعال(. وكما رصدت المفوضية ان ميخمات ونقص االدوية الخاصة باالمراض الشائعة كالبرد واالس

النازحين في محافظة كركوك تعاني من عدم توفر الرعاية والخدمات الصحية الخاصة بذوي االعاقة من ادوية 

او مستلزمات طبية خاصة بهذه الشريحة. اال ان المفوضية رصدت في مخيمات محافظة صالح الدين انتشار 

ب وحبة بغداد والقمل بين العوائل النازحة، باإلضافة اال قلة الرعاية وشحة في االمراض الجلدية  مثل الجر

اشرت المفوضية ان النازحين في كل من المحافظات )الديوانية، أصحاب االمراض المزمنة وكبار السن. كما و

ى الخدمات واسط، المثنى، بابل، ذي قار، ميسان(، يتمتعوا بالحق في الرعاية الصحية، من خالل الحصول عل
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الصحية والطبية والعالجية بصورة مجانية، حيث افاد بعض النازحين الذين تم اللقاء بهم بانهم يحصلون على 

الخدمات الصحية بصورة مجانية في كافة المراكز الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية )المستوصفات( واجراء 

 العمليات الجراحية لهم مجانا".

رصدت الواقع التعليمي للطالب النازحين في المخيمات، حيث اشرت  تعمل المفوضية على ال تزالالتعليم:  -6

المفوضية عدد من المشاكل والمعوقات الخاصة بالتعليم في مخيمات النازحين، حيث تعاني مخيمات النازحين في 

المحاضرين المتطوعين  اغلب المحافظات من قلة الكوادر التربوية المعينين على المالك الدائم واالعتماد على

الذين لم تصرف لهم اي اجور مالية، كما اشرت المفوضية البيئة المدرسية لمدارس النازحين في المخيمات تعاني 

الكثير من المشاكل مثل االكتضاض في الصفوف وقلة المياة في الحمامات وعدم توفر مياه الشرب وعدم توفير 

دم توفير ادوات الطباعة والقرطاسية التي تمكن ادارات المدارس من وسائل التعليم االيضاحية والقرطاسية وع

اشرت المفوضية تأثر الواقع التعليمي للطالب النازحين في المخيمات  كماالقيام بمهامها االدارية وطباعة األسئلة. 

تعليم العالي سبب االجراءات الوقاية من فايروس كورونا المتخذة من قبل خلية األزمة وبالتعاون مع وزارة ال

ووزارة التربية، والتي تقضي بإيقاف الدوام الرسمي بالنسبة للطالب في الجامعات والمدارس بكافة مراحلها 

االبتدائية والمتوسطة واإلعدادية، واالعتماد في إكمال العام الدراسي عن طريق التعليم االلكتروني واعتماد درجة 

، وذلك للحد من انتشار الجائحة بين المواطنين ومنهم النازحين نصف السنة بالنسبة لبعض المراحل الدراسية

رصدت المفوضية تسرب عدد كبير من الطلبة النازحين في المحافظة بسبب ضعف الموجودين داخل المخيمات. و

 المستوى المعيشي لعوائلهم، واكتظاظ في الصفوف والمدارس التي التحق بها الطلبة النازحين.

المفوضية تعمل على رصد الوضع األمني والقانوني للعوائل النازحة. حيث اشرت  مازالتالجانب المني:  -7

 ٫المفوضية من خالل المتابعة الميدانية للمخيمات في اغلب المخيمات بانه هناك حرية في التنقل للعوائل النازحة

ريمة وال يوجد أي تقييد يتمتع النازحون في محافظات الوسط والجنوب بحقهم في التنقل والعيش بحياة ك جيث

لحريتهم من قبل الجهات االمنية سواء بالدخول الى المدينة او الخروج منها وان االجراءات االمنية التي اتخذت 

ال يسمح للنازح في مخيم الكرامة بحق بعض النازحين كانت وفق اوامر قضائية مختصة وفقا" للقانون. في حين 

المخيم للتسوق او انجاز بعض االعمال اال في الحاالت الطارئة وبرفقة في محافظة صالح الدين بالخروج من 

. كما واشرت المفوضية قيام المؤسسات الحكومية بإصدار مأمور الشرطة من القوة االمنية المكلفة بحماية المخيم

وان اغلب  الناخب(. مثل )البطاقة الموحدة، البطاقة التموينية ، وبطاقة كافة المستمسكات الثبوتية للعوائل النازحة

النازحين مشمولين بالضمان االجتماعي من خالل شمولهم براتب شبكة الحماية االجتماعية لكال الجنسين )الرجال 

النساء( سواء من خالل نقل الراتب من المحافظة التي نزحوا منها الى المحافظة التي نزحوا اليها، اومن خالل  –

ولكن التزال تعاني عدد من النساء من فاقدي المعيل في مخيم ليالن ماعية، الشمول الجديد لشبكة الحماية االجت

 ( في محافظة كركوك لغاية يومنا هذا من عدم اصدار المستمسكات الثبوتية الخاصة بهم للعديد من األسباب.1)
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ا: مؤشرات العودة الطوعية للعوائل النازحةنيثا  : ا

( الى ضمان حماية وتعزيز احترام 2008( لسنة )53خالل قانونها رقم )تسعى المفوضية العليا لحقوق االنسان من 

حقوق االنسان في العراق، وحماية الحقوق والحريات األساسية المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات 

 واالتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق، ومنها حقوق النازحين والمهجرين.

( حسب احصائيات وزارة 1/10/2020( فرد لغاية )373٫925( عائلة بواقع )54,497النازحين في العراق ) يبلغ عدد

الهجرة والمهجرين، وتقوم المفوضية عبر فرقها الرصدية في مختلف محافظات العراق برصد غلق المخيمات والعودة 

من وسكن وفرص عمل في تلك المناطق من أ الطوعية للنازحين الى مناطقهم األصلية ومدى توفر الخدمات األساسية

( لغاية يومنا الحالي قامت الحكومة العراقية بخطوات حثيثة إلغالق 2019فمنذ منتصف العام )،  وخدمات وغيرها

المخيمات تمهيداً إلنهاء ملف النزوح بصورة كاملة، و قامت بتسخير امكانيات كبيرة في هذا الخصوص عن طريق 

نازحين، باالضافة الى توفير وسائل النقل وتسليمهم الخيم الخاصة بهم وتوزيع مساعدات غذائية لمدة توفير منح العودة لل

محددة لالسر العائدة، كما وتركز الحكومة على تقديم مبالغ تعويض للنازحين الذين تعرضت منازلهم او ممتلكاتهم للتدمير 

 وتوفير الخدمات في المناطق االصلية للنازحين.اثناء عمليات التحرير حسب التخصيصات المالية المتوفرة، 

 3٠/12/2٠2٠جدول يبين اعداد العائدين من النزوح لغاية 

 العوائل المستمرون بالنزوح العدد الكلي للعائدين العدد الكلي للعوائل النازحة  المحافظة ت

 45352 239597 284949 االنبار 1

 136464 171567 308031 نينوى 2

 63548 85230 148778 الدينصالح  3

 32740 36866 69606 ديالى 4

 13477 16255 29732 بغداد 5

 18607 23941 42548 كركوك 6

 8667 0 8667 بابل 7

 318855 573465 892311 المجموع

 

 والتي تتضمن مايلي: 2019يذكر ان المفوضية قد اطلقت مبادرة العودة الطوعية للنازحين منذ عام 

( أشهر إلعادة النازحين في مخيمات النزوح الى مناطقهم األصلية وبصورة 6فترة زمنية مدتها )تحديد  .1

 طوعية، مع السماح للنازحين بنقل خيامهم واالثاث الخاص بهم.

 توزيع سالت غذائية للنازحين العائدين ولمدة ستة أشهر. .2

 (.2021( أو عام )2020نة عام )توفير تخصيصات مالية كافية لمبالغ منحة العودة الطوعية ضمن مواز .3
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 االسراع في أكمال معامالت التدقيق األمني للنازحين الراغبين بالعودة الى مناطقهم األصلية. .4

تسهيل اصدار المستمسكات الثبوتية للنازحين وخصوصا للعوائل التي ينتمي احد افرادها الى عصابات  .5

( من 18جنسية المنصوص عليه في المادة )داعش االرهابية بما يتماشى مع الحق في الحصول على ال

 (.2005الدستور العراقي )

اعمار المناطق المحررة من عصابات داعش االرهابية بصورة كاملة وتوفير الخدمات فيها عن طريق  .6

 دعم صندوق اعمار المناطق المحررة.

رة للدخل، واقامة توفير فرص العمل ودعم الحكومة للعائدين عن طريق القروض الميسرة والمشاريع المد .7

 ورش التدريب والتأهيل لهم.

االسراع في عمل لجان التعويض الفرعية والمركزية الخاصة بالتعويض لتوفير المبالغ المالية الضرورية  .8

 العمار منازل النازحين المدمرة.

شوائيات النظر في بناء مجمعات سكنية ومنازل واطئة الكلفة وتوزيعها على المواطنين من الساكنين في الع .9

 والنازحين في المخيمات.

ً في المناطق المحاذية للحدود العراقية .10 السورية في  -دعم االستقرار في المناطق المحررة وخصوصا

 محافظتي نينوى واالنبار، وفي بعض اقضية محافظة ديالى ومناطق محافظة صالح الدين. 

شجيع على االستقرار وخصوصاً في تحقيق مصالحة مجتمعية حقيقية بين مكونات المناطق المحررة للت .11

 مناطق سهل نينوى.

اجراء حوارات بناءة بين الحكومة االتحادية وبين حكومة اقليم كردستان في سبيل ارجاع النازحين الى  .12

قراهم في مناطق سهل نينوى وخصوصا قرى ناحية ربيعة وقضاء الخازر في قضاء الحمدانية وعدد من 

 قرى قضاء تلكيف.

اإلعالمية الحكومية والمؤسسات الدينية والمنظمات الدولية والمحلية بنشر ثقافة التسامح  قيام المؤسسات .13

والمحبة والتعايش السلمي ونبذ الكراهية والعنف في المناطق التي تم تحريرها وخاصة" المناطق المختلطة 

 عرقيا" ودينيا" وطائفيا" وكذلك الدعوة الى المصالحة المج

ا: موقف المخيمات  :2٠2٠) المغلقة والمدمجة والمتبقية( في المحافظات العراقية للعام  ثالثا

 ردستانوأقليم ك : 

قليم الأشرت ان عودة النازحين من مخيمات ا، ردستان ومن خالل رصد المفوضية الوضاع النازحين في اقليم ك

( عائلة من 6200ة جدا وخصوصا في محافظتي اربيل والسليمانية اما محافظة دهوك فقد سجلت عودة )قليل

ن اغلب علما ا( عائلة ، 247)في حين كان عدد العوائل النازحة العائدة من مخيمات اربيل مخيمات دهوك 

 مكون االيزيدي.العوائل العائدة الى مناطق سكناهم من النازحين في مخيمات دهوك هم من ابناء ال

وبالنسبة لغلق المخيمات فلم يتم غلق اي مخيم في االقليم والتوجد اي خطط الغالق المخيمات وخصوصاً المشيدة 

من قبل المفوضية السامية لشؤون الالجئين، كما رصدت المفوضية وجود نزوح عكسي الى مخيمات األقليم أسوة 
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وهرشم وديبكة التي تجاوزت طاقتها االستيعابية مع وجود اكثر باالعوام السابقة وخصوصا في مخيمات بحركة 

( عائلة مسجلة في قائمة االنتظار في كل مخيم، وان اغلب هذه العوائل من مدن وقرى جنوب الموصل 100من )

( عوائل اسبوعيا ويقابلها 10-7اما فيما يخص مخيمات محور الخازر وحسن شام تسجل ادارة المخيم عودة من )

وائل جديدة من قرى جنوب الموصل والجانب االيمن لمدينة الموصل , وان سبب العودة العكسية بحسب نزوح ع

افادات النازحين تعود الى عدة اسباب اهما الوضع المعاشي وعدم قدرة العائدين على استئجار وحدات سكنية في 

 عش االرهابية واثناء عمليات التحرير.مناطقهم االصلية للعوائل التي التعرضت منازلها للهدم من قبل عصابات دا

( عائلة من منطقة الفرحاتية التابعة 100كما رصدت المفوضية مؤشر خطير تمثل في نزوح جديد لما يقارب )

لقضاء بلد في محافظة صالح الدين الى محافظة اربيل بسبب االنتهاك الذي حدث مؤخرا الذي تعرضت له بعض 

 ة .العوائل من سكان منطقة الفرحاتي

 محافظة نينوى : 

رصدت المفوضية اوضاع النازحين في مخيمات محافظة نينوى حيث من المقرر اغالق جميع مخيمات النازحين 

وحمام  1في المحافظة خالل العام الحالي وحسب توجيهات رئاسة الوزراء حيث تم اغالق مخيمات الجدعة /

 حالياً، وفيما يلي اهم ما تم رصده في مخيمات المحافظة:فقط  2والسالمية / 5العليل وجبل سنجار وتبقى الجدعة /

مخيمات الجدعة )االول والخامس(: من المقرر قيام وزارة الهجرة والمهجرين باغالق مخيمي الجدعة  -1

( مناشدة 100)االول والخامس( في شهر تشرين الثاني الحالي، ووردت الى المفوضية مايقارب الى )

حين الذين افادوا بأنه تم ابالغهم بضرورة مغادرة العوائل النازحة للمخيم من عدد من المختارين والناز

ام، واال سوف )من الذين ليس من بين افرادهم من انتمى الى عصابات داعش اإلرهابية( خالل عشرة اي

اما عوائل عصابات داعش األرهابية فسيتم ابقاءهم الى حين ايجاد حلول لغرض ،  يتم اخراجهم بالقوة

اعادتهم الى مناطقهم ، )في حين افاد آخرون بأنه دائرة الهجرة طالبت جميع النازحين بمغادرة المخيم 

 سواءا كانوا من عوائل داعش ام ال(.

حيث ان النازحين اليرغبون بمغادرة المخيم ويناشدون التريث بتطبيق هذا القرار الى نهاية فصل الشتاء، 

الحضر وقضاء ناطقهم قبل اعادتهم اليها خصوصاً مناطق قضاء وضرورة توفير األمن والخدمات في م

وعند تواصل المفوضية مع دائرة الهجرة في محافظة نينوى افادت الدائرة بأن سنجار وقضاء البعاج 

هناك توجيهات من رئاسة الوزراء بضرورة غلق جميع المخيمات في محافظة نينوى قبل نهاية العام 

 يم لعوائل عصابات داعش.الحالي، وأنه يجب تخصيص مخ

( 15/11/2020ومن خالل متابعة المفوضية الغالق مخيمات الجدعة قامت بزيارة المخيمات بتاريخ )

 : واشرت مايلي

( عائلة  300( عائلة إلى مناطقهم ونقل قرابة الـ ) 900اغالق مخيم الجدعة األول من خالل مغادرة )

 إلى مخيم الجدعة الخامس. 

 ة من مخيم حمام العليل الثاني إلى مخيم الجدعة الخامس. ( عائل122نقل ) 

 ( عائلة .1500عدد العوائل التي غادرت مخيم الجدعة الخامس بلغت )
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 ( عائلة . 2920عدد العوائل الحالي في مخيم الجدعة الخامس )

  هناك عوائل مرفوضة من العودة إلى مناطقهم خاصة في مناطق جنوب الموصل وسنجار والحضر

 ومحافظة صالح الدين بسبب انتماء احد افراد تلك العوائل إلى عصابات داعش اإلرهابية. 

  المناطق التي ينحدر منها النازحين في المخيم هم  قرى أمام غربي والحاج علي وقرية اجمسة و مخمور

 حضر وتل عبطة وبعاج و وانه وسنجار .وال

 .عند اللقاء بالنازحين المغادرين اشاروا بأن عودتهم طوعية وليست قسرية 

   تم اللقاء مع نازحين من محافظة صالح الدين حيث افادوا برغبتهم بمغادرة المخيم والعودة الى مناطقهم

بب انتماء احد افراد تلك العوائل الى ولكن ال يسمح لهم بالعودة من قبل األهالي في تلك المناطق بس

( عائلة واغلبهم من 250عصابات داعش األرهابي ويبلغ عدد العوائل التي ترغب في العودة  قرابة )

 النساء واألطفال فقط .

 ( عائلة نازحة في المخيم من قرية امام غربي الواقعة في ناحية القيارة حيث 300تم رصد وجود قرابة )

ودة الى مناطقهم بسبب انتماء احد افراد تلك العوائل الى عصابات داعش األرهابية من ال يسمح لهم بالع

 قبل عوائل ضحايا عصابات داعش في القرية.

: قامت دائرة الهجرة في المحافظة بتوجيه ادارة المخيم بتبليغ العوائل التي تستطيع مغادرة 2مخيم السالمية/ -2

يتم تحديد فترة زمنية للمغادرة حيث من المرجح تمديد غلق المخيم المخيم المغادرة في اقرب وقت ممكن ولم 

، ولم يتم التطرق في المغادرات الى عوائل عصابات داعش، ويبلغ عدد عدد العوائل 2021الى شهر آذار /

( فرد، وعدد العوائل التي غادرت المخيم 11447( عائلة بواقع )2341( )15/11/2020في المخيم لغاية )

 ( فرد .115( عائلة بواقع )22( )15/11/2020ولغاية  /11/ 1)للفترة من 

يذكر انه يوجد في المخيم عدد من العوائل من قضاء سنجار التستطيع العودة الى مناطقهم بسبب المشاكل 

 .العشائرية  واالمنية 

مغادرة مخيم جبل سنجار: اسوة بالمخيمات األخرى قامت دائرة الهجرة بابالغ ادارة المخيم بضرورة  -3

النازحين للمخيم، والذين هم نازحين في مناطقهم وسيتم اعتبارهم كعائدين وليس نازحين من قبل دائرة الهجرة 

 . والمهجرين

( عوائل سوف  7مخيم حمام العليل: من خالل زيارة المخيم اشارت االدارة الى ان عدد العوائل المتبقية هي ) -4

ة زمار وسوف يتم نقل ثالثة عوائل إلى مخيم الجدعة الخامس ونقل يتم مغادرة عائلتين إلى مناطقهم في ناحي

عدد من الالجئين السودانيين وعائلة سورية إلى مخيم السالمية الثاني وبعد أن يتم مغادرة العوائل سوف يتم 

 غلق المخيم بشكل رسمي.

 

 محافظة كركوك . 

( عائلة والذي من المفترض 1320لعوائل فيه )ويبلغ عدد ا 1يوجد مخيم واحد في محافظة كركوك هو مخيم ليالن/

، وبالنسبة لمخيم يحياوا فقد وردت مناشدات الى المفوضية للتدخل والتريث في 15/12/2020إتمام غلقه بتاريخ 

(، على اثر ذلك تم عقد اجتماعات مع الجهات ذات العالقة )قيادة العمليات 10/11/2020عملية االغالق بتاريخ )

رة الهجرة( واصدار قرار بتقسيم العوائل الى وجبات وحسب االسبقية للعوائل التي ابدت استعدادها المشتركة وداائ

 . للعودة، كما تم استحصال موافقة صرف منحة العودة مما ادى االسراع في عودة العوائل
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قضاء  ( وعودة جميع العوائل بصورة طوعية الى مناطقها في13/11/2020تم اغالق مخيم يحياوا بتاريخ )

ناحية العياضية ( عائلة علما ان جميع تلك العوائل من قضاء تلعفر و333تلعفر وناحية العياضية والبالغ عددها )

 - : رصدت المفوضية اغالق المخيم وأشرت مايلي، ولما تقدم  في محافظة نينوى

 توفر التعامل االنساني من جميع الجهات اثناء عملية غلق المخيم. -

 المستمسكات الثبوتية المفقودة والتالفة للعوائل النازحة في المخيم.انجاز معامالت  -

 ( شاحنة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين.75توفير شاحنات لنقل اثاث وخيم النازحين الى مناطقهم بمايقارب ) -

وعية او تمت عملية الغلق بحضور السيد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الذي قام بتخيير العوائل بالعودة الط -

 البقاء حيث تبين بان جميع العوائل ترغب بالعودة.

 تواجد ممثل االمن الوطني الذي يقوم بالتدقيق االمني لكل عائلة ومنحهم التصريح االمني لتسهيل عودتهم. -

توفير حماية امنية كاملة للعوائل العائدة وذلك من خالل مرافقتهم من قبل دوريات خاصة من الجهات االمنية تؤمن  -

 وصولهم.

ان المفوضية ومن خالل مكتبها في محافظة نينوى قد تابعت مع ممثلي وزارة الهجرة في قضاء تلعفر وتم اشعارنا  -

 بعدم تسجيل عودة هذه العوائل لدى وزارة الهجرة والمهجرين في قضاء تلعفر لحد االن.

 

 محافظة صالح الدين . 

التابعة لقضاء بلد جنوب محافظة صالح الدين الغير مسجل في تم غلق مخيم االسحاقي الواقع في ناحية االسحاقي 

 ، وتبقى مخيمين مفتوحة في المحافظة هي :12/11/2020دائرة الهجرة والمهجرين بتاريخ 

مخيم )الكرامة إليواء واستقبال النازحين( وهو مخصص لعوائل المنتمين لعصابات الداعش االرهابية ويقع في حي  -أ

يت )عدد العوائل العائدة من مخيم الكرامة إلى محل سكناها في قضاء الشرقاط وقضاء الصقور شمال مدينة تكر

( فرد باالضافة الى ان 114( عائلة وعدد افرادها )28هي ) 15/11/2020ولغاية  2020/ 1/1بيجي  من تاريخ 

 لة القادمة(.( عائلة اكملت اجراءات العودة الى محل سكناها االصلي وستعود خالل االيام القلي12هناك )

 مخيم محطة بلد يقع بالقرب من قضاء بلد جنوب محافظة صالح الدين وهو غير مسجل في دائرة الهجرة والمهجرين. -ب

ان بعض العوائل التي غادرت المخيم قامت بالسكن في الهياكل الغير مسكونه والبعض منها قام  رصدت المفوضية

فيها وعدم العودة الى مناطقهم االصلية في منطقة الفرحاتية لكون باستئجار منازل لهم في ناحية االسحاقي والسكن 

مناطقهم غير آمنه لحد االن وتحدث فيها خروقات امنية بين فترة واخرى, والبعض االخر من العوائل قامت بالسكن 

ابط في مناطق قريبة من مناطقهم حيث تجمعوا في منطقة بالقرب من محطة بلد بالقرب من الطريق الرئيسي الر

 بين بغداد وصالح الدين وقاموا بنصب الخيم  التي كانوا يسكنوها  في المخيم وسكنوا فيها .

  محافظة ديالى. 

من خالل رصد المفوضية لواقع النازحين في محافظة ديالى وبالرغم من الجهود المبذولة من الحكومة االتحادية 

ية العالقة في المناطق المحررة لتحقيق السلم المجتمعي والحكومة المحلية في حل جميع المشاكل األمنية والعشائر

وعودة النازحين كذلك إجراءات وتسهيالت الحكومة المحلية ودائرة الهجرة والموافقة على عودة العوائل من منطقة 

ضافة دور المعسكر ) الفيلق سابقاً( اال انها لم تستكمل برنامج الصلح المجتمعي وحل جميع الخالفات العشائرية باإل
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الى ان بعض المناطق ال تزال تشهد خروقات امنية متكررة مثل منطقة اطراف جلوالء واطراف خانقين ومناطق 

 الخيالنية في قضاء المقدادية ومناطق ابي صيدا التي تؤثر على عودة النازحين.

يم ودمج العوائل النازحة حيث ناشد النازحين في مخيم سعد المفوضية منذ العام الماضي التدخل للتريث في غلق المخ

، حيث بين النازحين عدم رغبتهم باالنتقال الى مخيمات الوند ألسباب منها اندماجهم مع 2019 2مع مخيم الوند

المجتمع المضيف في مركز قضاء بعقوبة وتخوفهم من عدم الحصول على مصادر للعيش في قضاء خانقين، كذلك 

( الى 2003ضاء خانقين كونهم مرحلين من القضاء سابقاً )بعد عام لديهم تخوف من حصول مشاكل مع الكرد في ق

 ناحية جلوالء بسبب مشاكل ملكية األرض التي نتجت عن ممارسات التعريب من قبل النظام البائد.

ومن خالل تواصل المفوضية المستمر مع دائرة الهجرة في المحافظة ذكرت الدائرة انها سعت لتذليل العقبات التي 

 : ن عودة عودة النازحين الى مناطقهم من خالل ما يليتحول دو

 عملت وزارة الهجرة والمهجرين على اجراء استبيان لسكان مخيم سعد يتضمن فحواه ما يلي  :-  

 عدم المطلوبية من الناحية األمنية والعشائرية.  -1

 تعرض الدور السكنية للتضرر بفعل اإلرهاب من عدمه.   -2

 مدى توفر فرص العمل في مناطق سكناهم االصلية.  -3

 مدى توفر الخدمات الرئيسية في منطقة األصل   -4

  بعد اجراء عملية االستبيان تم طرح ثالثة خيارات من قبل دائرة الهجرة والمهجرين في ديالى قبل اجراء غلق

 : المخيم وهي 

 .العودة الطوعية للمنطقة  -1

  . العودة للمنطقة مع توفير كرفان -2

 .االنتقال الى مخيمات النزوح في خانقين  -3

  اهم اإلجراءات المتخذة من قبل دائرة الهجرة والمهجرين في ديالى لتوفير متطلبات العودة الطوعية لسكان

 -: مخيم سعد 

التنسيق مع قيادة عمليات ديالى لغرض الحصول على الموافقات األمنية بخصوص عودة العوائل  -1

تمت  8/2020كر )الفيلق سابقاً( التي تعود ملكيتها لوزارة الدفاع وفي /الساكنة في دور المعس

( عائلة من ضمنها العوائل النازحة في مخيم سعد بعد استكمال إجراءات 90الموافقة على عودة )

 توفير الخدمات )ماء، كهرباء( بالتنسيق مع ديوان المحافظة والدوائر المعنية.

عائلة متضررة دورهم السكنية وابلغتنا مدير هجرة ديالى بان ( 64أظهرت نتائج االستبيان ان ) -2

الوزارة حريصة على مفاتحة اللجنة المركزية لتعويض المتضررين لغرض اإلسراع بحسم ملفات 

 التعويض الخاصة بهم 

أظهرت نتائج االستبيان شمول جميع سكان المخيم ممن يستحقون رواتب الرعاية االجتماعية  -3

 حدة ليس لديها راتب وتم شمولها في الوقت الحاضر. باستثناء امرأة وا

حل المشاكل العشائرية العالقة في بعض مناطق المحافظة مع تبني السيد الوزير بنقل الصورة  -4

 الحقيقية لمعاناة هذه العوائل الى مجلس الوزراء بهدف حل تلك الخالفات وإعادة العوائل  

 يع في المستقبل القريب في المناطق المحررة.التنسيق مع وزارة التخطيط لغرض تنفيذ مشار -5
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  وضحت وفي ادناه تفاصيل الموقف الحالي للمخيم كما  26/10/2020بتاريخ تم تنفيذ قرار غلق مخيم سعد

 .والمرفق ربطاً  16/11/2020( في 611وزارة الهجرة والمهجرين فرع ديالى ذي العدد )

 ( عائلة 40عدد العوائل العائدة من مخيم سعد الى مناطق سكناهم االصلية ) -1

 ( عائلة 50موقف العوائل التي خرجت للسكن خارج المخيم )  -2

 ( عائلة 1عدد العوائل التي انتقلت لمخيمات الوند ) -3

 ( عائلة .17عدد الذين تم تسليمهم كرفانات ) -4

 فقا و 2والوند  1دناه تفاصيل موقف العوائل في مخيم الوندوفي ا 11/11/2020بتاريخ  2تم غلق مخيم الوند

 -:  16/11/2020( في 874كتاب وزارة الهجرة والمهجرين فرع خانقين ذي العدد)لما ورد في 

 ( عائلة 181) 1عدد العوائل العائدة من مخيم الوند -1

 ( عائلة 154) 2عدد العوائل العائدة من مخيم الوند -2

 ( عائلة 39) 1موقف العوائل التي خرجت للسكن خارج مخيم الوند -3

 ( عائلة 33)  2موقف العوائل التي خرجت للسكن خارج مخيم الوند -4

 ( 10)  1الى مخيم الوند 2عدد العوائل التي انتقلت من مخيم الوند -5

 عدد الكرفانات التي تم تسليمها الى النازحين العائدين ) ال يوجد (  -6

 ( عائلة 356الكرفاني ) 1المتبقين في مخيم الوند عدد النازحين -7

 

 محافظة بغداد . 

اعلنتتتت وزارة الهجتتترة والمهجتتترين بتتتان محافظتتتة بغتتتداد خاليتتتة متتتن النتتتازحين بعتتتد غلتتتق جميتتتع المخيمتتتات واعتتتادة 

العوائتتل النازحتتة التتى منتتاطق ستتكناهم االصتتلية حيتتث تتتم غلتتق مخيمتتات االهتتل والشتتمس فتتي قضتتاء ابتتي غريتتب 

ستتتاكنيها التتتى الرمتتتادي والقتتتائم وتتتتم غلتتتق مختتتيم نبتتتي ة يتتتونس فتتتي النهتتتروان واعتتتادة نازحيتتته التتتى ستتتهل واعتتتادة 

نينتتتوى وتلعفتتتر وفيمتتتا يختتتص مختتتيم متتتريم العتتتذراء فتتتي زيونتتتة فتتتان هنالتتتك ثمتتتانون عائلتتتة رفضتتتوا العتتتودة التتتى 

زارة الهجتتتترة منتتتتاطقهم فتتتتي ستتتتهل نينتتتتوى وكانتتتتت رغبتتتتتهم باالنتتتتدماج واالستتتتتقرار فتتتتي مدينتتتتة بغتتتتداد فقامتتتتت و

والمهجتتترين بستتتحب كافتتتة كوادرهتتتا ورفتتتع صتتتفة مختتتيم للنتتتازحين عنتتته وتحويلتتته التتتى مجمتتتع ستتتكني وتستتتليمه التتتى 

محافظتتتتة بغتتتتداد باعتبتتتتار ان االغلبيتتتتة لهتتتتم رغبتتتتة باالنتتتتدماج عتتتتدا عتتتتائلتين متتتتن الحمدانيتتتتة ولهتتتتم رغبتتتتة بتتتتالعودة 

 . وقامت الوزارة بتوفير كافة مستلزمات عودتهم الى الحمدانية

 اماكن العودة اعداد العوائل تاريخ الغلق اسم المخيم ت

1-  والشمس في مخيم االهل  

 قضاء ابي غريب

العودة الى مناطق سكناهم في الرمادي  فرد 860بواقع 172 18/10/2020

 والقائم وحديثة وعنة وعامرية الفلوجة

2-  مجمع نبي ة يونس في 

 منطقة النهروان

العودة الى مناطقهم االصلية في مركز  فرد 306بواقع  60 21/10/2020

 وقضائي تلعفر والحمدانية الموصل
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2- االندماج واالستقرار في محافظة بغداد  فرد 367بواقع  80 30/10/2020 مجمع مريم العذراء في زيونة 

وتحويل المجمع الى سكني  ورفع صفة 

 النازحين عنه

 

( 367( عائلة بواقع )80ندماج بلغ )(  فرد اما اال1166عائلة بواقع )( 232وبلغ المجموع الكلي للعوائل العائدة )

 فرد.

 

 محافظة النبار . 

تم دمج وغلق اغلب مخيمات النازحين في محافظة االنبار وتبقى مخيم واحد في المحافظة هو مخيم عامرية 

عائلة اغلبهم  540الذي كان يضم ( تم غلق مخيم  المدينة السياحية في الحبانية  9/11/2020الفلوجة، ففي تاريخ )

عائلة من  300من المناطق الغربية لمحافظة االنبار ومنطقة العويسات في جرف النصر حيث تم عودة اكثر من 

عائلة وهم من عشيرة العويسات ومن مناطق جرف  225المناطق الغربية وباقي اقضية المحافظة وبقاء ما يقارب 

لعوائل الموجودة في مخيم عامرية الفلوجة وفضلوا البقاء في تلك المخيمات النصر الذين رفضوا االندماج مع ا

وعدم االندماج مع النازحين في مخيم عامرية الفلوجة ليصبحوا من ضمن العشوائيات دون اشراف وزارة الهجرة 

 .  والمهجرين

 وفي الجدول التالي آخر بيانات النازحين في محافظة االنبار:

 

 

1- لنزوح في محافظة االنباراسماء مخيمات ا   16واحد مخيم عامرية الفلوجة ويتكون من  

 قطاع

2- اعداد العوائل التي ال تزال موجودة في  

 مخيمات النزوح

 عائلة 1508

3- اعداد العوائل التي ال تزال نازحة خارج  

 حدود المحافظة

 عائلة 53663

4- اعداد العوائل العائدة الى مناطق سكناهم  

2020 االصلية لعام  

 عائلة 653

5-  عائلة 239515 اعداد العوائل العائدة الكلي 

6- 2020اعداد المخيمات التي تم غلقها لعام   مخيم المدينة السياحية 1   

7- عشوائيات المدينة  –عشوائيات بزيبز  2 اعداد المخيمات العشوائية 

 السياحية

 

ا   : اسباب عدم عودة النازحين: رابعا
 

لقاء بالعوائل النازحة ان عدد كبير منهم غير راغب بالعودة ويرجع ذلك ال أثناء فرق مفوضيتنااشرت 

 : لألسباب التالية
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هشاشة الوضع األمني في مناطق قضاء الحضر وقضاء سنجار وقضاء البعاج وبعض القرى والمناطق  .1

الدين، ومنطقة النائية من محافظة نينوى، و منطقة الفرحاتية ومنطقة الرفيعات في محافظة صالح 

اطراف جلوالء واطراف خانقين ومناطق الخيالنية في قضاء المقدادية ومناطق ابي صيدا في محافظة 

 ديالى.

 عدم استعادة الخدمات األساسية والبني التحتية الحيوية . .2

 أضرار أو تدمير في المساكن واألراضي والممتلكات  .3

مستوى المعيشي وارتباط اغلب النازحين عدم توفر فرص العمل في المدن المحررة وانخفاض ال .4

 بأعمال في محافظات النزوح لتأمين قوت عوائلهم.

عدم صرف مبالغ التعويضات للنازحين المهدمه دورهم والتأخير في شمول ذوي الشهداء برواتب  .5

 قانون ضحايا االرهاب .

 مخاطر التلوث بالمتفجرات  .6

مخصصة لهم  )منحة العودة( ومقدارها مليون ونصف عدم منح اغلب العوائل العائدة المنح المالية ال .7

 المليون دينار عراقي خاصة وان اغلبهم قد فقدوا اعمالهم وال يوجد مصدر للعيش لهم ولعوائلهم. 

نزوح وعودة عكسية لبعض العوائل والبالغ عددهم  2020التخوف من الثارات العشائرية فقد شهد العام  .8

ا من اطراف مدينة ديالى القريبة من حدود كوردستان وهم يسكنون فرد حيث نزحو 160عائلة بواقع  31

 االن في مناطق عشوائية من قرية العهد في قضاء النهروان.

تخوف النازحين من الذين انتمى احد افرادهم الى عصابات داعش االرهابية  من العودة الى مناطقهم  .9

ة الى مناطق سكناهم في قضاء الشرقاط مثل نازحي مخيم الكرامة في محافظة صالح الدين( من العود

 وقضاء بيجي، ونازحي ناحية القيارة في محافظة نينوى وغيرهم.

عدم السماح للنازحين من عوائل داعش والذين يوجد عليهم مؤشرات أمنية بالعودة الى مناطقهم من قبل  .10

 الجهات األمنية في محافظة االنبار.

مثل قرى حسن شام  140اطق وخصوصا مناطق المادة عدم السماح بعودة النازحين الى بعض المن .11

 والخازر .

استقبلت المفوضية العديد من المناشدات من قبل النازحين اللذين طالبوا وزارة الهجرة والمهجرين  .12

بأعطاءهم مدد زمنية كافية قبل اغالق المخيمات وعدم اغالقها بصورة مفاجئة كونهم مرتبطين بأعمال 

رس باالضافة الى االسباب التي ذكرت في اعاله، حيث استقبلت المفوضية ويلتحق ابناءهم بالمدا

مناشدات نازحي مخيم يحياوا في محافظة كركوك ومخيمات الجدعة في محافظة نينوى ومخيم سعد 

 في محافظة ديالى.

سكناهم وتقوم وزارة الهجرة والمهجرين بتقديم ثالث خيارات امام االسر النازحة تمثلت بالعودة الى مناطق 

او االندماج مع مخيمات في مناطق سكناهم االصلية او االندماج في مناطق النزوح عن طريق االيجار او 

 ء .الشرا
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ا   : مؤشرات اضافية: خامسا

 اشرت المفوضية عدم كفاية السالت الغذائية وشحة في توزيع ماة النفط االبيض. .1

اليوجد اطباء اختصاص في الوحدات الطبية اشرت المفوضية ضعف الخدمات الصحية دفي المخيمات حيث  .2

 الموجودة داخل المخيمات وكذلك الشحة في المواد والمستلزمات الطبية واالدوية.

للتشجيع على العودة الطوعية والسلم المجتمعي للنازحين في محافظة صالح الدين تم عقد عدة مؤتمرات  .3

ة نازحي عشيرة البوحشمة المتواجدين في عشائرية منها في قضاء الدجيل منطقة العجيلية لغرض اعاد

عائلة، والعدد اآلخر تخص اعادة نازحي مخيم الكرامة من  1500مخيمات السليمانية البالغ عددهم اكثر من 

عوائل داعش الى محل سكناهم في قضاء الشرقاط، وفي محافظة نينوى قامت مديرية شؤون العشائر في 

 يق السلم المجتمعي واعادة االستقرار في المحافظة.ديوان محافظة نينوى بعدة نشاطات لتحق

 عدم وجود عودة قسرية للنازحين في محافظات بغداد واالنبار. .4

تأخر الحصول على الموافقات االمنية الخاصة بالعودة للنازحين في محافظة االنبار من قبل قيادة عمليات  .5

 االنبار .

( بتوفير الخدمات في المناطق المحررة في drc( و)iomوجود جهود من قبل المنظمات مثل منظمة ) .6

 محافظتي نينوى واالنبار.

 

ا:ساد  : اثر تداعيات فايروس كورونا على العوائل النازحة سا

منذ بداية تفشي وباء كورونا في العراق قامت فرق رصد المفوضية العليا لحقوق األنسان في العراق بإجراء عدة 

زيارات إلى مخيمات النازحين في اغلب المحافظات العراقية التي التزال تستقبل العوائل النازحة ضمن مخيمات 

لة في هذه المخيمات وما هي الخدمات التي تم او عشوائيات، لرصد ومتابعة العمل الحكومي والمنظمات العام

 تنفيذها من قبل المؤسسات ذات العالقة لمنع تفشي الوباء داخل المخيمات 

( 608)بالعراق الذي تخّطى عدد اإلصابات به حاجز الـ  فيروس كورونا الجديد حيث اشرت المفوضية ان انتشار

الذين مازال عشرات اآلالف من العوائل النازحة داخل المخيمات تفتقد ألبسط  معاناة النازحينقد فاقم  إصابة، ألف

شروط السالمة الصحية، وفضال عن االضرار الناتجة عن قرار حظر التجول الذي فرض كإجراء للحد من انتشار 

 ، الذي كان سبب لحيلولة وصول المساعدات الغذائية للعوائل النازحة. الفيروس

وعلى الرغم من توالي التحذيرات على المستويين المحلي واألممي، من خطورة وصول فيروس كورونا إلى 

 .النازحين، تواصل الحكومة إهمال الملف وتجاهله بشكل كامل

شخٍص في العراق في عداد النازحين الذين انتهى بهم المطاف  مليون 1٫3جائحة كورونا ال يزال أكثر من  في خضم

في مخيمات مكتظة ومحفوفة بالمخاطر ووسط ظروف غير صحية، وبسبب االكتظاظ والظروف غير الصحية في 

المخيمات، يكاد يستحيل على الناس تنفيذ تدابير الوقاية الشخصية مثل التباعد الجسدي أو عزل الحاالت الُمشتبه 

 .اإصابته

https://www.alaraby.co.uk/society/2020/4/9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/4/9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/4/5/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/4/5/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1
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 وبهـذا الصدد أشرت فرقنا الرصدية بعض المؤشرات وكما يلي:

 الجانب الصحي: -1

اشرت المفوضية تراجع الخدمات الصحية والوقائية المقدمة للعوائل النازحة في اغلب المحافظات اثناء فترة انتشار 

 حية الجوالة. فايروس كورونا المستجد، سواء من قبل المراكز الصحية داخل المخيمات او الفرق الص

حيث ألحظت فرق المفوضية في محافظة االنبار، وجود مركز صحي واحد تابع لمنظمة داري اإلنسانية يعمل على 

تقديم الخدمات الرعاية األولية للعوائل النازحة المتواجدة في مخيمات عامرية الفلوجة ومخيمات المدينة السياحية، 

ة، ويعاني المركز من قلة الكوادر الطبية وخاصة األطباء االختصاص ( عائل4643والتي يقدر عددهم بما يقارب )

وكما يعاني من قلة األدوية والمستلزمات الوقائية األخرى المخصصة للنازحين، وقد اشرت المفوضية خالل فترة 

ل التركيز على الجائحة أدى الى إهمال الجوانب الصحية األخرى كاألدوية الخاصة باإلمراض المزمنة وإهما

 اللقاحات الخاصة باألطفال.

اما بما يتعلق بمخيمات النازحين )الجدعة، حمام العليل، السالمية( في محافظة نينوى، فقد اشرت المفوضية استمرار 

العمل على تعقيم هذه المخيمات من قبل فرق الدفاع المدني ومنظمة الهالل األحمر العراقي ومنظمة بيكاوة. وكما 

الكرفانات لفحص المصابين والمشتبه بهم من المراجعين للمراكز الصحية، وكما تم تهيئة تم تخصيص مجموعة من 

مواقع للعزل والحجر الصحي في المخيمات مخصص للمصابين والمشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا وتعمل على 

منظمة اإلغاثة األولية و IMCادارتها المراكز الصحية التابعة للمنظمات الدولية كمنظمة الهيئة الطبية الدولية 

 .Puiالدولية 

وقد تابعة المفوضية وضع العوائل النازحة في مخيمات النزوح في إقليم كوردستان العراق، حيث اشرت فرق 

الرصد التابعة للمفوضية بعد انتشار كورونا فايروس اهتمت وزارة الصحة في اقليم كردستان ووزارة الهجرة 

صصة في المجال الصحي بتعفير المخيمات وتعقيمها بصورة مستمرة، وتوزيع والمهجرين وبعض المنظمات المتخ

مستلزمات الوقاية من الفايروس، وكما تم العمل على تخصيص وتوفير اماكن حجر للمصابين داخل المخيمات، 

 ولكن الحظت المفوضية ضعف وقلة في توفير ادوية االمراض المزمنة وادوية االمراض الجلدية.

النازحين )مخيم الكرامة، مخيم محطة بلد( في محافظة صالح الدين، فقد اشرت فرق رصد المفوضية اما مخيمات 

ان االجراءات المتبعة للحد من انتشار فايروس كورونا هو استمرار التعقيم والتعفير من قبل فرق مديرية الدفاع 

ة كورونا، وكما تم توزيع الكمامات المدني بالتعاون مع المنظمات الدولية أو المحلية خالل فترة تفشي جائح

 والمعقمات من قبل المنظمات الدولية على العوائل النازحة داخل المخيمات. 

اال ان المفوضية اشرت من خالل زياراتها لمخيمات النازحين انتشار لألمراض الجلدية مثل )الجرب، حبة بغداد، 

 ( عائلة. 70من إصابة )القمل... الخ( بين العوائل النازحة حيث تم تسجيل أكثر 

اما بخصوص أوضاع النازحين المتواجدين في )مجمع السالم السكني والعوائل المنتشرة في طريق يا حسين( في 

محافظة النجف األشرف، فقد اشرت المفوضية انعدام الدعم الحكومي بما يتعلق بالجانب الصحي والوقائي لمواجهة 



17 
 

ة عدم تواجد للفرق الصحية الجوالة لغرض توفير الرعاية الصحية فايروس كورونا. حيث الحظت فرق المفوضي

والدعم النفسي للنازحين، باإلضافة على عدم تواجد فرق الدفاع المدني لغرض التعقيم والتعفير بصورة دورية 

 والتي من شأنها التقليل من مخاطر انتشار فايروس كورونا.

بالء المقدسة. فقد اشرت المفوضية من خالل فرقها الرصدية وبما يتعلق بالنازحين المتواجدين في محافظة كر

انعدام الدعم الحكومي بما يتعلق بالجانب الصحي والوقائي لمواجهة فايروس كورونا، وقد رصدت المفوضية عمل 

ن دائرة الهجرة والمهجرين على توفير المستلزمات الوقائية كتوزيع المعقمات والكمامات والسالت الغذائية للنازحي

 بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة وعدد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية. 

هناك اهتمام كبير بالجانب الصحي خصوصاً بعد انتشار  ٫وقد الحظت المفوضية وضع النازحين في محافظة ديالى

باإلضافة الى قيام العديد من جائحة كورونا فايروس من خالل تزويد المفارز الصحية بالمستلزمات الوقائية، 

المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية بتوزيع الكمامات وحمالت التوعية والتثقيف بخصوص 

الفايروس، كذلك استمرار حمالت التعقيم والتعفير من قبل مديرية الدفاع المدني وجمعية الهالل األحمر لتلك 

( لإلصابة بفايروس كورونا وتم تماثلهم 2زحين من )مخيم الوند ( نا5المخيمات ، كما رصدت فرقنا تعرض )

 للشفاء بعد حجر انفسهم في الخيم المخصصة لهم وال توجد إصابات في مخيم سعد ومخيم الوند الكرفاني.

واما بخصوص وضع العوائل النازحة في مخيمات النازحين في محافظة بغداد، فقد اشرت المفوضية عدم وجود 

فرعية داخل اغلب مخيمات النازحين، باإلضافة على انعدام زيارات الفرق الطبية الجوالة داخل مراكز صحية 

المخيمات، وعدم توفر سيارات إسعاف داخل المجمعات لتسهيل نقل الحاالت الطارئة إلى المستشفيات المتخصصة، 

ة متخصصة وان تكون دورية وكما الحظت فرق ان العوائل داخل المخيمات بحاجة الى زيارات من قبل فرق طبي

 ومنتظمة كأطباء الجلدية واالطفال والنسائية وتوفير المستلزمات الطبية واألدوية.

وكما اشرت المفوضية انعدام حمالت التعقيم والتعفير من قبل مديرية الدفاع المدني ومنظمات المجتمع المدني لتلك 

 المخيمات للغرض التقليل من تداعيات فايروس كورونا.

اما بخصوص العوائل النازحة في كل من المحافظات واسط، بابل، ميسان، سماوة، ذي قار، الديوانية، البصرة، و

فقد اشرت المفوضية انه اليوجد اي مخيم للنازحين في المحافظات المذكورة اعاله حيث تم اغالقها من الحكومات 

االحياء السكنية وبصورة متفرقة داخل وخارج  المحلية، وان العوائل النازحة تعيش في دور او شقق مؤجرة ضمن

في المدن، اما بخصوص الرعاية الطبية للعوائل النازحة فقد الحظت المفوضية تراجع ملحوظ في الخدمات المقدمة 

بصورة عامة للمواطنين وليس للنازحين فقط وذلك بسبب انشغال اغلب الكوادر الطبية في مكافحة فايروس كورونا. 

ق المفوضية نقص حاد في األدوية والمستلزمات الطبية بسبب جائحة كورونا فايروس وتطبيق وقد الحظت فر

 حضر التجوال بين المحافظات وغلق الحدود.
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 الجانب القتصادي: -2

اشرت المفوضية تأثر الوضع االقتصادي للعوائل النازحة في مخيمات النزوح في جميع المحافظات العراقية، حيث 

ان القرارات الحكومية المتخذة بسبب جائحة كورونا واجراءات فرض حظر التجوال واغالق المخيمات ومنع 

( 5المخيمات والتي امتدت لقرابة ال ) خروج النازحين من الخيمات لفترة طويلة اثرت على عمل النازحين خارج

اشهر، حيث كان اثرها سلباً على النازحين وخصوصاً من أصحاب الدخل اليومي الذين كانوا يعتاشون على قوت 

يومهم من خالل اإلعمال اليومية كعمال البناء أو العمل في األسواق القريبة من مكان المخيمات وغيره من اإلعمال 

 األخرى. 

المفوضية استمرار معاناة العوائل النازحة الساكنة في المخيمات بسبب النقص في المواد الغذائية، كون  وكما اشرت

هذه العوائل ال تستلم مفردات البطاقة التموينية في المواعيد المحددة لها من قبل وزارة التجارة، وان السلة الغذائية 

 كافية والتي قد يتأخر توزيعها في بعض اغلب األحيان. التي تقدم من قبل وزارة الهجرة والمهجرين تعتبر غير

حيث ان اغلب العوائل النازحة تعاني االن من البطالة وانعدام مصادر الرزق وقلة وضعف الدعم المقدم من قبل  

 وزارة الهجرة والمهجرين فيما يخص توزيع المساعدات اإلنسانية.

 الواقع التعليمي: -3

التعليمي للطالب النازحين في المخيمات سبب االجراءات الوقاية من فايروس كورونا  اشرت المفوضية تأثر الواقع

المتخذة من قبل خلية األزمة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية، والتي تقضي بإيقاف الدوام الرسمي 

واإلعدادية، واالعتماد في إكمال العام  بالنسبة للطالب في الجامعات والمدارس بكافة مراحلها االبتدائية والمتوسطة

الدراسي عن طريق التعليم االلكتروني واعتماد درجة نصف السنة بالنسبة لبعض المراحل الدراسية، وذلك للحد 

 من انتشار الجائحة بين المواطنين ومنهم النازحين الموجودين داخل المخيمات.

حن نتكلم عن اطفال المخيمات الذين يفتقرون الى الكثير ولكن تطبيق هذه القرارات يكون صعب جداً وخاصةً ون

من الحقوق كالسكن والبيئة النظيفة والمدارس والمناهج الدراسية واالنترنت والحاسوب وغيرها الكثير من الجوانب 

 االخرى التي تؤثر على المستوى العلمي للطالب النازح.

ى قسط وافر من التعليم أمر غير مؤكد ألن التعلم حيث اكدت المفوضية أن فرص حصول األطفال النازحون عل

وذلك الفتقار المدارس والعوائل في مخيمات النازحين الى األدوات  .عن بعد يكاد يكون مستحيالً في مخيم النزوح

التعليمية الالزمة عن بعد، وضعف في شبكة االنترنيت، وبالتالي ال تملك المدرسة أو الطالب القدرة على تطبيق 

 نظام تعليمي عبر اإلنترنت.
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 التوصيات:

 

 : بصدد ما يأتي  لجنة التربية النيابيةمفاتحة  .1

  وضع االطفال المحرومين من التعليم بسبب عدم معالجة وزارة التربية لحاالت االطفال الذين حرمو من معالجة

التعليم بسبب تواجد عصابات داعش لمدنهم حيث ان اعمارهم الحالية التسمح لهم االلتحاق بالمدراس  بالرغم من ان 

ة لجميع المناطق واقتصرت على الذين وزارة التربية اجرت عمليات الترحيل والتسريع ولكن لن تكون شامل

يتواجدون في مدنهم المحررة ولم تشمل االطفال في المخيمات خارج المحافظات المحررة باالضافة الى عدم تفعيل 

 نظام التعليم المسرع في مخيمات النازحين.

 

 : بصدد ما يلي  المانة العامة لمجلس الوزراءمفاتحة  .2

  االسراع بتوفير الخدمات األساسية في المناطق المحررة ودعم مشاريع اعمارها توجيه الوزارات المعنية لغرض

 لتشجيع النازحين على العودة الطوعية، واعادة عجلة الحياة وتحقيق معايير التنمية المستدامة.

  تعزيز الجانب األمني في المناطق المحررة وتسريع عمل لجان تعويض المتضررين وفقا لما رسمه قانون تعويض

المعدل بالقانون  2009( لسنة 20المتضررين من العمليات اإلرهابية واألعمال الحربية واألخطاء العسكرية رقم )

 حين الى مناطقهم االصلية. وذلك من اجل تشجيع العودة الطوعية للناز 2015( لسنة 57رقم )

  سماح بدخول للمنظمات الدولية والمحلية التي تعمل على  تقديم المساعدات اإلنسانية للعمليات ال اتقيادحث

ة للعوائل النازحة بالشكل الذي اليتعارض مع اإلجراءات األمنية وبعد التأكد من مصداقية تلك المنظمات وسالم

ن هذه المساعدات المقدمة من شانها أن تساعد تلك إمن معاناة تلك العوائل حيث موقفها األمني األمر الذي يقلل 

 .العوائل لمواجهة أعباء الحياة الصعبة مع الحفاظ على رصانة وسالمة اإلجراءات األمنية المتخذة

 بدون التركيز على دعم النازحين في المحافظات الشمالية وفي المحافظات الوسطى والجنوبية بصورة متساوية و

 تمييز.

  .تحقيق المصالحة المجتمعية في قضاء سنجار وفرض سيطرة الحكومة األتحادية على القضاء 

 .ضرورة اصدار قرار بأعفاء المواد األغاثية التي تستوردها وزارة الهجرة والمهجرين من التعريفة الكمركية 

  2012( لسنة 28ة االتجار بالبشر رقم )تكليف )اللجنة المركزية مكافحة االتجار بالبشر( بموجب قانون مكافح 

بالتحقيق في الجرائم التي تحدث في مخيمات النزوح في محافظة نينوى بصورة عامة والخاصة بالتحرش واالبتزاز 

 واالستغالل الجنسي والتي تندرج وفق القانون المشار إليه في هذه الفقرة. 

  كردستان حول اعادة نازحين في قرى ناحية ربيعة وقرى اجراء حوار بناء بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم

( قرى في قضاء تلكيف واهالي قضاء مخمور وناحية القراج في محافظة 8منطقة الخازر في قضاء الحمدانية و)

 نينوى الى قراهم النهاء معاناة النازحين وتعزيز السالم واالستقرار.

 ئل النازحة العراقية في مخيم الهول وانهاء معاناتهم اإلنسانيةالعمل على التنسيق مع الجانب السوري لعودة العوا . 
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  عدم اعادة النازحين الذين اليرغبون بمغادرة المخيمات بصورة قسرية الى مناطقهم االصلية كون عدد منهم يتخوف

 االرهابية.من التعرض لعمليات انتقامية وخصوصا من العوائل النازحة التي انتمى أحد افرادها الى عصابات داعش 

 ( في محافظة بغداد 2و 1النظر في طلب العوائل النازحة  في مخيم اللطيفية )عودة إلى مناطقهم أذا الذين يرومون ال

العودة خاصة وان بيوتهم ومزارعهم لم تتضرر بالدرجة التي  هم مني سبب أخر يمنعألم يكن هناك مانع امني أو 

 واالستقرار فيها . هم من ذلك تمنع

  تنا ار منع فرق الرصد التابعة لمفوضيالمخيمات بضرورة عدم تكرة دارإتوجيه جميع المنظمات العاملة في. 

 2020تالفي االشكالية التي حدثت في العام لبالسرعة الممكنة  (2021تحادية للعام )ضرورة اقرار الموازنة اإل 

 وإعادة النازحين. توفير التخصيصات المالية الخاصة باعمار المدنوالتي حالت دون 

  تشكيل لجنة مختصة تعنى بالتعايش السلمي والسلم المجتمعي يكون لألمم المتحدة ومفوضية حقوق االنسان ومجلس

القضاء االعلى والحكومة المحلية ومنظمات المجتمع المدني الدور الفاعل فيها واعطائها صالحيات ودعمها من قبل 

اجل تطبيق وتنفيذ القوانين ويكون عمل تلك اللجنة موافقاً للمعايير الدولية من جميع الوزارات والهيئات ذات العالقة 

والعمل على اعادة   النافذة لتعزيز التعايش السلمي وتجريم استخدام الممارسات ذات الطابع الطائفي والعنصري

 . جميع النازحين الى محال سكناهم

  ايجاد حلول سريعة لقضية النازحين من ذوي الدواعش وضمان اعادة اندماجهم في المجتمع بالشكل الذي يتم من

كون هذه  ،خالله عدم إلحاق ضرر بالنسيج المجتمعي واحترام مشاعر ذوي الضحايا وتعويضهم بشكل منصف 

 ي مخيمات خاصة.الشريحة قد تشكل خطراً كبيراً على المجتمع في حال االستمرار بعزلهم ف

  توجية اللجان المركزية والفرعية للتعويضات باالسراع في اكمال معامالت التعويض للنازحين الذين تعرضت

 منازلهم للتهديم من اجل ضمان عودة العوائل الى محل سكناها االصلي .

  عراقي للتشجيع على العودة منح العوائل العائدة المنح المالية المخصصة لهم ومقدارها مليون ونصف المليون دينار

 الطوعية.

  فرض سيطرة الحكومة االتحادية على كامل األراضي العراقية والقضاء على العصابات المسلحة وعصابات داعش

 االرهابية لتشجيع العوائل النازحة على العودة الى مناطقهم .

  ً في قضاء سنجار وقضاء الحضر وغرب  ايجاد حل للمشاكل األمنية التي تواجه عودة النازحين الى مناطقهم خصوصا

 قضاء سنجار .

 .ايجاد حل للمشاكل السياسية التي تمنع عودة النازحين في قضاء مخمور 

  االسراع في تعويض الناجيات والناجين االيزيدين عن الضرر الذي لحق بهم من قبل عصابات داعش االرهابي بعيدا

 راءات التي تاخر صرف مبالغ التعويضات .عن االجراءات الروتينية واستثنائهم من بعض االج

 .العمل على ازالة مخاطر التلوث بالمتفجرات في المناطق المحررة 

 توجيه قيادة عمليات نينوى للعمل على منع اعادة النازحين بصورة قسرية او نقلهم الى مخيمات اخرى بصورة قسرية 

 ألي مضايقات من اي جهة كانت.، وتأمين استقرارهم في مناطقهم االصلية وضمان عدم تعرضهم 

 االيعاز الى قيادة عمليات صالح الدين لتسهيل دخول العوائل الراغبة بالعودة الى مناطقها من محافظة نينوى  
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ة لما طاء العسكرية والعمليات الرهابياللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والخمفاتحة  .3

 -يأتي : 

  اللجان الخاصة بالتعويضات لتحفيز العوائل النازحة للعودة واالستقرار وذلك من خالل تسريع عمل اإلسراع بعمل

الخاصة  2015( لسنة 57المعدل بقانون رقم ) 2009( لسنة 20اللجان المركزية والفرعية الخاصة بالقانون رقم )

نسانية والتقليل من االجراءات الروتينية بالتعويضات لتمكينهم من ترتيب أوضاعهم المعيشية وتدبير احتياجاتهم اإل

 الخاصة بالتعويض.

  دعم اللجنة الفرعية للتعويض في محافظة نينوى بالكادر الوظيفي والعجالت وكافة االحتياجات االخرى لتمكينها من

 اداء مهامها.

  ن للدور والممتلكات استحصال الموافقات من جانب حكومة إقليم كردستان لتسهيل إجراء كشوفات الخبراء القضائيي

جدرية ( التابعة لناحية  –القاهرة  –السعودية  –اصفية  –المتضررة العائدة للمواطنين من أهالي قرى )محمودية 

 في محافظة نينوى. ربيعة

 

 :بصدد ما يأتي  وزارة الهجرة والهجرينمفاتحة  .4

  تقديم المساعدات والمستلزمات األساسية وضع آليات فعالة للتعامل مع شريحة ذوي االحتياجات الخاصة من حيث

 لهم.

  تجهيز المخيمات بالخيم بشكل يتناسب مع أعداد الخيم التالفة بسبب تقلبات الجو وبما يتالءم مع فصول السنة وتجهيز

 المخيمات بمادة النفط األبيض بما يكفي لسد احتياجات النازحين األساسية.

 ن والحرص على جودة نوعيتها في المجمعات وبصورة دورية وفق المواعيد توفير السلة الغذائية والمنظفات للنازحي

يوم واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير التخصيصات المالية  15المحددة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين وهي كل 

الخاصة بإعداد  الالزمة لشراءها ونقلها  بسبب تأخر تقديمها من قبل الجهات المعنية إضافة تزويدنا باإلحصائيات

 العوائل النازحة وبصورة دورية إلعطائنا مؤشر واضح حول الخط البياني للنزوح والعودة. 

 .توفير السلة الغذائية والنفط االبيض للنازحين العائدين بصورة عكسية الى المخيمات وعدم حرمانهم منها 

  فايات للتخلص من مشكلة تكدس النفايات تجهيز مخيمات النازحين في محافظة االنبار بحاويات خاصة لرمي الن

 والتي قد تؤدي الى انتشار االمراض واالوبئة.

 .توزيع السلة الصحية في المخيمات وضرورة توفير حليب االطفال والحفاظات لكبار السن واالطفال 

 بكميات ضرورة توفير مياه صالحه للشرب من خالل حفر االبار في المخيمات او نقل المياه بسيارات حوضيه و

 كافية.

  االستمرار بإقامة برامج التثقيف والتأهيل والدعم النفسي والسلم المجتمعي للنازحين والعائدين من أجل نبذ الخالفات

 وإعادة الدمج المجتمعي في المناطق المحررة.

 و تشهد التريث في اعادة بعض عوائل النازحين الى مناطقهم وخصوصا للنازحين الذين مازالت مناطقهم مهدمة ا

خروقات أمنية ، كون ذلك يخالف معايير واتفاقية حقوق االنسان، التي تحضر األجبار والعودة القسرية، الى ما بعد 
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فصل الشتاء، كونه فصل قاسي من حيث غزارة االمطار وانخفاض حاد في درجات الحرارة في نينوى ويهدد صحة 

 األطفال وكبار السن وعموم النازحين.

  المساعدات االغاثية المتمثلة بالسلة الغذائية والصحية للعوائل العائدة لمدة ثالث اشهر لحين استقرار استمرار توزيع

 تلك العوائل وحصولها على مصدر للرزق .

 .إعطاء مدة زمنية كافية للعوائل النازحة للتهيء إلى العودة مراعاة لضروفهم اإلنسانية والقانونية 

  النازحين في المخيمات خصوصاً بعد دخول فصل الشتاء .توزيع مادة النفط األبيض على 

 

 :  بصدد ما يأتي مجلس القضاء العلىمفاتحة  .5

  ضرورة البت في مشكلة عقود الزواج الخاصة بالنساء النازحات والمتزوجات خارج المحكمة اومن افراد عصابات

 نونية.داعش االرهابية وايجاد الحلول من اجل عدم فقدان االطفال حقوقهم القا

  فتح تحقيق مع إدارات المخيمات واألجهزة األمنية في محافظة نينوى حول حاالت مروعة تتمثل باالغتصاب والقتل

 واالستغالل الجنسي والتحرش بالنساء واألطفال.

  زواج اصدار المستمسكات الثبوتية لفاقدي المستمسكات ومعالجة اوضاع االطفال المولودين اثناء النزاعات والذين تم

ابائهم خارج اطار المحكمة كمثل ) ام لديها اطفال وهي التزال مسجلها في سجالت االحوال المدنية باكر (، خصوصا 

( مستمسك ثبوتي وذلك لتسهيل 2000( في محافظة ديالى والتي يبلغ عدده قرابة )1للعوائل النازحة في مخيم )ليالن 

م خالل النقاط التفتيشية وتسهيل معامالتهم اليومية والتي تأخر عودتهم وعدم تعرضهم إلى إشكاليات إثناء مروره

 إصدارها بسبب إيقاف لجنة إصدار المستمسكات في المخيمات .

  ارسال لجان من محكمة االحوال الشخصية، ميدانيا الى المخيمات  لحسم قضايا تسجيل الزواج والطالق واصدار

 ر على مغادرة المخيم النجازها حجج الوفاة وحجج القيمومة لمن يحتاجها واليقد

 :  بصدد ما ياتي اللجنة العليا ألغاثة وايواء النازحينمفاتحة  .6

  دعم البرامج التي تهدف الى معالجة الحاالت النفسية التي تعرض لها النازحون خصوصاً الفئات المهمشة )النساء و

 ب و خطف .االطفال و كبار السن( بفعل عصابات داعش االرهابية  من قتل و تعذي

  ضرورة تشكيل لجنة اعالمية وتثقيفية وتوعوية من قبل وزارة الهجرة والمهجرين وكافة الجهات المعنية إلعالم

وتبليغ العوائل التي ترغب بالعودة الى مناطقها االصلية عن طبيعة مناطقهم والوضع االمني والخدمي واالقتصادي 

 العودة الى منطقته االصلية. فيها.ليكون النازح ملما" بكل ما يتعلق بموضوع

 

الحكومة المركزية والوزارات الخدمية المعنية وخاص البلديات واالسكان والتعمير والتربية والصحة والبيئة  حث .7

، وحث  والتجارة والمالية بتوفير الخدمات االساسية للمواطنين في المناطق التي تم تحريرها لكي يعود اليها النازحون

 .من دور المعسكر )الفيلق سابقاً( في محافظة ديالى وزارة االعمار على توفير وحدات سكنية للعوائل النازحة 

والمؤسسات الدينية والمنظمات الدولية والمحلية بنشر ثقافة التسامح والمحبة حث وسائل االعالم والقنوات الرسمية  .8

مناطق التي تم تحريرها خاصة" المناطق المختلطة عرقيا" ودينيا" والتعايش السلمي ونبذ الكراهية والعنف في ال

 وطائفيا" وكذلك الدعوة الى المصالحة المجتمعية.
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 :حث وزارة الداخلية لغرض ما يلي  .9

 ة تبسيط اإلجراءات الخاصة بحصول النازحين على المستمسكات الثبوتية المفقودة وااليعاز الى المديرية العام

للنازحين وانجازه  ةوالجوازات في المحافظات لدعم اللجان المسؤولة عن اصدار المستمسكات المفقود ةللجنسي

لجان متخصصة لزيارة النازحين في المخيمات  تسمية ، وامكانية  وذلك ضمانا لحقوقهم القانونية ةبالسرعة الممكن

 وخصوصا مخيمات محافظات بغداد و نينوى وانجاز معامالت اصدار المستمسكات الثبوتية.

 ستقرار النازحين. إاالسراع في معالجة موضوع تدقيق تشابه االسماء لالسراع ب 

 .زيادة اعداد منتسبي الشرطة واجهزة السونار في محافظة نينوى 

 

 :لغرض ما يلي  ارة الصحة والبيئةوزحث   -10

 المستلزمات الطبية االجهزة وسيب أطباء اختصاص للعمل فيها وتوفير نفتح مراكز صحية فرعية داخل المجمعات وت

واألدوية )خاصة أدوية اإلمراض المزمنة وادوية الجرب( وسيارات إسعاف داخل المجمعات لتسهيل نقل الحاالت 

 . المتخصصةالطارئة إلى المستشفيات 

 ( 2018االيعاز الى دائرة صحة نينوى عن اجراءاتهم حول الطفلة التي تعرضت لالغتصاب في مخيم المدرج عام )

وارسال نسخ من تقرير الطب العدلي للمفوضية، والتحقق من أسباب ارتفاع حاالت اإلجهاض في المخيمات ، وهل 

 . التخلص من الجنين هي ناتجة عن امراض )إسقاط( أم أنها فعل إرادي لمجرد

 

 :لغرض ما يلي  وزارة السكان والعمار والشغال والبلديات العامةحث  -11

  ضرورة توفير كابسات نفايات في المخيمات المنتشرة في أقضية ونواحي المحافظات وبصورة دورية لمنع تجمع

 النفايات والمحافظة على نظافة تلك المخيمات ومنع انتشار األمراض واألوبئة.

 مجاري الصرف الصحي لمخيم سعد اليواء تسليك االيعاز الى مديرية مجاري ديالى لغرض سحب المياه األسنة و

 النازحين في محافظة ديالى بصورة مستمرة. 

  توفير الخدمات في االقضية الغربية لمحافظة االنبار وخصوصا قضاء القائم حيث ان نقص الخدمات يعتبر حالياً من

 0لعدم عودة العوائل  النازحةالمشاكل الرئيسية 

  النظر في بناء  مجمعات سكنية ومنازل واطئة الكلفة وتوزيعها على المواطنين من الساكنين في العشوائيات والنازحين

 في المخيمات .

 

 

 وزارة العمل والشؤون الجتماعية : -12

  لمشمولين بالحماية االجتماعية لتشكيل لجان لزيارة مخيمات ومجمعات النازحين لغرض تحديث المعلومات الخاصة

 وتفعيل العمل ببطاقات الكي كارد )البطاقة الذكية( واالسراع بصرف مستحقاتهم .
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  وكذلك إدخال شبابهم ،  عانتهم على ظروف العيششمول اكبر عدد من العوائل النازحة براتب الضمان االجتماعي إل

حرف لزجهم بعدها في سوق العمل ليكون لهم الاو  مهنالهم بعض ميوزارة لتعللفي مركز التدريب المهني التابع ل

 . مصدر ثابت للرزق

  والذي يؤثر بشكل 2015معالجة توقف الشمول براتب الحماية االجتماعية في محافظة النجف االشرف منذ العام ،

 كبير على المواطنين بشكل عام وخاصة النازحين كونهم الشريحة األكثر حاجة للدعم المالي.

 مشاريع مدرة للدخل وقروض ميسرة تخصص للنازحين و العائدين الى مناطقهم لتشجيع العودة الطوعية.نشاء إ 

  .منح االولوية للنازحين في التعيين في القطاع العام والتدريبات التي تقوم بها الوزارة 

 

 : لغرض ما يلي  وزارة النفطحث   -13

 ةزيادة حصة العائلة النازحة من ماد في محافظتي االنبار ونينوى لغرض توجيه مديرية توزيع المنتوجات النفطية 

 .  دها المحددةيالنفط االبيض وتوزيعها في مواع

 .تجهيز المولدات الموجودة في مخيمات النزوح بماده الكاز 

 

 :لغرض ما يلي وزارة التربية حث  -14

 رس المحافظات المستضيفة الى حين حل ازمة النزوح تقديم التسهيالت الى الطلبة النازحين المتواجدين حاليا في مدا

 وعودة جميع الطلبة الى مناطقهم االصلية.

  توجيه مديريات التربية من اجل معالجة المشاكل في مدارس النازحين المتمثلة بنقص الكوادر التعليمية ونقص

 المناهج الدراسية واصدار االوامر االدارية الخاصة بموظفي العقود.

  اربيل ونينوى واعتماد نظام التعليم المستتتتترع لالطفال الذين  الواقع التربوي لالطفال النازحين في مخيماتتحستتتتتين

 م مع اقرانهم .يحرموا من فرصة االلتحاق بالتعل

 اعطاء االولوية في التعيين للمحاضرين المجانيين وخصوصا العاملين في المخيمات . 

  ناطق المحررة لضمان عودة المحرومين من التعليم بسبب النزوح.تفعيل نظام التعليم المسرع في جميع الم 

 :توجيه مديرية تربية نينوى بما يلي 

دعم الواقع التعليمي في مخيمات النازحين من خالل توفير المناهج الدراسية والقرطاسية والكوادر التربوية والتعليمية  -أ

 واالثاث وكافة المستلزمات االخرى.

بناء النازحين العائدين في المدارس التي في مناطقهم االصلية او القريبة منها، وااليعاز الى تسهيل اجراءات تسجيل ا -ب

 ادارات المدارس في المخيمات لالسراع في تزويدهم بتأييد استمرار ابنائهم في الدراسية.

المخيمات المغلقة او العمل على ايجاد حل للتالميذ الذين لم يتم استقبالهم في مدارس المخيمات بسبب انتقالهم من  -ت

 المدمجة.

 : لغرض ما يلي  وزارة التجارةحث  -15
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  رفد النازحين بالحصة التموينية بصورة شهرية والحرص على جودة المواد الغذائية المقدمة وصالحيتها وتسهيل

 اجراءات نقل مفردات البطاقة التموينية من محافظة الى اخرى.

 

 : لغرض ما يلي  وزارة الكهرباءحث  -16

 شبكة الكهرباء واعادة التيار الكهربائي الى االقضية والنواحي والقرى واالرياف في المحافظات المحررة. اصالح 

  مشكلة القطع المبرمج داخل مخيمات النازحين او ايجاد بدائل التي من شأنها ضمان استمرار التيار لايجاد حل

 الكهربائي دون انقطاع . 

 

 : لغرض ما يلي  وزارة الثقافة والسياحة واآلثارحث  -17

  تكثيف البرامج الخاصة بخلق الوعي الوطني ونبذ التطرف الفكري وإعادة اللحمة الوطنية بين اطياف الشعب العراقي

من خالل الندوات وبرامج التأهيل ونشر الملصقات والبوسترات في المناطق المحررة للتشجيع على التعايش السلمي 

 والمجتمعي. 

  .اقامة ورش ونشاطات ثقافية لتشجيع النازحين على العودة الطوعية 

 

  المعنية بشؤون النازحين بعثة المم المتحدة في العراق والمنظمات الدولية  -18

تشكيل اللجان المشتركة وتحقيق الزيارات الميدانية مع المفوضية والمؤسسات الحكومية الى مجمعات النازحين لغرض 

نسانية في المخيمات والتشجيع على العودة الطوعية والتركيز على التأهيل النفسي والمجتمعي إلزالة تقديم الخدمات اال

 االثار واالفكار التي خلفها سيطرة عصابات داعش االرهابية إبان سيطرته.

 

 

 

 


