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المستخمص
ييدف البحث الى تشخيص اىم االسباب التي ادت الى تفاقم مشكمة الفقر بين النازحين والعائدين ،والتي ادت
الى ارتفاع نسبة الفقر من  %23الى  %41اي ضعف ما حدث لبقية السكان المحافظات االخرى ،ىذا يتطمب ضرورة
وضع حمول مستدامة لمشكمة الفقر ومتابعة تنفيذىا  ،في االمد القصير والمتوسط والبعيد ،بالشكل الذي يحقق غايات
واىداف التنمية المستدامة  ،2030-2015وضرورة تفعيل التشريعات والسياسات والخطط والبرامج التي تم وضعيا من
قبل الحكومة المركزية والمنظمات المجتمع المدني كحمول لتخفيف من حدة الفقر بين النازحين والعائدين.

الكممات المفتاحية :النزوح ،الفقر ،السكن  ،الصحة.

Abstract
The research aims to diagnose the most important reasons that exacerbated the problem of
poverty between the displaced and returnees, which led to the rise of poverty rate from 23%
to 41%, which is twice what happened to the rest of the population of other governorates,
This requires the need to develop sustainable solutions to the problem of poverty and
follow up its implementation In the short, medium and long term, in order to achieve the
goals and objectives of sustainable development 2015-2030, and the need to activate the
legislation, policies, plans and programs developed by the central government and civil
society organizations as solutions to alleviate poverty among IDPs and returnees .

المقدمت

تعرض العراق في شير حزيران من عام  2014الى ازمة نزوح داخمية كبيره لم يشيدىا العراق في تاريخو

الحديث ،اذ تعرضت خمس محافظات عراقية ىي االنبار ونينوى وصالح الدين وديالى واجزاء من كركوك الى نزوح

نسبة كبيره من سكانيا الى محافظات الوسط والجنوب وبغداد واقميم كردستان بسبب تعرض ىذه المحافظات الى احتالل

من قبل عصابات االرىابية فضال عن عمميات التحرير التي ادت الى زيادة نسبة النزوح بسبب العمميات العسكرية الي
رافقت عممية التحرير  .وعمى الرغم من عودة الماليين من سكان تمك المحافظات الى ديارىم االصمية بعد ان تم تحرير
تمك المحافظات اال ان ازمة الفقر قد تفاقمت لدى ىؤالء العائدين بسبب فقدانيم لألصول التي كانوا يممكونيا من مشاريع

زراعية ومعامل صناعية ومحالت تجارية فضال عن تدمير الكثير من بيوتيم ومحالت سكانيم وفقدانيم لممشاريع
الصغيرة والمتوسطة والتي كانت تدر عمى تمك العوائل مصدر لمدخل مما ادى الى تفاقم وازدياد نسبة الفقر لدى ىؤالء
النازحين فضال عن العائدين .ىذا االمر ترافق مع انخفاض في اسعار النفط الخام الذي تسبب في انخفاض قدرة

الحكومة المركزية عمى التعويض المناسب ليؤالء النازحين لمساكنيم التي دمرىا االرىاب والعمميات العسكرية ،كما
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وتوافق ذلك في ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض مستويات الخدمات االساسية من الصحة والتعميم والماء والمجاري
والكيرباء مما انعكس سمبيا عمى تفاقم مشكمة الفقر لدى سكان تمك المحافظات.

مشكمة البحث :

تسبب النزوح الداخمي بأزمة كبيرة اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا عمى النازحين وادى النزوح الى زيادة نسب الفقر لدى
النازحين والعائدين ،وان درجة استجابة الحكومات المحمية والمركزية كانت ضعيفة وغير فعالو في مساعدة النازحين عمى
تجاوز تمك االزمة فضال عن ضعف في السياسات الدعم والتعويض .

فرضية البحث:

ان النزوح ساىم بشكل كبير في زيادة نسب الفقر لدى المحافظات النازحة ،ولم تكن استجابة الحكومات
المحمية لمعائدين والنازحين بمستوى الطموح لتخفيف من الفقر الذي يعد احد اىم المشاكل المترتبة عمى النزوح والعودة

اىمية البحث:

تبرز اىمية الدراسة من الدور الذي تمعبو السياسات الحكومية المحمية والمركزية في الحد من نسب الفقر
المترتب عمى النزوح لدى السكان العائدين الى ديارىم االصمية ،وبما يؤدي الى توفير حمول مستدامة لتمك المشكمة

وبالشكل الذي يدعم و يحقق نمو مستدام وامن لتمك المناطق .

اىداف البحث:

بغية التحقق من فرضية البحث فان البحث ييدف الى دراسة االثار المترتبة لمنزوح عمى نسب الفقر في المناطق التي
تعرضت لنزوح وامكانية وضع المعالجات المستديمة لتمك المشكمة ،،وبالشكل الذي يؤدي الى توفير المعالجات الواقعية
والمستدامة لتمك المشكمة عن طريق سياسات تنموية مستدامة سوآءا قصيرة او متوسطة او طويمة االجل وبالشكل الذي
يضمن تحقيق اىداف التنمية المستدامة  2030التي تقضي الى خفض مستويات الفقر.

منيج البحث:

تم االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي لدراسة الجانب النظري لمشكمة النزوح ومشكمة الفقر المترتبة
عمى النزوح واالستراتيجيات الواجب اتباعيا لمحد من تمك المشكمة ،وبما يؤدي الى معالجات مستديمة لتمك المشكمة
والحد منيا.

ىيكمية البحث:
لغرض تحقيق اىداف البحث فان البحث تم تقسيمو الى خمس محاور تناول االول الجانب النظري
لمنزوح الداخمي .اما المحور الثاني فتناول الفقر واسباب الفقر وخصائص الفقر في العراق ،اما المحور الثالث فتناول
االثار المترتبة عمى الفقر في العراق فضال عن قياس الفقر في العراق ،اما المحور الرابع فتطرق الى تحميل العالقة
بين الفقر وبين اىداف التنمية المستدامة  ،2030اما المحور الخامس فقد تم عرض امكانية وضع مقومات لمحمول
المستدامة التي من الواجب عمى كل االطراف سوآءا الحكومة المركزية او الحكومات المحمية ومنظمات المجتمع المدني

والمنظمات الدولية القيام بيا بما يسيم في خفض الفقر وتداعياتو عمى المجتمع في المحافظات المحررة حديثا لمخروج
بطريق امن وصحي لسكان تمك المناطق واخير االستنتاجات والتوصيات.
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الدراسات السابقة:
 -1دراسة ( :2016الميداوي )  :قامت الباحثة عمى دراسة وضع النازحين و اعدادىم واالسباب التي ادت الى
نزوحيم و وتفعيل الحمول التي تراىا لحل مشكمة النزوح في العراق.
 -2دراسة (الميداوي وجاراهلل  : ) 2017تناولت الدراسة التحديات التي تواجو التنمية المحمية المستدامة في
العراق لممدة من  2015-2004ومن ىذه التحديات ازمة النزوح والتي تعد من اىم ىذه التحديات ألثارىا
االجتماعية واالقتصادية والتي ساىمت بزيادة نسب الفقر والبطالة والتي تعد من اىم اسباب تعثر تحقيق تنمية
محمية مستدامة في العراق.
 -3دراسة (2017دراسة خماس وعطية)  :وتم في ىذه الدراسة تحميل واقع النسي لمنازحين اذ قامت الباحثتان
بأخذ عينة كبيره عمى نازحي محافظة نينوى في محافظة ميسان وتوصمت الباحثتان الى النازحين في محافظة
ميسان يعانون من مشاكل نفسية واقتصادية واجتماعية معقدة.
 -4اما دراستنا فانيا تحاول تحميل العالقة بين النزوح وبين الفقر الذي تصاعدت مؤشراتو بسبب النزوح وامكانية
وضع الحمول المستدامة لمشكمة الفقر لمعائدين والنازحين ودراسة األثار المترتبة عمى النزوح اقتصاديا
واجتماعيا وقياس نسب الفقر وفجواتو في المحافظات النازحة ،اذ يتناول البحث تمك المؤشرات بالتحميل
المعمق مع الجداول واالشكال البيانية ،وفق احدث البيانات المحدثة ولغاية نياية  ،2018اذ يظير البحث
ارقام العائدين والنازحين وتوزيعيم بين اماكن النزوح واالصول التي تمت تدميرىا وفقدانيا فضال عن تحميل
العالقة بين الفقر واجندة التنمية المستدامة . 2030

المحور االول :الجانب النظري لمنزوح الداخمي في العراق
 1-1الجانب المفاىيمي لمنزوح الداخمي:
يعرف النازحون داخميا بانيم االفراد او المجموعات الذين اجبروا او اضطروا عمى ترك ديارىم ومناطق
سكناىم المعتادة لتجنب االثار المترتبة عمى المعارك العسكرية الواسعة او الحاالت العنف المفرط او انتياك حقوق
االنسان او ما ترتب عمى الكوارث الطبيعية ،او البشرية وىم الذين لم يعبروا الحدود الوطنية لبمدىم والمعترف بيا

دوليا(.مركز الرصد لنزوح الداخمي .)13 :2009،
ان ىذا التعريف يتضمن مجموعة من الخصائص التي تميز النزوح عن اليجرة االرادية وىي كما يمي:
 -1ان طبيعة االنتقال ىي ليست طوعية او كيفية بل اجبارية واضط اررية تحت ظروف معقدة من عمميات عسكرية
او عنف مفرط او صراع مسمح او انتياك لحقوق االنسان او نتيجة ظروف وكوارث طبيعية  ،وىذه العوامل جميعا
تشترك في كونيا ان الخروج ومغادرة الديار كان اجباريا وليس طوعيا وما يترتب عمى ذلك من شظف العيش
وحرمان من طرق الكسب لمعيش فضال عن الحرمان من الخدمات االساسية كالتعميم والصحة والماء والكيرباء
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والسكن االمن وما يتبع ىذا من التأثير عمى السالمة البدنية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية لمنازحين(.منظمة
اليجرة الدولية)2014،11:
 -2ان حقيقة النزوح كان ضمن الحدود الدولية لمبمد المعني بالنزوح ،بخالف الالجئين لذين يحرمون من حماية بمدىم
االصمي  ،اذ يتطمب ذلك توفر الحماية القانونية لسمطات البمد ليؤالء النازحين باعتبارىم مواطنين يتمتعون بنفس
الحقوق والواجبات كباقي الشعب(. .منظمة اليجرة الدولية)2014،11:
 -3عممية النزوح ىي تتم بشكل مفاجئ وغير مخطط ليا من قبل الفرد والعائمة  ،كما وتتسم بكونيا غير منظمة وغير
منتظمة وعشوائية فضال عن انيا تخضع لمظروف خارجية ليست بإرادة النازحين  ،اذ يترك الفرد وعائمتو البيت
والممتمكات وكل ما يممك فا ار بنفسو وعائمتو ،ألنيا تخضع لمعوامل خارجية ليست بإرادتيم(.الشمري2011،
.)116:
 -4قد تكون عممية النزوح مؤقتو تزول بزوال اسبابيا ويعود النازحين الى اماكن سكناىم السابقة بزوال العوارض التي
سببت عممية النزوح(.الشمري.)2015،26:
ان الحالة العراقية لمنزوح الداخمي والتي ازدادت بعد احداث  2014اثر احتالل داعش لبعض محافظات العراق الخمس
والتي تسببت في حدوث ازمة نزوح انسانية لم يشيدىا العراق في تأريخو الحديث ،اذ نزح اكثر من  %40من سكان
تمك المحافظات مما ترتب عمييا حدوث ازمة انسانية خطيرة لم تستطع الحكومات المحمية وال المركزية تالفي اثارىا
السمبية وعمقيا الى حد االن عمى الرغم من عودة الماليين من النازحين الى ديارىم االصمية كجزء من الحمول الدائمة
والمستديمة لعودة النازحين.
ان تعريف الدولي لنزوح الداخمي يتوافق كثي ار في اغمب تفاصيمو مع الحالة العراقية لمنزوح ففي احصائية قامت بيا
منظمة اليجرة الدولية يرى  %70من النازحين داخميا في العراق يرون ان النزوح ىو بسبب العنف والعنف الطائفي
والتيديد بالعنف بسبب عدم قدرة الحكومة عمى حمايتيم في ظل الظروف المعقدة امنيا ،وىو ما انعكس عمى االشكال
المختمفة لمدعم المفترض لمنازحين(.منظمة اليجرة الدولية.)21 :2014،

 : 2-1التطور التاريخي لظاىرة النزوح في العراق:
يمكن ان نقسم المراحل التي مرت بيا ظاىرة النزوح في العراق في تاريخو المعاصر الى اربعة مراحل مختمفة زمنيا لكن
قد تتحد االسباب الموجبة لمنزوح في بعض ىذه المراحل وكما يمي:
المرحمة االولى :وىي المرحمة التي سبقت احتالل العراق في  2003وما ترتب عمى ىذه المدة من حروب وحصار
دولي قاسي ،مما ادى الى نزوح اعداد كبيره من السكان الى اماكن اكثر سالمة وامان ومناطق اكثر مردودية لمدخل.
المرحمة الثانية :وىي المرحمة التي تمت احتالل العراق من قبل الواليات المتحدة وحمفائيا مما ادى الى نزوح اعداد كبيرة
من الناس الى اماكن اكثر امن بسبب العنف والعمميات العسكرية المترتبة عمى ذلك ،فضال عن العنف الطائفي الذي
اجتاح البالد اذ نزح حوالى  200000شخص خالل المدة من (International Organization . 2005-2003
For Migration,2006:2) .
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المرحمة الثالثة :وىي المرحمة التي اعقبت شباط  2006والتي تمثمت بتفجير مرقد االمامين في سامراء والتي تمتيا
حاالت عنف طائفي واسعة ادت الى نزوح حوالي  2,7مميون شخص بين عامي  2008-2006بسبب العنف الطائفي
في محافظات العراق الوسط والجنوب وفي بغداد (International Organization For Migration,2018:49)..
المرحمة الرابعة :وىي االسؤ في ازمات المترتبة عمى النزوح في تاريخ العراق المعاصر  ،اذ لم يسبق ان تعرض العراق
في تاريخو الحديث وال حتى القديم الزمة نزوح كبيرة مثل التي تعرض ليا العراق بعد  2014والتي ترتب عمى اثر
احتالل داعش لثالث محافظات عراقية ىي االنبار والموصل وصالح الدين و اجزاء واسعة من محافظتي ديالى
وكركوك ،وما ترتب عمى ذلك من عمميات عسكرية وعنف متزايد لتحرير تمك المحافظات ،مما ادى الى نزوح ما يقارب
ستة ماليين نازح وما نسبتو  %15من سكان العراق بين عامي  ،2017-2014اذ نزح حوالى  516عائمة يوميا وىو
ما يقارب  1626شخص يوميا بين شير كانون الثاني وشير السادس فقط من  2014ومن محافظة االنبار فقط ،اما
الموصل فقد ادى تزايد النازحين بين شير حزيران وشير تموز في عام نفسو الى نزوح حوالي3412عائمة يوميا خاصة
بعد بمغت ازمة النزوح ذروتيا في شير اب بعد ازمة سنجار(International Organization For .
Migration,2018:49).

 3-1اعداد النازحين والعائدين في العراق خالل المدة :2018-2014
تعرضت محافظات االنبار ونينوى وصالح الدين ويعض من اراضي كركوك وديالى الى ىجوم واسع من العصابات
االرىابية التي ادت الى نزوح ماليين الناس من اماكن سكناىم تاركين وراءىم البيوت والممتمكات فارين بأنفسيم
وعوائميم لمحفاظ عمييم من العنف المترتب عمى تمك العمميات العسكرية.
ويوضح الجدول ( )1اعداد النازحين من تمك المحافظات خالل المدة  2018-2014فضال عن اعداد العائدين الى
ديارىم بعد ان تم تحرير تمك المدن والقصبات وعودة االمن واالمان واالستقرار النسبي الييا.
الجدول ()1
اعداد النازحين والعائدين من 2018-2014

(منظمة اليجرة الدولية.)2018،2 :
اذ حددت مصفوفة تتبع النازحين  17لعام  2018وحتى نياية شير كانون االول ان اعداد النازحين قد انخفض
الى ما يقارب  1802832نازح ( ) 300472عائمة  ،وىم الذين نزحوا بعد  2014موزعين عمى  18محافظة و108
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قضاء و  3214موقع في العراق ،وحددت تمك المصفوفة اعداد العائدين ب( ) 4165320شخص)694220( ،
عائمة عبر  8محافظات و 33قضاء و 1578موقع (.منظمة اليجرة الدولية .)3 ،2018
ويوضح الشكل( ) 1ان اعداد العائدين الى ديارىم ومساكنيم قد تفوق عمى اعداد النازحين ،اعتبا ار من شير كانون
الثاني  ،2018وىذا يؤشر بوضوح ان الوضع االمني الذي استتب بعد تحرير الموصل وعودة النازحين الى مساكنيم قد
انعكس عمى واقع عودة اعداد كبيره من النازحين الى ديارىم  ،وانخفاض اعداد النازحين مع بداية  2018نتيجة
حصوليم عمى التصاريح االمنية لدخول مناطقيم فضال عن تحسن البنى التحتية نسبيا.
شكل ( )1تطور اعداد النازحين والعائدين في العراق من 2018-2014

المصدر( :منظمة اليجرة الدولية .)4 ،2018:

ويشير الجدول ( )2الى اعداد النازحين فعميا لحد  2018/12/13موزعين عمى مناطق النزوح المختمفة والتي قدرت

اعدادىم مصفوفة تتبع النزوح ( )17لشيري تشرين الثاني وكانون االول من عام  2018ب (  )1802832نازح
موزعين عمى انحاء متفرقة من محافظات العراق المختمفة ،وتشير ىذه البيانات والتي تم جمعيا عن طريق استبيان تم
اجراءه من قبل منظمة اليجرة الدولية في العراق و ومنظمة  RMGعمى ثمثي النازحين في العراق ،لدراسة اسباب بقاء
النازحين في اماكن نزوحيم وعدم العودة كحل من الحمول لمشكمة النزوح الداخمي ،وتوصمت الدراسة الى ابرز

االسباب التي ال زالت تعيق عودة ىؤالء النازحين الى اماكنيم االصمية قبل النزوح و ىي( .)IMO:2018,2-8
 -1السكن :

يعد السكن من اىم العوامل الرئيسة التي يعدىا النازحون في تخمفيم عن العودة الى ديارىم ،فضال عن القضايا
المتعمقة بالممتمكات لتعرض تمك المساكن الى تدمير والحرق والممتمكات الى النيب والتدمير ،اذ يرى  %56من
نازحي االنبار ان السبب الرئيس في بقاءىم في النزوح ىي مشكمة السكن ،وعدم التعويض لتمك االضرار الجسيمة
من قبل السمطات المحمية والمركزية تعيق عممية العودة الى الديار.
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 -2فرص العيش وتردي الخدمات المقدمة:
اذ يرى  % 34من نازحي االنبار ان محدودية فرص العيش وتردي الخدمات المقدمة الصحية والتعميمية فضال عن
الماء والكيرباء ىي من االسباب التي ادت الى تخمفيم عن الرجوع والعودة.
 -3االمن والسالم :يعد االمن من اىم االسباب في عدم عودة النازحين في بعض مناطق االنبار مثل القائم وراوه
وعنو التي الزال ىنالك دور ىام بين النزوح واالمن اذ ال يمكن ان تستقر اي عائمة اال بتوفر االمن الحقيقي الذي
يدفع الناس الى العودة الى مساكنيم.
 -4جانب النف سي والصدمات النفسية التي تعرض ليا النازحون بسبب الظروف االمنية والعنف المفرط والمتعاقب
والمتكرر الذي ادي الى وجود حاالت نفسية بين النازحين بسبب النزوح والتيجير القسري ،مما ساىم في عدم
التفكير في الوقت الحاضر بالرجوع والعودة.
 -5العوامل المؤسسة االخرى والمتعمق ة بعدم وجود تنسيق بين السمطات المحمية والمركزية التي ساىمت في عدم العودة
واستمرار النزوح منيا وعدم التعويض وتقديم مساعدات لمنازحين لمساعدة في تسريع عودتيم  ،فضال عن الفجوات
المتعمقة بين العمل االنساني والتنمية وعدم وجود تخطيط بين الو ازرات المختمفة في تدخالتيا في مناطق العودة.
جدول ()2

اعداد النازحين حسب مناطق النزوح لمغاية كانون االول 2018
محافظات االصل والمنشأ
اماكن

االنبار

بغداد

بابل

ديالى

اربيل

كركوك

نينوى

صالح الدين

المجموع

النزوح
52878

7314

60

-

-

-

432

-

60684

االنبار
بابل

528

15204

2461

48

-

12

2514

138

18690

بغداد

41922

4878

486

1626

-

444

14844

5004

69204

بصره

1512

138

198

222

-

684

2520

2430

7704

دىوك

330

-

-

-

-

54

336654

558

337596
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ديالى

1146

588

696

50694

-

138

630

5172

59064

اربيل

70644

-

4668

408

9960

12492

93430

20328

211920

كربالء

600

948

138

150

-

258

19884

120

22098

كركوك

3792

138

834

4620

-

62653

13200

22902

108138

ميسان

162

30

150

96

-

546

1260

348

2593

المثنى

132

-

136

30

-

96

720

96

1200

النجف

84

-

-

42

-

6

12684

42

12858

نينوى

354

-

-

-

9642

4998

539436

21600

576030

القادسية

124

-

264

66

-

1458

9204

132

11250

صالح الدين

750

-

-

1446

-

16176

1410

117870

137652

سميمانية

25572

10218

2258

27750

-

9744

14796

40806

150894

ذي قار

612

24

12

54

-

510

2112

222

3552

واسط

846

-

144

618

-

864

8274

960

11706

المجموع

20199

35160

30030

89622

111132

1073994

238728

180283
2

6
تم اعداد الجدول من قبل الباحث باالعتماد عمى بيانات مصفوفة النزوح ( )17لمعام .2018
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المحور الثاني  :الفقر واسبابو وخصائصو:
يعد الفقر من اىم المشاكل عمى مر العصور ومنذ ان وجد االنسان عمى الطبيعة فضال عن التفاوت بين البشر
والناجم عن تفاوت في قدرات البشر وظروفيم وتطمعاتيم .في العراق تعرض بمدنا وعمى امتداد اربعة عقود من الزمن من
تاريخو المعاصر الى سمسمة من الحروب والعنف والحصار االقتصادي الظالم والقاسي فضال عن ظاىرة االرىاب الدولي
التي ساىمت ببروز ظاىرة الفق راء الجدد وىم النازحون الذين تركو الديار مجبرين ىربا من العنف الذي تسببت بو
االحداث المتتالية بعد .2003

وىنا البد من االشارة الى مفيوم الفقر الذي يعني تدني مستوى المعاشي لالسرة والفرد  ،ىفضال عن انخفاض

االستيالك من الغذاء بالكمية والنوعية المطموبة ،وتدني الحالة الصحية والتعميمية والحرمان من امتالك السمع المعمرة
واالصول المادية االخرى(.مريان ،).70 ،2000:كما عرفو البنك الدولي عمى انو االفتقار الى ماىو ضروري لرفاىية ،
مثل السكن والغذاء واالفتقار الى الموارد المتعدده والذي من شانو ان يقود الى الحرمان المادي.

(.)WordBank:2007,1

وىنالك اربعة ابعاد لمفقر ىي اوليما ىو النقص في الغذاء وىو الحد االدنى واالساسي لمفقر ،فضال عن
االبعاد االخرى المتمثمة في ضعف التمثيل االجتماعي والسياسي ،وضعف المكانة االجتماعية لممجتمع الفقير ،فضال
عن ضعف البنية التحتية من طرق وماء نقي وصرف صحي والخدمات الصحية المقدمة ،مما يولد حالة من االحباط
لدى المجتمع الفقير عندما يتحد الفقر والمرض وضعف الحالة المادية لدى الفقير ويؤدي الحرمان الى انتشار االوبئة

واالمراض وتفشي االمية وتدني مستوى التعميم وعدم توافر السكن المالئم والمناسب وضعف القدرة عمى الممارسة
السياسية واالنسانية واالجتماعية.)UNDP:1997,11( .

:1-2اسباب الفقر:

 -1تزايد البطالة  :تعد البطالة من اىم االسباب التي تؤدي الى الفقر  ،ان تزايد اعداد السكان مع تناقص فرص العمل
سواءا في القطاعات االقتصادية العامة او الخاصة يؤدي الى تزايد الفقر الناتج عن تزايد نسب البطالة .
 -2الفساد االداري والمالي في اجيزة الدولة المختمفة :ان سوء االدارة وعدم وجود الشفافية وانتشار الفساد ىو من اىم
العوامل المسببة لمفقر  ،اذ ان الفساد يمنع الجيات التي تقف وراء االصالح فضال عن االحباط الذي يخمقو
الفاسدون في نفوس المستثمرين عن االستثمار ،ويقمص من حجم االيرادات العامة التي من المفترض ان تذىب الى
الخدمات الصحية والتعميمية وبالتالي يضعف مصداقية الحكومة في توفير تمك الخدمات لممواطنين وخصوصا
الفقراء.
 -3ضعف وتخمف البنية التحتية :من الطرق والمدارس والمستشفيات وىي االساس التي تعمل عمى تحريك النمو
االقتصادي ،وبالتالي عمى الضغط عمى المستويات الفقر باتجاه تقميص فجواتيا ونسبيا في المجتمع.
 -4العوامل السياسية والحروب  :ان تزايد الحروب والعنف في اي مجتمع يساىم في تزايد نسب االنفاق الحكومي عمى
االنفاق العسكري مما يؤدي الى تيميش االنفاق عمى الخدمات االساسية من الصحة والتعميم وفي العراق ساىمت
الحروب والعنف والحرب ضد العصابات االرىابية الى حدوث نزوح جماعي لم تستطع الحكومة التعامل بايجابية مع
ىذه الظاىرة مما ادى الى تزايد نسب الفقر بين المجتمع النازح.
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:2-2خصائص الفقر في العراق:
كشف تحميل خصائص الفقر في العراق بين عامي  2012-2007في العراق الى مجموعة عوامل والتي
يمكن عن طريقيا تفسير الفقر في العراق فضال عن حجمو وتوزيعو بين فئات المجتمع وبين المناطق الجغرافية المختمفة
وىي(:و ازرة التخطيط.)136-135 ،2018:
 -1ارتبط الفقر بانخفاض الدخ ل من العمل :اذ يتركز الفقراء واسرىم في ثالث قطاعات ىي الزراعة والبناء والنقل،
اذ شكمو حوالى  %50من معيمي االسر الذين لدييم عمل  ،اذ يتسم االجر الذي يحصل عميو العاممون في
الزراعة والبناء بالمنخفض فضال عن ان العمل بالنسبة لمنساء في الزراعة ىو بدون اجر.
 -2ارتباط الفقر بالتعميم :اذ اثبتت االحصاءات ان نصف معيمي العوائل من الفقراء ىم من الذين ال يحصمون عمى
الشيادة االبتدائية ،وان الثمث تقريبا من االسر الفقيرة يعيميا افراد ال يحصمون عمى الشيادة المتوسطة.
 -3ارتباط الفقر بالبطالة :ان ارتباط الفقر بالبطالة تزداد اذ اثبتت نتائج المسح ان  %32من اصحاب االسر الفقيرة
ىم عاطمون عن العمل.
 -4ارتباط الفقر بالريف :اذ اظيرت المؤشرات ان نسبة الفقر في الريف تزيد عمى ضعف نسبة في الحضر .ويرجع
ذلك الى انخفاض انتاجية العمل الزراعي.
 -5ارتباط الفقر بزيادة عدد افراد االسرة :اذ يزداد احتمال الفقر مع زيادة حجم االسرة اذ بمغ حجم االسرة الفقيرة 12
فردا عام  ،2012وان حوالي  %75من االسر الفقيره تتكون من  11فردا وان ىنالك نسبة  %1من االسر الفقيرة
تنتمي الى االسر صغيرة اقل من  4افراد .ويمكن تفسير ذلك ىومعدل االعالة االقتصادية اذ تزداد نسب الفقر
كمما كان رب االسرة ىو المعيل الوحيد لالسرة.
 -6قرب الفقراء من خط الفقر :وىو يعني ان اي ازمة او طارئ مثل النزوح بسبب االحداث االمنية والعنف المتصاعد
يؤدي الى جعل االفراد الغير الفقراء ىم فقراء بسبب قربيم من خط الفقر وىذا ما حدث لمنازحين بعد احداث
. 2014

 :3-2مقاييس الفقر:
فيما يخص ىذا البحث سيتم التطرق الى مؤشريين فقط لقياس الفقر وذلك لكونيما اكثر انتشا ار و استخداما في
الدراسات والبحوث التي تتناول الفقر في العراق فضال عمى انيما تقيس الفقر بدقة والتي تساعد الباحث عمى معرفة
اعداد الفقراء بين السكان ليتم تقديم الحمول الالزمة لمعالجة تمك المشكمة.
وىذين المؤشرين ىما:
 -1مؤشر نسبة الفقر :وىو عباره عن حصة السكان الذي يكون دخميم او استيالكيم دون مستوى خط الفقر ،اي انو
يقيس نسبة السكان الذين ىم فقراء ،ويعد ىذا المؤشر من المؤشرات الميمة التي تقيس االىمية النسبية لمفقر في
المجتمع (.الطاىر)105 :1999 ،
ويمكن قياسو كاالتي:
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H=G/N


 :Hنسبة االفراد الفقراء .



 :Gعدد الفراد الفقراء.



 :Nعدد السكان.
 -2مؤشر فجوة الفقر :وىو مؤشر واسع االستخدام في العراق  ،اذ يستخدم في الدراسات التي تتناول الفقر في
العراق ،وىو يقيس عمق الفقر ،وىو عباره عن متوسط الفجوات التناسبية بين االحوال المعيشية لمسكان
الفقراء وخط الفقر عمى متوسط اجمالي السكان(.شالل.)18 :2018 ،



 :فجوة الفقر



= خط الفقر



= عدد السكان



= الدخل الحقيقي لمفقراء

المحور الثالث
اال ثار المترتبة لمنزوح عمى الفقر والفقراء في المحافظات المحررة:
 1-3النزوح والفقر:
ىددت تحديات المترتبة عمى النزوح غالبية السكان في المحافظات التي تعرضت لالرىاب ،وانؤؤلرتاخ
محافظة االنبار تتصدر المشيد بعدد النازحين  ،والذي ترتب عميو تاثر طرق استيالكيم باتجاه سمبي  ،اذ انخفض
استيالكيم وتدنى نوعية الخدمات المقدمة ليم فضال عن فقدانيم االصول والسمع المعمرة التي ال يستطيعون نقميا
لمظروف النزوح الطارئة ،وفقدانيم لممشاريع التي كانت تدر عمييم الدخل سواءا مشاريع صناعية او خدمية او زراعية
وتجارية وفقدانيم لموظائف التي كانت مصد ار لمعيش خصوصا الذين يعممون في القطاع الخاص ،ويقدر نصيب
استيالك الفرد من النازحين بنسبة  %22تقريبا بفعل االزمتين ازمة انخفاض اسعار النفط وازمة النزوح المترتبة عمى

االرىاب  ،وانخفاض دخوليم بنحو  %61وذلك بسبب انخفاض دخل العمل بنسبة  %62.5بسبب فقدانيم الوظائف
والمشاريع والعمل الزراعي .وارتفاع معدالت البطالة الى  %27اي اكثر بثالث مرات عن بقية السكان وطبقا لنتائج
المحاكات فان معدل الفقر قد ارتفع من  23 %الى  %41اي ضعف ماحصل لبقية السكان ،وىو يعني ان اربعة من

كل عشرة نازحين داخميا ىم اصبحو فقراء فضال عن زيادة فجوة الفقر بنحو .%5

ان النزوح ادى الى انخفاض عدد المشتغمين نتيجة النزوح الى  800الف فرصة اما العاممون منيم فان
االزمة قادتيم لمتحول من انتاجية العمل ودخول اعمى الى انتاجية ودخول اوطا في اعمال غير منتظمة وفي قطاع
الخدمات وىذا ادى الى ارتباط الفقر بالبطالو والذي ازداد في االسر التي معيموىا عاطمين عن العمل اذ ان ىنالك حوالي
 %30من معيمي االسر الفقيرة عاطمون عن العمل في مناطق النزوح.
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كما وتاثر النازحون بالصدمات الغذائية اذ بمغ نسبة المتاثرين بالصدمات الغذائية  %48من النازحين و%20
من االسر الغير نازحة داخميا ،اذ اظير المسح الرابع لمتحميل الشامل لالمن الغذائي والفئات اليشة في العراق لعام
 2016ان  %2.5من سكان العراق غير امنيين غذائيا ويرتفع بين النازحين ليصل الى  5.6ويتركز اغمب الغير
امنيين غذائيا في المناطق الريفية وبنسبة  %5.1من سكان الريف مقابل  %1.7من سكان الحضر في المناطق
المتضررة  ،وبذلك ارتفعت نسبة اليشاشة الغذائية بين النازحين لتصل الى  %65,5في حين كانت تبمغ عمى المستوى

الوطني (.%54و ازرة التخطيط.)133 ،2018:

:2-3االثار االقتصادية لمنزوح:

ان لنزوح اثار اقتصادية واجتماعية واضحة ومؤثرة عمى كل من معدالت النمواالقتصادي والبطالة وعمالة
االطفال فضال عن االثار االجتماعية والمترتبة عمى التفكك االسري ووالعنف االسري ال سيما النساء واالطفال وانخفاض
الخدمات الصحية والتعميمية المقدمة مما يشكل عقبة واضحة باتجاه تحقيق التنمية المستدامة في المناطق التي نزحوا
الييا والمناطق التي نزحوا منيا ،ولعل من ابرز تمك االثار االقتصادية ىي ان النزوح اثر بشكل كبير عمى استدامة

النمو المتحقق اذ يسيم تدىور القطاع الزراعي في المناطق التي نزح منيا السكان الى خفض كمية المساحات
المزروعة ،فضال عن تدني االنتاجية وازالة الغطاء الزراعي وفشل المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة من مرشات
زراعية حديثة تم شراءىا من قبل الدولة وتوزيعا عمى الفالحين لتحقيق انتاجية اكبر في انتاج الزراعي من السمع

االستراتيجية مثل الحنطة والشعيروغيرىا .اذا عممنا ان قطاعي الزراعة والصناعة ىما من اىم محركات النمواالقتصادي
الي بمد ،فضال عن دورىما في توفير فرص عمل جديدة واسياميما الفعال في زيادة الناتج المحمي االجمالي.
(الميداوي وجاراهلل.)2017،11:
ويوضح الجدول ( )4حجم الضرر الذي تسبب بو النزوح عمى الواقع االقتصادي لمعوائل النازحة ،وعمى
الممتمكات الزراعية والصناعية والسكنية والممتمكات الشخصية لممواطنين كال حسب محافظتو التي تم النزوح منيا
جدول()4

االضرار المترتبة عمى النزوح كال حسب المحافظة

(و ازرة التخطيط :المسح الوطني لمنازحين في العراق )2015،126:
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الشكل ()2
الكمفة االجمالية لموحدات المتضررة حسب المحافظة

المصدر(و ازرة التخطيط.)121 ،2018:
ويوضح الشكل ( )2االضرار المتحققة بالوحدات االقتصادية في المحافظات السبع  ،وتتصدر محافظة صالح الدين

قائمة المحافظات المتضررة وبواقع  13.821ترليون دينار عراقي لموجود مصافي النفط ومحطات لمكيرباء تمييا
محافظة نينوى ثم محافظة االنبار  ،ويتصدر قطاع الصناعة القطاعات المتضررة في محافظة االنبار لموجود معامل
ضخمة مثل معمل الفوسفات ومعامل السمنت وغيرىا.

:3-3االثار االجتماعية لمنزوح:

لنزرح اثار اجتماعيةعميقة ومؤثرة عمى العوائل النازحة وبالشكل الذي انعكس عمى حدوث تعثر في مسيرة التنمية
المستدامة المحمية  ،ويمكن انؤشر عدة نقاط عن طريقيا يمكن تحديد ذلك االثر وكما يمي:


ساىم النزوح عمى تمزيق االواصر االسرية والروابط االجتماعية والثقافية ،مما ادى الى حرمان ىذه االسر من اىم
ضرورات الحياة ،وىو التعميم اذ ساىم تدني المستوى المعاشي لتمك العوائل الى ترك مقاعد الدراسة ،اما بسبب
بعد المدارس عن السكن او /و بسبب الكمفة العالية المترتبة عمى الدراسة ،مما ادى الى حرمان االطفال من
الدراسة ،اذ تشير االحصاءات الى ان مجموع النازحين الذين لم يمتحقوا بالتعميم عام  ،2014من الذكور
( )27118و( ) 23630من االناث (.الميداوي)12 ،2017:



بسبب تزايد ضرورات االقتصادية وبسبب ارتفاع معدالت الفقر في النازحين فان ذلك دفع االطفال والنساء الى
نزول الى الشارع لمبحث عن العمل وتامين تكاليف المعيشة المرتفعة مما ادى الى ابتعاد االطفال عن المدارس
والعمل في انشطة غير مشروعة مثل بيع االسمحة والمخدرات مما جعميم يعيشون في وسط مجتمع غير امن وىو
ما انعكس عمى حياتيم وتصرفاتيم الحياتية( .الميداوي.)12 ،2017:
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: 4-3قياس الفقر في المحافظات النازحة :
سيتم قياس الفقر في المحافظات التي تعرضت لالرىاب وادى ذلك الى نزوح اعداد كبيرة من سكان تمك
المحافظات ،وسنستخدم مؤشرين ىما نسبة الفقر ومؤشر فجوة الفقر وحسب توفر البيانات لممدة بين  ،2012وبين
 2014وىو العام الذي تسبب في نزوح اكبر عدد من سكان تمك المحافظات .
ويوضح الجدول( )3قياس نسب الفقر وفجوة الفقر المترتبة عمى النزوح بين عامي  2012باعتباره عام
اساس كان الوضع مستقر امنيا واقتصاديا نسبيا وبين عام  2014وىو العام تمت فيو عمميات النزوح الكبيرة وازمة

انخفاض اسعار النفط ،اي تاثر العراق بازمتين ىما النزوح وانخفاض اسعار النفط  ،اذ يوضح الجدول ارتفاع نسبة

الفقر بين المحافظات التي تاثرت باالرىاب من  25في عام  2012كسنة اساس وبين  2014الى  41.2اي ان مقدار
االثر المترتب عمى ذلك ىو ،20.9كما وارتفعت فجوة الفقر من  5.6في عام  2012الى  14.2في عام 2014
ليكون مقدار االثر في فجوة الفقر في المحافظات التي تعرضت لالرىاب ىو  (. 8.9و ازرة التخطيط.)137 :2018 ،
الجدول()3
قياس نسب الفقر وفجوة الفقر لممحافظات التي تعرضت لالرىاب
نسبة الفقر
المناطق التي تعرضت
لالرىاب

2014
2012

مقدار
االثر

الوضع

الوضع مع

20.5

41.2

مستقر

25

فجوة الفقر
2014
2012

االزمتين

االثر
الوضع

الوضع مع

5.3

14.2

مستقر

20.6

5.6

مقدار

االزمتين

8.9

المصدر :تم اعداد الجدول من قبل الباحثين باالعتماد عمى بيانات المعدة من الخطة الوطنية .2022-2018

المحور الرابع  :الفقر واىداف التنمية المستدامة :2030-2015
تقر اجندة التنمية المستدامة ( )2030بان النزوح الداخمي واحدة من اىم التحديات الماثمة امام التنمية ،اذ ان
كل ىدف من اىداف التنمية المستدامة يرتبط بالنزوح الداخمي والعكس بالعكس ،ان مبدأ العام الجندة  2030الذي يقول
( ال ينبغي ان نترك احد وراءنا) وبالتالي يجب عمى الحكومات المركزية ان تضع ىذه العبارة في اىدافيا المرتبطة
بالحد من الفقر الن النزوح الداخمي لو اثار مباشرة وغير مباشرة عمى كل مؤشر من المؤشرات االقتصادية واالجتماعية

بدءا من االمني الى التعميمي (.كازابا .)59 :2018
وقبل الولوج في تحميل العالقة بين الفقر في المناطق النازحة واىداف التنمية المستدامة (  ، )2030البد من
التاكيد عمى وجود عالقة تبادلية قابمة لمتجدد بين اىداف التنمية المستدامة والفقر ،فحينما تبمغ التنمية المستدامة اعمى

مستوياتيا فان ىذا يعني انحسار الفقر في ادنى مستوياتو ،وبالعكس فان ارتفاع مستويات الفقر مرىون بتدني مستويات
الت نمية المستدامة ،وذلك لعدم حصول افراد المجتمع عمى المؤىالت والفرص التي تؤمنيا ليم المستويات العالية لمتنمية
المستدامة ،لذا فان ىذه العالقة تعبر عن نتيجة منطقية وىي تفشي الفقر في اي مجتمع سيقف حجرة عثرة امام تمبية
متطمبات التنمية المستدامة ،فيي اي التنمية المستدامة وسيمة وىدف وغاية االنسان في توفير فرص الحياة الكريمة لو
والجيال القادمة ،وبالتالي فان كل ما يتحقق من معالجات وسياسات لمتخفيف والقضاء عمى الفقر يسيم في تدعيم
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الركائز االساسية لمتنمية المستدامة التي تعني في حد ذاتيا تامين ديمومة الحاجات االساسية لالجيال الحاضرة
والمستقبمية (.ىاشم وراضي.)171-170 :2012 ،
وفي اطار الحديث عن العالقة بين اىداف التنمية المستدامة  2030وبين الفقر في المحافظات التي تعرضت
لمنزوح الداخمي ،البد من االشارة ان كل ىدف من االىداف لو عالقة مباشرة بالنزوح  ،ولكن سيتم في ىذا البحث التاكيد
عمى ىدفين ميمين ىما اليدف االول وىو القضاء عمى الفقر بشكل عام ،واليدف( )16الن تحقيق ىذا اليدف في
العراق حص ار سيفضي بالتاكيد الى تحقيق كل االىداف االخرى ومنيا القضاء عمى الفقر ،والذي يشير الى( ضرورة

التشجيع عمى تكوين مجتمعات مسالمة ال ييمش بيا احد من اجل تحقيق التنمية المستدامة ،واتاحة المجال لموصول
الى العدالة لمجميع  ،وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة لممساءلة وشاممة لجميع المستويات) ( .االمم المتحدة:2018 ،
)1/28

ان تركيز الباحثين عمى ىذا اليدف ناتج من االىداف الفرعية الي يشتمل عمييا ىذا اليدف ومنيا :
الحد من الفساد االداري والمالي والرشوة ،وىو ما منتشر وبشكل كبير في اجيزة الدولة المختمفة وىو يعني ذىاب



جزء من االنفاق الحكومي المخصص لمصحة والتعميم والخدمات االخرى الى جيوب الفاسدين.


الحد من التدفقات غير المشروعة لالسمحة واالموال  ،وىو ما موجود فعال في العراق .



تعزيز قوة القانون والقضاء وانفا ذىا والسياسات غير التمييزية ،وتكافئ الفرص لمجميع في الوصول امام العدالة.



حوكمة المؤسسات وشفافيتيا وخضوعيا لممسالة .

وقدر تعمق االمر بالنزوح والفقر فان كثير من حاالت الفساد قد طالت االموال المخصصة لمنازحين ،وانخفاض نسبة
االموال المخصصة لمعائدين وتعويضيم عن ما تم فقدانو من ممتمكاتيم الخاصو.

المحور الخامس  :امكانية الحمول المستدامة لمشكمة الفقر المترتبة عمى النزوح:
البد من االشارة الى الحمول المستدامة لمنازحين داخميا وىي اما العودة الى مواطنيم االصمية او االندماج في
المكان الذي نزحوا اليو ،او التوطن في مكان اخر( .بيركالند ،)151 ،2009 :ويمكن النظر الى ىذه الحمول عمى انيا
مستدامة في حال توفر الشروط التالية( :مركز الرصد الداخمي:)2009،21:


السالمة واالمن وحرية التنقل في االمد الطويل.



القدرة المعاشية الالئقة بما فييا الحد االدنى من الغذاء والمياه والسكن والرعاية الصحية والتعميم االساسي .



القدرة عمى استرداد المساكن واالراضي والحصول عمى التعويضات.



توفر فرص عمل وسبل الرزق وامكانية الوصول الييا.



لم شمل االسرة التي تفرقت بسبب النزوح بصورة طوعية.



المشاركة في الشؤون العامة بشكل طوعي وحر ودون اي ضغوطات.



سبل االنتصاف الفعالة الي انتياك من انتياكات حقوق االنسان بما فييا حق التحاكم والقضاء والتعويض.
في ضوء ما سبق فقد اتجيت الحكومة العراقية وبالتعاون مع البنك الدولي الى تبني عدد من استراتيجيات

وطنية ذات رؤى مستقبمية لمحد والتخفيف من مشكمة الفقر ،والقضاء تدريجيا عمى مسبباتو ،ان توقيت اعداد استراتيجية
التخفيف من الفقر 2022-2018وتنفيذىا تزامنا مع تطمع الحكومة العراقية الى تحقيق اىداف التنمية المستدامة

15

اجمللد  11العـدد 22

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة2019/م

 2030وتبني الخطة التنمية الوطنية  2022-2018بما يؤدي الى خفض نسبة الفقر بمقدار  %25عام .2022
(استراتيجية تخفيف الفقر .)4 ،2018:
ان استراتيجية التخفيف من الفقر قد عنيت عمى امكانية تحويل الفقراء الى منتجين ومندمجين اقتصاديا
واجتماعيا وليسوا عالة عمى المجتمع ينتظرون الرعاية واالحسان والمعروف ،اذ تبنت االستراتيجية ستو اىداف رئيسة

تحمل في طياتيا اىداف ورؤى فرعية وتحدد كل ىدف امكانات واىمية ومجاالت تطبيقيا ،وىذه االىداف ىي:

 -1دخل اعمى و مستدام من العمل لمفقراء :ويتضمن ىذا اليدف برامج تشغيل كثيفة العمالة ،لتوفير فرص عمل عاجمة
لمنازحين والعائدين في المحافظات التي تعرضت لالرىاب ،وبما يضمن اندماجيم مع المجتمع مرة اخرى ،عن
طريق مجموعة من االنشطة االجرائية الفعالة بمنح الفقراء العائدين منح وقروض صغيرة  ،وزيادة انتاجية العمل،

وتوفير فرص عمل في برامج اعادة االعمار واالستقرار ،وانشاء مشاريع صغيرة مدرة لمدخل وذات فرص عمل
متعددة في الريف وفي المدينة ذات التركز االكبر لمفقراء.
 -2تحسين المستوى الصحي عن طريق توفير الخدمات الصحية لمنازحين والعائدين عن طريق تاىيل المراكز الصحية
في القرى والنواحي في مناطق العودة وتوفير العيادات المتنقمة ،وتامين المياه الصالحة لمشرب في المناطق الفقيرة

والنائية.

 -3تحسين تعميم الفقراءعن طريق ضمان توفير التعميم االساسي لالطفال والنساء و سرعة تاىيل المدارس في المناطق
الفقيرة فضال عن استحداث مراكز مجتمعية لمحو االمية وتعميم الميارات ،فضال عن برامج لمتغذية المدرسية
لممناطق الفقيرة.
 -4سكن مالئم وبيئة مستجيبة لمتحديات عن طريق بناء مجمعات السكنيةاالقتصادية وواطئة الكمفة ،مع اعطاء اولوية
لمنازحين والعائدين الفقراء باعطائيم منح وقروض تساعد عمى اعادة الترميم وبما يضمن بيئة مالئمة لمعيش.
 -5حماية اجتماعية فعالة باصالح نظام البطاقة التموينية ونظام الحماية االجتماعية بما يضمن وصول اكبر قدر من
الغذاء الى الفقراء ،وتوفير الدعم النفسي واالجتماعي لمعائدين الفقراء بوضع خطة تفصيمية تقوم بانجازىا و ازرة
العمل والشؤون االجتماعية  ،وبالشكل الذي يؤدي الى اندماج العائدين مع مجتمعو.

 -6وضع الية لشمول المستفيدين من نظام الرعاية االجتماعية بالقروض الصغيرة وربطيا باخراجيم من نظام الحماية
االجتماعية في حالة منح احدىم بالقروض الصغيرة حتى يشمل النظام اكبرقدر من الفقراء.

االستنتاجات:
 -1عمى الرغم من عودة نسبة االكبر من النازحين الى اماكنيم االصمية الزال اغمب العائدين يعيشون في ظل حالة
الفقر بسبب فقدانيم لمممتمكاتيم وثرواتيم وتدمير وحرق مساكنيم ،ولم يحصل اغمبيم لحد االن عمى اي تعويض
يذكر.
 -2البد من االشارة ىنا عدم جواز الخمط بين عممية البحث عن حمول مستدامة وبين تحقيقيا فالعودة قد ال تكون بحد
ذاتيا حال مستداما وال تعكس اعداد العائدين بالضرورة التوصل الى حل مستدام اذ ال زال ىنالك احتياجات ممحة
لمعائدين غير قابمة لمتسويف من قبل الحكومات المحمية والمركزية عمى صعيد التعويض لمممتمكات الخاصة .
 -3ارتفاع نسب الفقر لدى المحافظات النازحة الى اكثر من  ، %41بسبب قرب اغمب السكان النازحين من خط
الفقر مما ادى الى وقوع اربع اشخاص من كل عشرة تحت نسبة الفقر بعد النزوح.
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 -4تاثر النازحين بالصدمات الغذائية اذ بمغت حوالى  %40من النازحين و %20لالسر الغير نازحة داخميا.
 -5ارتفاع معدالت البطالة بين المجتمعات النازحة الى  ، %27بسبب ترك المشاريع الزراعية والصناعية والصغيرة
والمتوسطة  ،فضال عن محالتيم التجارية والتي كانت تدر عمييم مصدر لمدخل .

التوصيات:
 -1ال زال ىنالك اعداد تقدر بحوالي اقل من مميوني شخص نازح حسب اخر احصائية لمنظمة اليجرة الدولية( انظر
مصفوفة تتبع النازحين  ، )17البد لمسمطات ان تتفيم اسباب نزوحيم ومعالجة االسباب التي تقف وراء ىؤالء بالنزوح
سواء االسباب اقتصادية او اجتماعية او/و امنية.
 -2وضع االسس واالىداف التي قامت عمييا استراتيجية التخفيف من الفقر موضع التنفيذ وبما تناسب مع اولويات اىداف
التنمية المستدامة  ،2030والتاكيد عمييا والحد من الفساد االداري والمالي  ،وضرورة تعويض اصحاب المحالت
والمساكن التي تضررت جراء االرىاب ،وتوفير فرص عمل حقيقية لمفقراء من خالل منح القروض الصغيرة ودعم
المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل متعددة لمفقراء.
 -3تحسين البنى التحتية في مجال التعميم وبناء المدارس والصحة واصالح المستشفيات المدمرة بفعل االرىاب والعنف
والسكن والطرق والجسور المدمرة قيد الدراسة وضرورة اصالحيا باسرع وقت ممكن،و اصالح شبكات الكيرباء المدمره
التي دمرت بفعل االرىاب والتي تمنع عودة االالف من العوائل الى مساكنيم
 -4ضرورة تفعيل ومتابعة خطة اعادة اعمار والتنمية لممناطق المتضررة  2027-2018والتي تعد الوثيقة الرسمية لمحكومة
المركزية فيما يتعمق بالخطط القطاعية والمكانية لممناطق المتضررة ،وبما يتناسب مع الخطة التنمية الوطنية -2018
 2022لموصول بافضل الطرق و السياسات والخطط التي تسيم في تعويض وبناء وتنمية المناطق المتضررة .
 -5اصالح شبكة الرعاية االجتماعية بفعالية ورؤية حقيقية ،وتوفير الدعم لمبرامج االصالحية والنفسية لمنازحين والعائدين
الفقراء بما يؤمن تعايشيم مع المجتمع.
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