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 تقييم شحة املياه و النزوح الناتج عنها يف كل من:
القادسية و النجف و بابل و واسط و كربالء
التايل املواقع املتأثرة بشحة املياه والجفاف  التقييم  يحدد 

العراق الوسطى:  الناجم عنهام لخمسة من محافظات  والنزوح 
القادسية والنجف وبابل وواسط وكربالء1.

أرقام عامة

2 املواقع

DTM بشأن العائالت العراقية التي نزحت بسبب شحة املياه والجفاف خالل الفرتة من نيسان  البيانات الواردة يف هذا التقرير تم الحصول عليها من تحليل مصفوفة تتبع النزوح   1
أجريت  2019، وقد  الثاين  كانون  تحديثها يف  2018، وتم  األول  بندرة املياه يف وقتني املناسبتني، يف ترشين  باإلضافة إىل تصنيف املواقع املتأثرة   ،2019 2018 إىل شباط 

الزيارات امليدانية و السجالت الرسمية من وزارة املوارد املائية العراقية.. باستخدام مصادر مختلفة مثل: املجالس املحلية واملخاتري املحليني وتقارير 

تصنيف املواقع املتأثرة بندرة املياه من قبل فريق التقييم واالستجابة الرسيعة )RART( التابع للمنظمة الدولية للهجرة ومركز التنسيق واملراقبة املشرتك )JCMC( يف عام   2
.2018

واعتبارا من شباط 2019، تم تحديد 45 موقًعا تواجه الجفاف و/أو شحة 
املياه؛ حيث تم تقييم23 موقعاً يف محافظة القادسية، وتسعة مواقع 
يف واسط، وستة مواقع يف بابل، وخمسة مواقع يف النجف وموقعان 
اثنان يف كربالء، علام بأنه يوجد موقع واحد يف املناطق الحرضية و 
44 موقعا يف املناطق الريفية. وتقع املواقع املتأثرة يف محافظة 
أما  مواقع(.   9( الحمزة  وقضاء  موقًعا(   14( افك  قضاء  يف  القادسية 
يف محافظة واسط، فتقع جميع املواقع املترضرة التسعة يف قضاء 
الكوت. ويف محافظة بابل، تقع جميع املواقع الستة املتأثرة يف قضاء 
الهاشمية. ويف محافظة النجف، توجد ثالثة مواقع يف قضاء الكوفة 
وموقعان اثنان يف املناذرة. ويف محافظة كربالء، يوجد موقع واحد يف 
قضاء كربالء وموقع واحد يف قضاءعني التمر التي تأثرت بشحة املياه. 

وتُظهر بيانات املقارنة يف الفرتة ما بني آب 2018 إىل شباط 2019 انخفاًضا 
بنسبة 26٪ )16 موقًعا( يف عدد املواقع املتأثرة. كام ويوجد عدد من 
املواقع التي مل تعد تعاين من الجفاف يف كل من: القادسية )موقع 
واحد(، واسط )خمسة مواقع(، بابل )موقع واحد(، النجف )موقعان اثنان( 
وكربالء )7 مواقع(، وذلك من املحتمل أن يكون بسبب مياه الفيضانات 
من  املواقع  هذه  تعاين  أن  املتوقع  من  فإنه  ذلك،  ومع  الشتوية. 
شحة املياه مرة أخرى يف فصل الصيف بسبب الطبيعة املؤقتة ملياه 
الفيضانات يف العراق. ومن ناحية أخرى، توجد أربعة مواقع جديدة تعاين 
من الجفاف: موقعان يف واسط وموقع واحد يف كربالء وموقع واحد 

يف النجف.

خارطة رقم )1( شحة املياه حسب املواقع يف املحافظات االربعة
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خارطة رقم )2( املواقع املتأثرة حسب عدد عائالت النازحة يف املحافظات االربعة 
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أقضيـة املحافظـة املتأثرة بشـحة املياه

2019قضـاء  - ناحية آب 2018شباط 

67بابل

67    الهاشمية

29كربالء

11عني التمر

18    مركز كربالء

57النجف

22    املناذرة

34    الكوفة

1-    قضاء النجف

2324القادسية

1414  عفك

910    الحمزة

914واسط

3-    بدرة

911    الكوت

4561املجموع
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شـحة املياه والنزوح

DTM. وقد أجريت سبع جوالت يف الفرتة ما بني نيسان 2018 وكانون الثاين 2019.  3    تتبع الطوارئ الخاص مبصفوفة تتبع النزوح 

القادسية  محافظات  من  عائلة   1,727 نزحت   ،2019 شباط  من  واعتباًرا 
وواسط والنجف وبابل وكربالء بسبب شحة املياه يف مواقعهم. وتقوم 
مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة يف العراق بتتبع 
987 من هذه العائالت3.   علام بأن محافظة القادسية هي األشد ترضرا 
من النزوح الناجم عن املياه: 63٪ من النازحني من هذه املحافظة )622 
عائلة(، تليها النجف )21٪، 205 عائلة(، ثم واسط )12٪، 119 عائلة(، ثم بابل 
)2٪، 22 عائلة( ثم كربالء )2٪، 19 عائلة(. وتستضيف القادسية أيًضا الحصة 
األكرب من السكان النازحني بسبب املياه من املحافظات الوسطى )٪62، 

615 عائلة(، تليها النجف )21٪، 209 عائلة(، ثم واسط )٪12، (

النـزوح الكيل بحسـب محافظـة املنشـأ ومحافظة النزوح

املنشـأ %عدد العائـالت النازحةمحافظـة النزوح%عدد العائـالت النازحةمحافظة 

63٪622القادسية

63٪615القادسية

>1٪4النجف

>1٪3كربالء

20.8٪205النجف20.8٪205النجف

12٪119واسط

11.8٪113واسط

>1٪3كربالء

2.2٪22كربالء2.2٪22بابل

1.9٪12كربالء1.9٪19كربالء

116 عائلة( وكربالء )5٪، 47 عائلة(، وال تستضيف بابل أيا من العائالت النازحة 
نزحوا  والنجف  كربالء  من  النازحني  جميع  بأن  علام  املياه.  شحة  بسبب 
داخل محافظاتهم، ونزح معظمهم النازحني أساسا من محافظة واسط 
116 عائلة( ولكن هناك عدد   ،٪97( أخرى داخل املحافظة  إىل مناطق 
صغري منهم قد نزح أيًضا إىل محافظة كربالء )3٪، 3 عائالت(. كام وقد 
نزحت الغالبية العظمى من النازحني القادمني أساسا من القادسية إىل 
مناطق أخرى داخل املحافظة )99٪ 615 عائلة( لكن بعضهم نزح أيضاً إىل 

محافظة كربالء )1٪، 4 عائالت( ومحافظة النجف )1٪، 3 عائالت(.
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القادسية

املواقع

القادسية هي املحافظة الوسطى التي تضم أكرب عدد من املواقع املتأثرة بشحة املياه، وتحتوي 23 موقًعا مترضًرا. ومن بني هذه املواقع، يوجد 14 
موقعا يف قضاء عفك )9 مواقع يف ناحية البدير و 5 يف ناحية نفر(، وتسعة مواقع يف قضاء الحمزة )5 مواقع يف ناحية الشنافية، 3 مواقع يف 

مركز ناحية الحمزة وموقعا واحدا يف ناحية السدير(، علام بأن جميع املناطق املترضرة هي مناطق ريفية.

ويعتمد السكان يف املناطق املتأثرة يف الغالب عىل املحاصيل، مثل: األرز والقمح والشعري والقطن وتربية املوايش للحصول عىل الدخل. ويف قضاء 
الحمزة، ال تستطيع القرى املوجودة فيه )يف ناحية الشنافية( الوصول إىل املياه بسبب بعد مواقعها عن األنهار وقنوات الري، كام أن الحكومة قد 
حظرت مؤخرًا زراعة األرز يف املناطق الواقعة يف قضاء الشامية لتوفري املياه، حيث أن املحصول يتطلب كميات كبرية من املياه4.   مام جعل العديد 

من العائالت ترتك القرى وتنتقل إىل املناطق الحرضية إليجاد مصادر بديلة للدخل.

وتعتمد العائالت التي بقيت يف املنطقة اآلن عىل شاحنات نقل املياه للحصول عىل املياه بعد أن أصبحت مياه اآلبار مالحة طوال صيف 2018.

شـحة املياه والنزوح

ينص بيان رسمي صادر عن وزارة الزراعة يف 18 حزيران 2018 عىل أن الخطة الزراعية لفصل الصيف قد تم تعديلها بسبب عدم توفر كميات املياه الالزمة وتم حظر زراعة األرز   4
والذرة.

ويوجد ما مجموعه 622 عائلة، 63٪ من إجاميل السكان النازحني بسبب 
املياه يف وسط العراق، وهم ينتمون يف األصل إىل القادسية: 604 
عائلة )97٪( من قضاء عفك )يف ناحية البدير وناحية سومر، 500 و 104 
عائلة عىل التوايل(، و15 عائلة )2.4٪( من قضاء الحمزة )يف مركز ناحية 

الحمزة( وثالث عائالت )أقل من 1 ٪( من قضاء الديوانية )ناحية السنية(.

النازحـون يف القادسـية بحسـب قضاء/ناحية املنشـأ

العائالت القضاء/الناحيـة عدد 
%النازحة

97.1%604عفك

80.4٪500    البدير

16.7٪104    السومر

2.4%15الحمزة

2.4%15    مركز ناحية الحمزة

1٪< 3الديوانية

1٪< 3    السنية

وقد نزحت الغالبية العظمى من عائالت النازحني من القادسية إىل ثالث 
)88٪( إىل قضاء عفك، و50 عائلة  550 عائلة  أقضية داخل املحافظة: 
)8٪( إىل قضاء الديوانية و 15 عائلة )2٪( إىل قضاء الحمزة. بينام نزح 
عدد قليل من العائالت إىل محافظات أخرى: النجف وكربالء )4 و 3 عائالت 

عىل التوايل(.

النازحـون يف القادسـية بحسـب محافظـة النزوح

العائالت املحافظة/القضـاء عدد 
%النازحة

98.9%615القادسية

88.4٪550    عفك 

8٪50    الديوانية

2.4٪15    حمزة

1٪< 4النجف

1٪< 4    النجف

1%< 3كربالء

1٪< 3    الهندية
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وكام ذُكر أعاله، فإن معظم العائالت هي يف األصل من مواقع ريفية، وكذلك فإن الغالبية )92٪، 575 عائلة( نزحت إىل املناطق الحرضية وأقلية فقط 
نزحت إىل املناطق الريفية )8٪، 47 عائلة(.

خارطة رقم )3( شحة املياه حسب املواقع يف القادسية
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ــدود املحافظة ح
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خارطة رقم )4( املواقع املتأثرة حسب عدد العوائل النازحة يف القادسية
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Tigr is
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القادســية
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الديوانيــة
عفك
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منطقــة الرتكيــز

٤٦ -٦٣

٢٧ -٤٥

٢٦  – ١٩

١٤  – ١٨

كلــم   ٢٠    ١٠    ٠

مركــز املحافظــة

ــدود املحافظة ح

حــدود القضاء
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النجف

املواقع

توجد خمسة مواقع متأثرة بشحة املياه يف النجف، وتقع هذه املناطق املتأثرة يف قضاء املناذرة )يف مركز ناحية املناذرة، موقعني( وقضاء الكوفة 
)يف ناحية العباسية، 3 مواقع(، علام بأن جميع املواقع املترضرة ريفية.

وقد انخفض منسوب مياه النهر يف قضاء املناذرة وترضرت شبكة الري جزئيا. ويف قضاء الكوفة )يف ناحية العباسية وناحية الحرية(، أصبح مستوى 
املياه الذي يصل عادة إىل القنوات املوجودة بالقرب من النهر منخفًضا جًدا. ويف قضاء مركز النجف )يف ناحية الحيدرية(، ال تحصل القرى الواقعة بعيًدا 

عن األنهار عىل ما يكفي من املياه للزراعة.

شـحة املياه والنزوح

ويوجد ما مجموعه 205 عائلة، أي 21٪ من إجاميل السكان النازحني بسبب 
املياه يف منطقة الدراسة، نزحوا من ناحية العباسية )يف قضاء الكوفة(.

النازحـون يف ذي قار لـكل قضاء/ناحية املنشـأ

/  القضاء 
حية لنا ا

العائالت  عدد 
%النازحة

100%205الكوفة

100٪205    العباسية

وقد نزحت معظم العائالت )198، 97٪( داخل القضاء نفسه )قضاء الكوفة( 
بينام نزح عدد قليل )7 عائالت، 3٪( إىل قضاء مركز النجف؛ وجميعهم إىل 

املواقع الحرضية.

النازحـون يف ذي قـار بحسـب محافظة النزوح

/  املحافظة 
ء لقضا ا

العائالت  عدد 
%النازحة

100%205النجف

96.6٪198    الكوفة

3.4٪7    مركز النجف



العراق  – للهجرة  الدولية  املنظمة  7

تقييم شحة املياه و النزوح الناتج عنها يف كل من: القادسية و النجف وبابل و واسط و كربالء

خارطة رقم )5( شحة املياه حسب املواقع يف النجف
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ت فرا
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كلــم   ٤٠    ٢٠    ٠

املواقــع املتأثرة

املواقــع التــي مل تعــد متأثرة

مركــز املحافظــة

ــدود املحافظة ح

حــدود القضاء

 

خارطة رقم )6( املواقع املتأثرة حسب عدد العوائل النازحة يف النجف
 

Euphrates

بلواسط با
بال كر

الكوفــة

رة ذ ملنا ا

ت فرا

لنجف ا

لنجف ا

القادســية

منطقــة الرتكيــز

٢٧٩

١٧٠

٢٠

١٥

كلــم   ٤٠    ٢٠    ٠

مركــز املحافظــة

ــدود املحافظة ح

حــدود القضاء

 



العراق  – للهجرة  الدولية  املنظمة  8

تقييم شحة املياه و النزوح الناتج عنها يف كل من: القادسية و النجف وبابل و واسط و كربالء

بابل

املواقع

وتوجد ستة مواقع متأثرة بشحة املياه يف محافظة بابل، وجميع هذه املواقع ريفية وتقع يف قضاء الهاشمية )4 مواقع يف ناحية املدحتية، وموقع 
واحد يف ناحية الشوميل، وموقع واحد يف ناحية الطليعة(. 

ويف قضاء الهاشمية، يعتمد سكان القرى عىل الزراعة يف معيشتهم، وبالتايل أدت شحة املياه إىل نزوحهم؛ حيث انخفضت مستويات املياه يف 
نهر الزبار ونهر الخميسية بشكل كبري منذ صيف عام 2018.

شـحة املياه والنزوح

السكان مجموع  من   2% أي  عائلة،   22 مجموعه  ما  يوجد  بابل،   ومن 
قضاء من  وجميعهم  الدراسة،  منطقة  يف  املياه  بسبب   النازحني 

.)الهاشمية )يف ناحية الشوميل

النازحـون يف بابل لـكل قضاء/ناحية املنشـأ

العائالت القضاء/الناحيـة عدد 
%النازحة

100%22الهاشمية

100٪22    الشوميل

18 عائلة إىل النازحني إىل محافظة كربالء:   وقد نزح جميع األشخاص 
 قضاء مركز كربالء وأربع عائالت إىل الهندية، علام بأن جميعهم نزحوا

.إىل املناطق الريفية

النازحـون يف بابل لـكل قضاء/ناحية املنشـأ

العائالت املحافظة/القضـاء عدد 
%النازحة

100%22كربالء

81.8٪18    مركز كربالء

18.2٪4    الهندية
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تقييم شحة املياه و النزوح الناتج عنها يف كل من: القادسية و النجف وبابل و واسط و كربالء

خارطة رقم )7( شحة املياه حسب املواقع يف بابل
 

بل با
Tigr is

الهاشــمية

لحلة ا

املســيب

املحاويــل
واسط

بال كر

لنجف ا القادســية

منطقــة الرتكيــز

كلــم   ٢٠    ١٠    ٠

املواقــع املتأثرة

املواقــع التــي مل تعــد متأثرة

مركــز املحافظــة

ــدود املحافظة ح

حــدود القضاء

 

خارطة رقم )8( املواقع املتأثرة حسب عدد العوائل النازحة يف بابل
 

Tigr is

الهاشــمية
لحلة ا

منطقــة الرتكيــز

٥٠٠

 

كلــم   ٢٠    ١٠    ٠

مركــز املحافظــة

ــدود املحافظة ح

حــدود القضاء

بل با

املســيب

املحاويــل

واسط

بال كر

لنجف ا القادســية
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تقييم شحة املياه و النزوح الناتج عنها يف كل من: القادسية و النجف وبابل و واسط و كربالء

واسط

املواقع

وتوجد تسعة مواقع متأثرة بشحة املياه، وكلها تقع يف قضاء الكوت )8 مواقع يف مركز ناحية واسط وموقع واحد يف ناحية الشيخ سعد(، علام بأن 
معظم املواقع )8 مواقع من أصل 9( ريفية.

ويف مناطق قضاء الكوت )يف ناحية واسط(، نزح سكان القرى بسبب عدم كفاية املياه املخصصة للزراعة. ويف قضاء بدرة )يف مركز ناحية بدرة(، 
يوجد نقص يف مياه الرشب.

شـحة املياه والنزوح

ويوجد ما مجموعه 119 عائلة نازحة يف األصل من محافظة واسط وتشكل 
12٪ من إجاميل السكان النازحني بسبب شحة املياه يف محافظات وسط 
العراق من هذه الدراسة. وكان األشخاص النازحني من واسط من قضاء 
الحي )67٪، 80 عائلة(، و قضاء الكوت )22٪، 26 عائلة( و قضاء العزيزية 

)11٪، 13 عائلة(.

النازحون يف واسـط لـكل قضاء/ناحية املنشـأ

العائالت القضاء/الناحيـة عدد 
%النازحة

67.2%80الحي

67.2٪80    املوفقية

21.9%26الكوت

11.8٪14    مركز الكوت

10.1٪12    ناحية واسط

19.7%13العزيزية

8.4٪10    مركز العزيزية

2.5٪3    الدبوين

ونزحت الغالبية العظمى من العائالت النازحة من واسط إىل قضاء الكوت 
يف نفس املحافظة )98٪، 116 عائلة(، بينام نزحت أقلية إىل قضاء الهندية 
يف محافظة كربالء )3٪، 3 عائالت(. ومن بني هذه العائالت، نزح حوايل 
ثلثيهم )86، 72٪( إىل املناطق الحرضية والثلث الباقي )33، 27٪( إىل 

املناطق الريفية.

النازحـون يف املثنـى بحسـب محافظة النزوح

/  املحافظة 
ء لقضا ا

العائالت  عدد 
%النازحة

97.5%116واسط

97.5٪116    الكوت

2.5٪3كربالء

2.5٪3    الهندية
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تقييم شحة املياه و النزوح الناتج عنها يف كل من: القادسية و النجف وبابل و واسط و كربالء

خارطة رقم )9( شحة املياه حسب املواقع يف الواسط
 

النعامنيــة

ــة العزيزي
ــة الصويري

بل با

القادســية

جلة د

جلة د

منطقــة الرتكيــز

كلــم   ٤٠    ٢٠    ٠

املواقــع املتأثرة

املواقــع التــي مل تعــد متأثرة

مركــز املحافظــة

ــدود املحافظة ح

حــدود القضاء

واسط

كوت

لحي ا

كوت

بدرة

 

خارطة رقم )10( املواقع املتأثرة حسب عدد العوائل النازحة يف الواسط

منطقــة الرتكيــز

١٣ -١٥

٩ -١٢

٦ -٨

كلــم   ٤٠    ٢٠    ٠

مركــز املحافظــة

ــدود املحافظة ح

حــدود القضاء

النعامنيــة

ــة العزيزي
ــة الصويري

بل با

القادســية

جلة د

جلة د

واسط

كوت

لحي ا

كوت

بدرة
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تقييم شحة املياه و النزوح الناتج عنها يف كل من: القادسية و النجف وبابل و واسط و كربالء

كربالء

املواقع

ويوجد موقعان متأثران بشحة املياه يف كربالء؛ املوقع األول يف مركز قضاء كربالء )يف ناحية الحسينية( واملوقع الثاين يف قضاء عني التمر )يف 
ناحية مركز عني التمر(، علام بأن جميع هذه املناطق ريفية.

إن املواقع املوجودة يف قضاء كربالء )يف مركز كربالء( بعيدة عن وسط مدينة كربالء كام أن مياه البرئ غري صالحة للرشب بسبب وجود مادة الكربيت 
فيها. وكذلك، فإن شبكات املياه وانظمة الري يف املناطق الواقعة يف قضاء كربالء )ناحية الحر( تالفة أو بحاجة إىل صيانة. ويف قضاء كربالء )ناحية 

الحسينية(، ال تصل املياه من نهر الحسينية إىل القرى5 .

شـحة املياه والنزوح

العراق. الدولية للهجرة يف  التابع للمنظمة   )RART( التقييم واالستجابة الرسيعة  التقارير امليدانية لفريق   5

نازحة يف األصل من كربالء، وذلك يشكل  19 عائلة  ويوجد ما مجموعه 
2٪ من إجاميل السكان النازحني بسبب املياه يف منطقة الدراسة، علام 
بأن جميع هذه العائالت من قضاء عني التمر )يف ناحية مركز عني التمر(.

النازحـون يف كربالء لـكل قضاء/ناحية املنشـأ

العائالت القضاء/الناحيـة عدد 
%النازحة

100%19عني التمر

100٪19    مركز عني التمر

ونزح جميع النازحني من محافظة كربالء إىل قضاء كربالء؛ حيث نزح حوايل 
 6( الثلث املتبقي  الحرضية ونزح  )13 عائلة، 68٪( إىل املناطق  ثلثيهم 

عائالت، 32٪( إىل املناطق الريفية.

النازحـون يف كربـالء بحسـب محافظة النزوح

العائالت املحافظة/القضـاء عدد 
%النازحة

100%19كربالء

100٪19    قضاء كربالء
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تقييم شحة املياه و النزوح الناتج عنها يف كل من: القادسية و النجف وبابل و واسط و كربالء

خارطة رقم )9( شحة املياه حسب املواقع يف كربال
 

بل Razzazaبا
Lake

منطقــة الرتكيــز

كلــم   ٢٠    ١٠    ٠

املواقــع املتأثرة

املواقــع التــي مل تعــد متأثرة

مركــز املحافظــة

ــدود املحافظة ح

حــدود القضاء

بال كر
التمر ــني  ع ــة الهندي

بال كر

بال كر

لنجف ا

 

خارطة رقم )10( املواقع املتأثرة حسب عدد العوائل النازحة يف كربال
 

Razzaza
Lake

بال كر
التمر ــني  ع ــة الهندي

بال كر

بال كر

لنجف ا

بل با
منطقــة الرتكيــز

١٩

كلــم   ٢٠    ١٠    ٠

مركــز املحافظــة

ــدود املحافظة ح

حــدود القضاء



تقييم شحة املياه والنزوح الناتج 
عنها يف كل من: القادسية و 
النجف وبابل و واسط و كربالء

املنظمة الدولية للهجرة - العراق

@IOMIraq

www.iomiraq.net   

iomiraq@iom.int / iraqdtm@iom.int   

   معلومات اكرث:
iraqdtm.iom.int 

iraqdtm.iom.int/EmergencyTracking.aspx

   املنظمة الدولية للهجرة
 وكالة الهجرة التابعة لألمم املتحدة - بعثة العراق

 املكتب الرئييس يف بغداد
 مجمع يونامي )ديوان 2(

املنطقة الدولية ، بغداد ، العراق

2600 3105 3908 +    

)IOM ( للهجرة  الدولية  ©املنظمة   2019

وسيلة  بأي  أو  شكل  بأي  نقله  أو  اسرتجاع  نظام  يف  تخزينه  أو  املنشور  هذا  من  جزء  أي  إنتاج  إعادة  يجوز  ال 
النارش. من  مسبق  كتايب  إذن  عىل  الحصول  دون  ذلك  غري  أو  تسجيل  أو  تصوير  أو  تقني  أو  إلكرتونية 

iomiraq@iom.int
mailto:iomiraq@iom.int
http://iraqdtm.iom.int
iraqdtm.iom.int/EmergencyTracking.aspx

