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 تقييم شحة املياه والنزوح الناتج عنها يف كل من:
ميسان واملثنى وذي قار والبرصة

التايل املواقع املتأثرة بشحة املياه والجفاف  التقييم  يحدد 
والنزوح الناجم عنهام ألربع محافظات يف جنوب العراق: 

ميسان واملثنى وذي قار والبرصة.1

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
2018 إىل كانون الثاين 2019، باإلضافة إىل تصنيف املواقع املتأثرة بشحة املياه يف ترشين األول 2018 وتم تحديثه يف كانون الثاين 2019.

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

تم تحديد املواقع بواسطةIOM-DTM ، التقييم واالستجابة الرسيعة  )RART(، ومركز التنسيق واملراقبة املشرتك )JCMC( خالل الفرتة من نيسان 2018 إىل كانون الثاين 2019.  3
الDTM تتبع النزوح املتأثر بالجفاف ، يف سبع جوالت من نيسان 2018 إىل كانون الثاين 2019.  4

واعتباًرا من كانون الثاين 2019، تم تحديد 100 موقع تواجه شحة املياه 
و/أو الجفاف.3حيث يوجد 58 موقًعا يف محافظة ميسان و 22 موقًعا 
11 موقًعا يف محافظة البرصة وتسعة مواقع  يف محافظة املثنى و 
يف محافظة ذي قار، وهذه املواقع كلها تقريبا يف املناطق الريفية 
)96 موقع من أصل 100 موقع(. ومقارنة بترشين األول 2018، انخفض عدد 
هذه املواقع املتأثرة بنسبة 56٪ )127 موقًعا: 93 موقًعا يف محافظة 
املثنى و 27 موقًعا يف محافظة ميسان و 6 مواقع يف محافظة البرصة 
وموقًعا واحد يف محافظة ذي قار(، وتشكل املواقع الحرضية 64٪ من 
االنخفاضات، وتتمثل هذه املواقع الحرضية يف قضاء الساموة  هذه  

مقارنة  املياه  ندرة  فيها  تحسنت  موقًعا   93 يف  املثنى(  )محافظة 
بترشين األول 2018. ومن ناحية أخرى، يوجد 18 موقًعا جديًدا تأثر بشحة 
املياه او الجفاف يف كانون الثاين 2019 مقارنًة ببيانات ترشين األول 2018 
يف هذه املحافظات االربعة، وتقع سبعة من هذه املواقع يف ميسان 
)5 يف قضاء املجر الكبري و 2 يف قضاء امليمونة(، وستة مواقع يف 
املثنى )4 مواقع يف قضاء الخضري و 2 يف قضاء الرميثة(، وأربعة مواقع 
يف ذي قار ) 3 يف قضاء الشطرة وموقع واحد يف قضاء مركز النارصية( 

وموقع واحد يف البرصة يف قضاء أبو الخصيب.4

خارطة رقم )1( شحة املياه حسب املواقع يف املحافظات االربعة

ملثنى ا

ن ميسا

قار ذي 

برصة

رميثــة

الســلامن

النارصيــة

الشــطرة

الرفاعــي

يب
الغر يل 

عــ

الكحــالء

لــح قلعــة صا

ــة مليمون
ا

 مجر

الكبــري

برصة

رنــة
الق

ش
ايــ
جب
ال

بري لز ا و فا

وة
ام
س
ل ا

رض
لخ
ا

الخصيــب بــو  ا

العرب شــط 

شيوخ
ال  

ق
ســو

العامرة

ية رص لنا ا

وة لسام ا

ينــة
ملد

ا

منطقــة الرتكيــز

٤٠ كلــم      ٢٠      ٠

(٢٠١٩ املواقــع املتأثــرة (كانون الثاين 

املواقع املتأثرة ســابقاً (ترشين االول ٢٠١٨)

مركــز املحافظــة

املحافظــة

ء لقضا ا

 



العراق  – للهجرة  الدولية  املنظمة  2

تقييم شحة املياه والنزوح الناتج عنها يف كل من: ميسان واملثنى وذي قار والبرصة  

خارطة رقم )2( املواقع املتأثرة حسب عدد عائالت النازحة يف املحافظات االربعة
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شـحة املياه والنزوح

واعتباًرا من كانون الثاين 2019، نزحت 5,347 عائلة من محافظات ميسان 
واملثنى وذي قار والبرصة. وتتعقب مصفوفة تتبع النزوح DTM التابعة 
التي  العائالت  هذه  من   2,587 العراق  يف  للهجرة  الدولية  للمنظمة 
نزحت إىل سبع محافظات يف جنوب العراق، ال سيام املحافظات االربعة 

التي نزحت منها.

وتشري التحليالت الخاصة مبحافظات املنشأ للنازحني إىل أن محافظة ذي 
قار هي األكرث ترضرا من وضع النزوح الناجم عن شحة املياه أو الجفاف: 
حيث أن 60٪ من النازحني من هذه املحافظة )1,553 عائلة(، تليها محافظة 
ميسان )بنسبة 27٪، 694 عائلة(، وثم محافظة البرصة )بنسبة ٪8، 208 

عائلة( ومحافظة املثنى )بنسبة 5٪، 132 عائلة(.

أما بالنسبة ملحافظات النزوح، فتستضيف ذي قار أيًضا الحصة األكرب من 
النازحني )40٪، 1,025 عائلة(، تليها ميسان )27٪، 694 عائلة( ثم كربالء )٪15، 
382 عائلة( ثم البرصة )8٪، 196 عائلة( ثم النجف )5 ٪، 131 عائلة( ثم املثنى 
بأنه يوجد هناك  12 عائلة(. علام   ،٪1( القادسية  118 عائلة( وأخريا   ،٪ 5(
اتجاهات نزوح متنوعة عرب املحافظات وداخل كل محافظة، حيث أن جميع 
العائالت النازحة يف األصل من ميسان قد نزحوا داخل ميسان. وباملثل، فإن 
94 ٪ من النازحني يف البرصة قد نزحو اىل اماكن اخرى داخل املحافظة 
وكذلك 89٪ بالنسبة للنازحني من محافظة البرصة. ومن بني عائالت النازحني 
يف ذي قار، نزحت 1,025 عائلة إىل مناطق أخرى يف املحافظة، بينام نزح 

البقية إىل كربالء والنجف )382 عائلة و 131 عائلة عىل التوايل(.

وقد نزحت معظم العائالت إىل املناطق الحرضية )79٪، 2,790 عائلة( مع 
21٪ فقط )757 عائلة( إىل املناطق الريفية.
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النـزوح الكيل بحسـب محافظـة املنشـأ ومحافظة النزوح

املنشـأ %عدد العائـالت النازحةمحافظـة النزوح%عدد العائـالت النازحةمحافظة 

60٪15,53ذي قار

39,9٪1,025 ذي قار

15٪397 كربالء

5,1٪131 النجف

27٪694ميسان26,8٪694ميسان

8٪208البرصة

7,6٪196البرصة

0,5٪12القادسية

5,1٪132املثنى

4,6٪118املثنى

0,4٪9النجف

0,2٪4كربالء

0٪1القادسية

واعتباًرا من كانون الثاين 2019، كانت هناك زيادة بنسبة 45٪ يف عدد األشخاص النازحني )1,152 عائلة( مقارنة بترشين األول 2018. حيث أنه تم تقييم 890 
عائلة )77٪( من ذي قار، و185 عائلة )16٪( من ميسان، و56 عائلة )5٪( من املثنى و 21 عائلة )2٪( من البرصة. ويظهر تحليل اتجاهات النزوح  عرب وداخل 

املحافظات أن جميع العائالت النازحة الجديدة قد نزحت داخل محافظتها األصلية باستثناء 40 عائلة )4٪( من ذي قار انتقلت إىل كربالء.
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البرصة

املواقع

ويف البرصة، تم تحديد 11 موقًعا متأثرة بشحة املياه، وكلها ريفية، ومعظمها )7 مواقع من أصل 11 موقًعا( موجود يف قضاء الثغر يف القرنة. وتعتمد 
القرى الواقعة عرب هذه املنطقة اعتامًدا كبريًا عىل املياه التي يتم الحصول عليها من نهر العز والقادمة من ميسان واملناطق املجاورة، ويعتمد سكان 
القرى عىل الزراعة وتربية الحيوانات وصيد األسامك. إال أن مياه نهر العز قد انخفضت بدرجة كبرية يف صيف 2018، مام أجرب العائالت عىل بيع العديد من 
حيواناتهم، ثم نزحوا إىل مواقع أخرى حتى تتمكن حيواناتهم املتبقية من الرعي علام بأنهم أصبحوا يعتمدون عىل رشاء املياه املنقولة بالشاحنات 

بدالً من االعتامد عىل مياه النهر.

علام بأن أنظمة الري يف كل من ناحية عزالدين سليم وناحية الثغر قدمية وتالفة مام زاد من سوء الوضع وتفاقمه، كام وتقع املواقع األخرى املتأثرة 
بشحة املياه يف البرصة يف قضاء أبو الخصيب.

شـحة املياه والنزوح

السكان  8٪ من مجموع  البرصة، أي  208 عائلة من  ويوجد ما مجموعه 
النازحني؛ 102 عائلة )49٪( من قضاء القرنة، و 85 عائلة )41٪( من قضاء 

الفاو، و 21 عائلة )10٪( من قضاء أبو الخصيب.

النازحـون يف البـرصة بحسـب قضاء / ناحية املنشـأ

/  القضاء 
حية لنا ا

العائالت  عدد 
%النازحة

49%102 القرنة

43,3٪90     الثغر

5,8٪12    الدير

40.9%85الفاو

10.1%21ابو الخصيب

10.1٪21    السيبة

داخل  نزحت  قد  عائلة(   196  ،٪94( البرصة  من  النازحة  العائالت  ومعظم 
املحافظة. أما الـ12 عائلة املتبقية )6٪( فقد نزحت يف قضاء حمزة يف 
محافظة القادسية. ويظهر تحليل توزيع النزوح عرب املحافظات أن العائالت 
نزحت إىل ست أقضية؛ حيث أن معظم العائالت )138 عائلة، 66٪( قد نزحت 
إىل قضاء مركز البرصة، واملتبقية يف األقضية التالية: املدينة والزبري 

ومركز شط العرب وأبو الخصيب.

النازحـون يف البـرصة بحسـب محافظة النزوح

/  املحافظة 
ء لقضا ا

العائالت  عدد 
%النازحة

94,2%196 البرصة

66,3٪138     مركز البرصة

7,7٪16    املدينة

7,7٪16    الزبري

6,7٪14    مركز شط العرب

5,8٪12    أبو الخصيب

5,8%12القادسية

5,8٪12    حمزة
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علام بأن معظم النازحني من البرصة )150 عائلة، 72٪( قد نزحوا إىل املناطق الحرضية يف املحافظة، و 58 عائلة )28٪( نزحت إىل املناطق الريفية؛ حيث 
نزحت 46 عائلة منها إىل املناطق الريفية يف البرصة و12 عائلة )6٪( إىل املناطق الريفية يف القادسية.

خارطة رقم )3( شحة املياه حسب املواقع يف البرصة
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خارطة رقم )4( املواقع املتأثرة حسب عدد العوائل النازحة يف البرصة
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ذي قار

املواقع

ويف ذي قار، تم تحديد تسعة مواقع متأثرة بشحة املياه، مثانية منها ريفية واثنان من املواقع الحرضية. وتوجد ثالثة من هذه املواقع يف قضاء النارصية، 
واثنان يف قضاء الجبايش، واثنان يف قضاء الشطرة، واملتبقية يف قضاء سوق الشيخ وقضاء الرفاعي. ويف الجبايش وسوق الشيخ، حيث يعتمد السكان 
عىل تربية الجاموس، تأثر سكان املنطقة بانخفاض مستويات املياه. ويف مناطق قضاء النارصية )يف كل من مركز ناحية سيد دخيل وناحية اإلصالح( وقضاء 
الشطرة )يف ناحية الدواية( يعاين السكان من االنحفاض يف مستوي األنهار املوجودة يف املنطقة. وقد تعرضت قنوات الري للتلف يف قضاء سوق 

الشيوخ )يف ناحية كرامة بني سعيد( ويف قضاء الرفاعي )يف ناحية العجيل(، مام زاد وضع أنظمة الري سوءاً يف فصل الصيف ومل يتحسن بعد.

شـحة املياه والنزوح

السكان  مجموع  من   ٪60 أي  قار،  ذي  من  أصلها  عائلة   1,553 وتوجد 
النازحني، ومعظم هذه العائالت هي يف األصل من قضاء الشطرة )1,402 
عائلة 90٪(: 1,292 عائلة )83٪( من ناحية الضوايا و110 عائلة )6٪( من مركز 
الناحية يف الغراف. والعائالت املتبقية من أربع أقضية هي: 91 عائلة )٪6( 
من النارصية، 25 عائلة )2٪( من الجبايش، 20 عائلة )1٪( من سوق الشيوخ 

و 15 عائلة )1٪( من الرفاعي.

النازحـون يف ذي قـار لـكل قضاء / ناحية املنشـأ

/  القضاء 
حية لنا ا

العائالت  عدد 
%النازحة

90.3% 1,402الشطرة 

83.2٪1,292    الدواية

7.1٪110    مركز الغراف 

5.9%91النارصية 

3.2٪50    االصالح 

1.4٪21    مركز النارصية 

1.3٪20    مركز سيد الدخيل 

1.6%25الجبايش

1.3٪20    مركز الفهود 

0.3٪5    مركز الجبايش

1.3%20سوق الشيوخ 

1.3٪20    كرمة بني سعيد 

1.0%15الرفاعي  

1.0٪15    قلعة سكر 

وقد نزحت معظم العائالت من ذي قار إىل أماكن أخرى داخل املحافظة 
)1,025، 66٪(، أما بقية النازحني فقد نزحوا إىل محافظتي الكربالء والنجف، 
397 عائلة )26٪( و 131 عائلة )8٪( عىل التوايل. ويوضح تحليل توزيع 
النزوح داخل املحافظة عىل مستوى القضاء للعائالت النازحة داخل ذي 
قار: أن 900 عائلة )58٪( نزحت إىل الشطرة، 70 عائلة )5٪( إىل النارصية، 
20 عائلة )1٪( إىل سوق الشيوخ، 20 عائلة )1٪( إىل الجبايش، و 15 عائلة 

)1٪( إىل الرفاعي. 

أما ماتبقى وهو 528 عائلة فقد نزحت إىل محافظتي الكربالء والنجف، 
ويوجد هناك 395 عائلة يف مركز القضاء يف كربالء )25٪( وعائلتان يف 
قضاء الهندية يف محافظة الكربالء. ويف محافظة النجف، تعيش 131 

عائلة )8٪( يف مركز القضاء يف النجف.

النازحـون يف ذي قـار بحسـب محافظة النزوح

/  املحافظة 
ء لقضا ا

العائالت  عدد 
%النازحة

66.0%1,025ذي قار 

57.0٪900    الشطرة 

4.5٪70    النارصية 

1.3٪20    سوق الشيوخ 

1.3٪20    الجبايش 

1.0٪15    الرفاعي 

25.6 %397كربالء 

25.4٪395    مركز كربالء 

0.1٪2    الهندية 

8.4%131النجف 

8.4٪131    مركز النجف 
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ونزحت ثلثي العائالت النازحة أساسا من ذي قار )1,030 عائلة، 66٪( إىل املناطق الحرضية: 96٪)990 عائلة( يف محافظة ذي قار نفسها و 4٪ )40 عائلة( 
يف محافظة كربالء. أما العائالت املتبقية 34٪ )523 عائلة( فقد نزحت إىل املناطق الريفية: 68٪ )357 عائلة( يف محافظة كربالء، و 25٪ يف محافظة 

النجف )13 1 عائلة( و7٪ )35 عائلة( يف محافظة ذي قار.

خارطة رقم )5( شحة املياه حسب املواقع يف ذي قار
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ء لقضا ا

 

خارطة رقم )6( املواقع املتأثرة حسب عدد العوائل النازحة يف ذي قار
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ميسان

املواقع

ويف ميسان، تم تحديد 58 موقًعا يف ست أقضية متأثرة بشحة املياه، وما يقارب جميعها )57 موقعا، 98٪( عبارة عن مناطق ريفية وموقعا واحدا 
يف منطقة حرضية. ويوجد 30 موقًعا يف قضاء امليمونة، و 11 يف قضاء املجر الكبري، ومثانية يف قضاء الكحالء، وستة يف مركز القضاء يف العامرة، 
واملتبقي يف مناطق أخرى من قضاء عيل الغريب وقضاء الكحالء وقضاء قلعة صالح. إن السبب الرئييس للنزوح هو انخفاض مستوى املياه يف األنهار، 
والذي يفرض تحديات عىل السكان الذين يعتمدون عىل الزراعة والرثوة الحيوانية. ويف قضاء امليمونة، قد انخفض منسوب املياه يف نهر امليمونة، 
ويف قضاء الكحالء وقضاء عيل الغريب )يف ناحية عيل الرشقي( نزح الناس بسبب انخفاض منسوب املياه يف نهر كميت. ويف قضاء املجر الكبري، يعترب 
نقص املياه موسميًا بشكل عام حيث تقع القرى يف مناطق مرتفعة يصعب فيها الوصول إىل املياه يف فصل الصيف. علام بأنه يف هذه املناطق 
حيث حدث نزوح، يعتمد سكان القرى اعتامًدا كبريًا عىل تربية الجاموس واألغنام وإنتاج األلبان وصيد األسامك. وقد نزح جميع النازحني يف ميسان إىل 

اماكن أخرى داخل املحافظة.

شـحة املياه والنزوح

وتوجد 694 عائلة نازحة اصلها يف محافظة ميسان: 27٪ من مجموع النازحني. ومن بينهم؛ 383 عائلة )55٪( من قضاء امليمونة )223 أو 32٪ من ناحية 
مركز امليمونة و 130 أو 19٪ من ناحية سعيد أحمد الرفاعي(، و117 عائلة من قضاء العامرة )17٪، وجميعهم من ناحية كميت(. أما الباقني، فهم من قضاء 

الكحالء )68 أو 10٪(، وقضاء املجر الكبري )51 أو 7٪(، وقضاء قلعة صالح )50 أو 7٪( وقضاء عيل الغريب )25 أو ٪4(. 

النازحـون يف ميسـان لـكل قضاء / ناحية املنشـأ

/  القضاء 
حية لنا ا

العائالت  عدد 
/%النازحة  القضاء 

حية لنا ا
العائالت  عدد 

%النازحة

0.9٪6    مركز الكحالء 55.2%383امليمونة 

7.3%51املجر الكبري 32.1٪223    مركز امليمونة 

5.6٪39    العدل 18.7٪130    سعيد أحمد الرفاعي 

1.7٪12    مركز املجر الكبري4.3٪30    السالم 

7.2%50قلعة صالح 16.9%117العامرة 

7.2٪50    األزير 16.9٪117    كميت

3.6%25عيل الغريب 9.8%68الكحالء 

3.6٪25    عيل الرشقي  8.9٪62    املرشح 

ويوضح تحليل توزيع النزوح عىل مستوى القضاء يف 
داخل  نزحوا  قد  النازحني  جميع  أن  ميسان  محافظة 
املحافظة: 501 عائلة )72٪( نزحت إىل العامرة، و101 
عائلة )15٪( إىل امليمونة، و36 عائلة )5٪( إىل املجر 
الكبري، أما العائالت املتبقية فقد نزحت إىل الكحالء 

وقلعة صالح وعيل الغريب.

النازحـون يف ميسـان بحسـب محافظة النزوح

/  املحافظة 
ء لقضا %عدد العائـالت النازحةا

72.2٪501العامرة 

14.6٪101امليمونة 

5.2٪36املجر الكبري 

3.9٪27الكحالء 

3.6٪25قلعة صالح 

0.6٪4عيل الغريب 
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خارطة رقم )7( شحة املياه حسب املواقع يف ميسان
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قار ذي 

برصة

العامرة

منطقــة الرتكيــز

٤٠ كلــم      ٢٠       ٠
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مركــز املحافظــة

املحافظــة

ء لقضا ا

 

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

ن ميسا

يب
الغر يل 

عــ
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ء لقضا ا
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املثنى

املواقع

ويف محافظة املثنى، تأثر 22 موقًعا بشحة املياه وجميع هذه املواقع ريفية؛ حيث يوجد 19 موقًعا يف قضاء الرميثة )12 يف ناحية النجمي و4 يف 
ناحية الهالل و 3 يف ناحية الوركاء(، وثالثة مواقع يف قضاء الساموة. وتعاين القرى النائية يف قضاء الرميثة )الواقعة يف ناحية النجمي( من شحة 
املياه بسبب ارتفاع مستويات امللوحة يف مياه اآلبار، كام وتفتقر القرى يف قضاء الرميثة )يف ناحية الوركاء( وقضاء الخرض )يف ناحية مركز الخرض( 
إىل مياه الري وغريها من القرى يف قضاء الدميثة )يف ناحية الحلة( التي تفتقر إىل املياه بسبب مستوى املنخفض جدا ملياه النهر. وهذا يعني أن 

معظم سكان املنطقة، الذين يعتمدون عىل األنشطة الزراعية وتربية الحيوانات وصيد األسامك، لديهم فرص معيشية قليلة.

شـحة املياه والنزوح

وهناك نسبة صغرية فقط اصلها من محافظة املثنى، 132 عائلة )٪5 
من إجاميل النازحني(. علام بان 106 عائلة من هذه العائالت )80٪( هي من 
قضاء الرميثة )بشكل رئييس من ناحية النجمي، 65 عائلة أو 49٪( و٪20 

من قضاء الخرض. 

النازحـون يف املثنـى لـكل قضاء / ناحية املنشـأ

/  القضاء 
حية لنا ا

العائالت  عدد 
%النازحة

80.3%106الرميثة 

49.2٪65    النجمي

21.2٪28    الهالل 

6.8٪9    الكرامة 

3.0٪4    مركز الرميثة 

19.7%26الخرض 

18.9٪25    مركز الخرض 

0.8٪1    الدراجي 

إن معظم العائالت النازحة )118، 89٪( قد نزحوا داخل املحافظة، اغلبهم إىل 
قضاء الرميثة )65 عائلة، 49٪(، ونسبة الـ11٪ املتبقية قد نزحت إىل محافظة 

النجف )9 عائالت، 7٪(، ومحافظتي كربالء )4، 3٪(، والقادسية )٪1،1(.

النازحـون يف املثنـى بحسـب محافظة النزوح

/  املحافظة 
ء لقضا ا

العائالت  عدد 
%النازحة

89.4%118املثنى 

49.2٪65    الرميثة 

28.0٪37    الخرض 

6.0٪8    السلامن 

6.0٪8    الساموة 

6.8 %9النجف 

6.8 ٪9    النجف 

3.0%4كربالء 

3.0٪4    الهندية  

0.8%1القادسية 

0.8٪1    الشامية 
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وفيام يتعلق بتوزيع العائالت النازحة بني املناطق الحرضية والريفية، تبني النتائج أن 52٪ )68 عائلة( نزحت 
إىل مناطق ريفية و 48٪ )64 عائلة( يعيشون يف مناطق حرضية.

خارطة رقم )9( شحة املياه حسب املواقع يف املثنى
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