
ديموغرافيا  لنتائجهاون في االعالم: تغطيات سطحية بال متابعة النازح

 واقتصاديا واجتماعيا

 

في تقريره السادس واالربعون التغطيات االعالمية المحلية لقضايا  "يرصد "بيت االعالم العراقي

التي سيطر  والبلداتالنازحين داخل البالد بعد ثالثة سنوات على اعالن استعادة السيطرة على المدن 

، ووصل عدد النازحين في ذروة 2017وحتى نهاية العام  2014عليها تنظيم "داعش" منذ العام 

 ماليين شخص وفقا لتقارير اممية ومحلية. 5هجمات داعش الى اكثر من 

وبعد ثالثة سنوات عاد الجزء االكبر من النازحين الى مناطقهم، فيما يزال مئات االالف حتى االن 

منازلهم ومدنهم يعيشون في مخيمات النازحون او يقطنون في مدن اخرى، ويخشون العودة  بعيدين عن

 السباب امنية واخرى اجتماعية واقتصادية تشّكل عوائق دون اغالق هذا الملف.

، عبر تتبع نوعية ائل االعالم ملف النازحين الشائكويتناول تقرير الرصد الجديد كيف تتناول وس

ليل نوعية هذه حوالتحقيقات التي تجريها وسائل االعالم حول القضية الى جانب تاالخبار والتقارير 

التقارير ومدى تلبيتها لمتطلبات الملف الذي ما زال يمثل احد ابرز التحديات التي تواجه السلطات 

 العراقية بشقيها الحكومة االتحادية ومجالس المحافظات المحلية.

( 17عت بين المرئي والمقروء لـ )( خبر وتقرير وتحقيق تنوّ 150ويتضمن التقرير رصدا الكثر من )

من ابرز وسائل االعالم العراقية المتنوعة بين القنوات التلفزيونية والوكاالت والمواقع االخبارية 

 وحتى االن. 2019والصحف، الخر ستة اشهر بدأ من منتصف العام 

عالمية الى جانب روابط التغطيات لوسائل ويحتوي تقرير الرصد على عينة مصّورة من التغطيات اال

 االعالم محور الرصد التي استند عليها التقرير.

  

 -وتوصل تقرير الرصد الى النتائج التالية:

ما زالت قضية النازحين تحظى بتغطيات سطحية من قبل وسائل االعالم عبر االستناد على  -1

تكون هناك تغطيات خاصة  البيانات واالحصاءات الصادرة عن الجهات الرسمية دون ان

وحصرية تتناول القضايا المخفية في هذا الملف، وتراجعت التغطيات حول النازحين بشكل كبير 

كأنعكاس لتراجع اعداد النازحين وعودة الكثير منهم الى منازلهم اال انها اختفت تقريبا من اي 

 متابعة الوضاع المتبقين منهم.

حين ذات الصبغة السياسية جزءا كبيرا منها، عبر تناقل شّكلت التغطيات الصحفية حول الناز -2

التصريحات السياسية التي تتهم جهات واطراف بالتسبب في نزوح او منع عودة النازحين الى 

منطقة ما، دون ان تبذل وسائل االعالم جهدا النتاج تغطيات ميدانية تستمع للنازحين في 

 المناطق المعنية بالتصريحات السياسية.



وسائل االعالم انتاج تغطيات حول اسباب عدم عودة مئات االالف من النازحين الى تهمل  -3

مناطقهم حتى اليوم، فؤالء النازحين فضلوا االستقرار في مناطق ومدن اخرى دون العودة الى 

منازلهم السباب عديدة مرتبطة باالمن وازمات اجتماعية واقتصادية، وال يعرف الجمهور وحتى 

زحين بعد االن ام انهم تجاوزا ذلك عبر االستقرار في ناهل يجوز تسميتهم بال الجهات الرسمية

 مدن اخرى وحصلوا على الوثائق الرسمية التي يحتاجون اليها.

اخفقت وسائل االعالم بشكل كبير في متابعة قصص النازحين العائدين الى مناطقهم، ولم تجري  -4

يعيشون وما هي مشاكلهم، وكيف يعتاشون تغطيات عن عائالت عائدين بعد فترة نزوح وكيف 

 وما الذي خسروه وما الذي يحتاجونه من خدمات.

اغفلت وسائل االعالم تغطية الظواهر االجتماعية واالقتصادية التي سببتها ازمة النزوح رغم  -5

انتهائها، خصوصا تلك المتعلقة بالسلم االهلي والمجتمعي والنظرة االجتماعية ودور العشائر 

المن هذه القضية ايجابا وسلبا، كما انها اغفلت التأثيرات االقتصادية لالزمة، مثال كيف وقوات ا

ان االنتاج الزراعي والصناعي تدهور بشكل كبير بسبب ازمة النزوح بسبب تغيير االالف منهم 

مناطق سكنه وعمله، وكذلك صعوبات تواجه من عاد من العاملين في الزارعة والصناعة من 

 ارسة اعمالهم.العودة لمم

 

 التوصيات:

على وسائل االعالم عدم االعتماد على البيانات الصادرة من الجهات الرسمية في تغطياتها حول  -1

ان الكثير من االرقام والمعلومات الواردة في هذه االحصاءات تغفل قضايا  اذازمة النزوح، 

طة باالوضاع االجتماعية بالنازحين، وقد ال تشير الى مشاكل كبيرة تلك المرتب مرتبطةمهمة 

واالقتصادية واالمنية، وتقتصر على نشر اخبار عودة النازحين ومنح المتبقين مساعدات انسانية 

وسائل االعالم تعتبر الجهة الوحيدة القادرة على تغطية االزمة بمهنية من دون ووغذائية، 

 مرتبط بها. طرفتجاهل اي 

قضايا  االستقصائية العميقة التي تتناولالتغطيات على وسائل االعالم ايالء اهتمام اكبر في  -2

محددة مسكوت عنها مرتبطة بسكان نازحين بسبب انتمائاتهم الجغرافية او العرقية او االثنية، 

وايضا القصص المرتبطة بأفراد وعائالت واالزمات التي تسببت ازمة النزوح لهم من مشاكل 

الفات عائلية، او صعوبة عودة النازحين نفسية وشخصية واجتماعية عبر حاالت طالق او خ

 الى مقاعد الدراسة والحصول على وظائف حكومية او مشاريع تجارية فردية.

على وسائل االعالم متابعة قصص نجاح للنازحين، عبر تتبع العائالت العائدة الى مناطقهم  -3

الظروف ومنازلهم وكيف واجهوا ازمة النزوح وكيف استطاعوا من الوقوف مجددا في 

الصعبة، خصوصا وان االالف منهم خسروا منازلهم بسبب تفجيرها من داعش او بسبب 

العمليات العسكرية، كما خسروا مدخراتهم ولكنهم تمكنوا من تجاوز هذه المصاعب بسرعة 

وعادوا الى الحياة الطبيعية، اذ ان نشر مثل هذه القصص مهم وضروري في تحقيق السلم 

 حفيز افراد المجتمع نحو تفكير ايجابي بعيدا عن التشاؤوم وخيبة االمل.االهلي والمجتمعي وت



 

 تفاصيل الرصد:

 اوال: التقرير المصور لتغطيات اعالمية حول ازمة النازحين

 ثانيا: روابط التغطيات االعالمية الزمة النزوح

 















 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 روابط التغطيات االعالمية

 القنوات التلفزيونية 

  قناة السومرية

 االمم المتحدة تتخوف من اعادة نازحين عراقيين الى مناطق سكناهم

 اخلية يعلن وضع جدول مبرمج إلعادة النازحين إلى مناطقهم في بابلوزير الد

 ملف فساد بالموصل 13من بينها النازحين والبنى التحتية.. مساع للتحقيق بـ

 مجلس االمن الوطني يتخذ قرارات وتوصيات في مقدمتها ملف النازحين

 المطلك: تورطت باستالم ملف النازحين وكان خطأ سياسيا

 منع عودة النازحين الى الكرابلة في القائم

 ين يعانون من أمراض سوء التغذيةعضو بمفوضية حقوق االنسان: أغلب األطفال النازح

 حراك برلماني للتحقيق في انتهاكات حصلت ببعض مخيمات النازحين

 مات يتعرضون إلى ظروف سيئةالحلبوسي: عدد كبير من النازحين في المخي

 حقوق االنسان: النازحون لن يعودوا الى مناطقهم ما لم تعوضهم الحكومة

 زيع المبالغ المخصصة لهذا الملف كرواتب على العوائلنائب يدعو الغالق مخيمات النازحين وتو 

https://www.alsumaria.tv/Search/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%85
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/317160/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/315221/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/313587/%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%8013
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A3%D9%85%D9%86/310012/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/305769/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%83-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/304620/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/303594/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/mobile/news/267648/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA/ar
https://www.alsumaria.tv/news/266898/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86/ar
https://www.alsumaria.tv/news/263836/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%85/ar
https://www.alsumaria.tv/mobile/news/261009/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A7%D9%84/ar


 الكشف عن اعداد النازحين الذين لقوا مصرعهم بالمخيمات منذ كانون الثاني الماضي

 السيستاني يؤكد على اعادة النازحين والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون 

 

  قناة الشرقية

 يمنع النازحين من العودة لمناطقهم في سنجارالبى كاكا 

 الياسري : وضعنا خطة لعودة النازحين لجرف الصخر

 الحلبوسي يدعو إلعادة النازحين والقضاء على الفساد

 الدايني : جهات سياسية تمنع عودة النازحين

 مجلس االمن الوطني يدرس اليات عودة النازحين

 تحالف القوى: مشروع التحالف في االنبار االعمار واعادة النازحين

 اعادة االعمار والنازحينالمجمع الفقهي يبحث جهود 

 انتقاد التقصير الحكومي لتأمين عودة النازحين

 بغداد تضج بالنازحين مخيمات

 تحذير نيابي من المتاجرة بازمات النازحين

 

 قناة دجلة

 لـ)دجلة(: جهات سياسية تمنع عودة شريحة واسعة من النازحينالجربا 

 أحمد الدليمي لـ)دجلة(: قضاء القائم يشهد ثورة عمرانية وهناك عمل كبير على إعادة النازحين

 يحيى المحمدي لـ)دجلة(: يجب على عبد المهدي الكشف عن الجهات التي تمنع عودة النازحين

 لحلبوسي شدد على ضرورة عودة النازحين فوراالنائب عبد هللا الخربيط لـ)دجلة( : ا

 الدهلكي لـــ)دجلة(: على الحكومة ضمان عدم تزوير اصوات النازحين

https://www.alsumaria.tv/mobile/news/260541/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7/ar
https://www.alsumaria.tv/news/260104/alsumaria-news/ar
https://www.alsharqiya.com/news/page/2/?s=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86+
https://www.alsharqiya.com/news/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%89-%d9%83%d8%a7%d9%83%d8%a7-%d9%8a%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7/
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 من نسبة الضرر الذي تعرض له النازحين %50دجلة(: المبالغ الي تم تسديدها تشكل العبد ربه لـ)

 عبطان لـ)دجلة(: على الحكومة أن تبين أسباب عدم إعادة النازحين

 العمل النيابية لـعبـد المهـدي: تـبـريـرك بخصوص ملف النازحين يـؤشـر "خوفـك" وعليـك أن تـسـتـقـيـل

 

 قناة الرشيد

 العراق يعتزم تبني مقترح اتفاقية عربية بشأن النازحين

 ترحيل مئات النازحين من نينوى إلى مسقط رأسهم

 خفايا تقف وراء قرار تهجير النازحين من سامراء

 ماليين دوالر من أموال النازحين 10النزاهة: العاكوب اختلس 

 مطالب بتعويضات تتناسب بحجم االضرار التي لحقت بالنازحين في صالح الدين

 مجلس االمن الوطني يتخذ قرارات وتوصيات في مقدمتها ملف النازحين

 الهجرة تطلق منحة مالية لتشجيع عودة النازحين

 االسدي: اليستطيع احد المجازفة في اعادة النازحين لمنطقة جرف الصخر

 االستخبارات العسكرية تقبض على إرهابي مندس بين النازحين في مخيم الجدعة بالموصل

 ر مشاكل سياسيةالهميم: مشاكل عودة النازحين لجرف الصخر وحوض سنجا

 حراك برلماني للتحقيق في انتهاكات حصلت ببعض مخيمات النازحين

 لصالحية على مخيمات النازحين في شيخانحقوق االنسان: وزارة الهجرة وزعت مواد صحية منتهية ا

 

  قناة االن ار تي

 منظمة دولية: ماليين النازحين في العراق ال يستطيعون العودة الى ديارهم

 نائب يعلن تشكيل لجان لزيارة النازحين والمهجرين في جميع المخيمات
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 باالرقام.. اعداد النازحين الموجودين في النجف رغم استقرار محافظاتهم

عادة النازحين لمناطقهم  السيستاني يدعو للوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون وا 

 لالبرلمان يصوت على تعويض المتضررين جراء السيو

 

  قناة االتجاه

 حصة اغاثية بين النازحين 500هجرة ديالى توزع 

 المهندس يأمر بعودة النازحين الى قرية العوجة بصالح الدين

 لم يظهر البحث نتائج اضافية 

 قناة التغيير

 حافظ صالح الدين يبحثان ملف عودة النازحينالحلبوسي وم

 ديندار زيباري: سلطات إقليم كردستان ال تجبر النازحين على العودة لمناطقهم

 لجنة ببرلمان إقليم كردستان تعترض على حرمان النازحين من التصويت بمناطق النزوح

 السامرائي يلتقي قائد عمليات صالح الدين ويبحث معه دور القوات األمنية في تسهيل عودة النازحين

 نيابية: تشكيل لجان دائمة لزيارة النازحين والعمل على إنهاء معاناتهمالهجرة ال

طالق سراح المعتقلين وكشف مصير المغيبين  الشيخ جمال الضاري يدعو إلنهاء ملف النازحين وا 

عادة النازحين  األمم المتحدة تطالب باإلسراع في إعمار سنجار وا 

 الحكومة العراقية: نحن مع عودة النازحين الطوعية ال القسرية

 وعودة النازحين في اجتماع الرئيس صالح مع القيادات السياسية العراقيةالخدمات ومحاربة الفساد 

 نائب عن ديالى يدعو رئيس الوزراء لعقد مؤتمر وطني لمناقشة أزمة النازحين في المحافظة

 حسن الكعبي: العراق يسعى جاهدا لعودة ما تبقى من النازحين إلى مناطقهم

 الحلبوسي لنظيره القطري: العراق يعاني من ملف النازحين
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 قناة الغدير

 االف نازح الى مناطقهم االصلية 4الهجرة تعلن عودة اكثر من 

 العتبة العباسية تسير قوافل مساعدات الى النازحين وعوائل الشهداء في سامراء

 بابا الفاتيكان مراسال االسد: جدوا حلوال قابلة للتطبيق وفق مبدأ التفاوض ألنهاء معاناة النازحين

 اربيل.. الطلبة النازحون يتظاهرون لعدم تطابق اسئلتهم مع بغداد

 وزير الهجرة يؤكد قرب إغالق مخيمات النازحين في نينوى 

رجاع النازحين  الموسوي: العامري عازم على اعمار البالد وا 

 الكشف عن احصائية جديدة للنازحين في العراق

 برلمانية بفتح ملف الفساد الخاص باالموال المصروفة على النازحين مطالبات

 بدر تطالب الحكومة بإصدار مذكرة قبض ضد صالح المطلك

 

  قناة العهد

 : احمد الحربيأزمة عودة النازحين .. أبرز االسباب عمليات الثأر ومخاوف االرهاب .. تقرير

 "خ االستقرار بالمناطق المختلف عليهانائب الرئيس األميركي يهاتف نيجيرفان بارزاني ويتحدث عن "ترسي

 محافظ كركوك يدعو لدعم اتحادي بملف االمن والمغيبين والنازحين .. تقرير احمد الحربي

 ازحون في السليمانية .. قلة بعدد المدارس ونقص في الكوادر التدريسية .. تقرير: محمد الزهيري الن

عادة النازحين  تحالف القوى في االنبار يدعو إلعادة االعمار وحفظ االستقرار وضرورة غلق المخيمات وا 

 تقرير حيدر االمير -وزارة الهجرة تطلق منحة مليون ونصف المليون دينار لكل عائلة تعود لمنزلها في نينوى 

 تقرير معتز جميل -ويتعهد بحل ازمة الطاقة واعفاء النازحين من الديون وزير الكهرباء يزور ديالى 

 تقرير قيس الزبيدي -انتحار الشاب اورهان .. الحادثة الثالثة من نوعها بمخيمات النازحين في كركوك 
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  قناة الرافدين

ع التيار الكهربائي منذ أكثر من أسبوع يفاقم معاناة النازحين في مخيم الجدعة في مفوضية حقوق اإلنسان: انقطا
 نينوى 

 ن احتجاجا على نقص المشتقات النفطيةنازحو مخيم حسن شام شرق الموصل يتظاهرو

 مفوضية حقوق اإلنسان: الحكومة غير جادة في إعادة النازحين إلى مناطقهم

 وكالة "دويتشه فيله" األلمانية: نازحو مخّيم حمام العليل جنوب الموصل مدفونون وهم أحياء

 برنامج األغذية العالمي: أكثر من مليوني عراقي ما زالوا مشردين

 األمم المتحدة: ماليين الالجئين والمهاجرين والنازحين العراقيين تم نسيانهم

 لنائب نايف الشمري يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن ضياع األموال التي خصصت للنازحين

 عائلة نازحة في كربالء تعيش ظروفا مأساوية 124مفوضية حقوق اإلنسان: 

 

  قناة روداو عربية

 لماذا االصرار على استهداف اصوات النازحين؟

 الجئًا عراقيًا من تركيا 93وزارة الهجرة والمهجرين تعلن عودة 

 السليمانية.. تكاليف عيد األضحى تثقل كاهل النازحين بمخيم آشتي

 النازحون السنة ليسوا مستعدين للعودة إلى ديارهم

 مليون دوالر 400إقليم كوردستان: التكلفة السنوية إليواء النازحين يبلغ مليارًا و

 والخدمات في مناطقهم المحررةآالف النازحين يعودون إلى مخيمات إقليم كوردستان النعدام األمن 

 الخاليا النائمة لداعش في العراق.. خطر متربص بإمكانات محدودة

 ن مرهونة بالوضع األمني والعسكري وزير الهجرة : عودة النازحي

 "إال بموجب "البطاقة البايومترية 2020المفوضية العليا": لن يصوت النازحون في انتخابات "

https://alrafidain.org/post/search/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86
https://alrafidain.org/post/23496/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82
https://alrafidain.org/post/23496/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82
https://alrafidain.org/post/23533/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84
https://alrafidain.org/post/23595/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D9%87%D9%85
https://alrafidain.org/post/23818/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%81
https://alrafidain.org/post/24336/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://alrafidain.org/post/24340/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%85-%D9%86%D8%B3
https://alrafidain.org/post/24672/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://alrafidain.org/post/25374/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-124-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.rudaw.net/arabic/search-results?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%88%D9%86
https://www.rudaw.net/arabic/opinion/290820191
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/280820192
https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/080820192
https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/080820191
https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/020820191
https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/010820193
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/160720192
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/250620191
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2406201913


 رئيس البارزاني: ما تعرض له اإلزيديون امتداد للكوارث التي حلت على شعبناال

 

  قناة الراصد

 مقترحا للجامعة العربية بشأن النازحين العراق يقدم

 نينوى تعلن عن عودة بعض النازحين من مخيمات الموصل

 باألرقام.. مجلس ديالى يكشف عن عدد النازحين

 ماليين دوالر من أموال النازحين.. هذه القصة الكاملة 10نوفل العاكوب يختلس 

 الهجرة ترسل تسعة آالف حصة إغاثية الى النازحين في ميسان

 الدولية للعراق في تخفيف توتر المنطقة صالح لألمم المتحدة: ضرورة تكثيف المساندة

 شاحنة محملة بالمساعدات االنسانية للنازحين في جميع المحافظات 261ارسال 

صات نازحي نينوى  11النزاهة تضبط اختالسًا بأكثر من   مليار ديناٍر من ُمخصَّ

 

 الوكاالت والمواقع االخبارية

 

  الغد برس

 العراق يقترح عقد اتفاقية تخص النازحين العرب

 الحلبوسي يؤكد لمحافظ صالح الدين دعم البرلمان للمحافظة لتخطي االزمات

 منظمة نرويجية: الحكومة العراقية تطرد النازحين من المخيمات نحو العراء

 الف حصة مساعدات بين النازحين والعائدين في اربع محافظات شمالي البالد 17توزيع 

 لجنة العمل النيابية تتهم عبد المهدي بالتنصل من وعوده بخصوص النازحين

 وزير الهجرة من صالح الدين: حريصون على اعادة االستقرار للمناطق المحررة لتأمين عودة النازحين

https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/240620197
https://www.rased.tv/?s=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86+
https://www.rased.tv/2019/09/02/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%8a%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b4/
https://www.rased.tv/2019/08/31/%d9%86%d9%8a%d9%86%d9%88%d9%89-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85/
https://www.rased.tv/2019/08/26/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%89-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad/
https://www.rased.tv/2019/07/30/%d9%86%d9%88%d9%81%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%83%d9%88%d8%a8-%d9%8a%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%b3-10-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%85/
https://www.rased.tv/2019/04/09/%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d8%b9%d8%a9-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%ad%d8%b5%d8%a9-%d8%a5%d8%ba%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/
https://www.rased.tv/2019/09/01/%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d9%84%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d8%ab%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%86/
https://www.rased.tv/2019/08/11/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-261-%d8%b4%d8%a7%d8%ad%d9%86%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/
https://www.rased.tv/2019/07/30/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d9%87%d8%a9-%d8%aa%d8%b6%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-11-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1/
https://www.alghadpress.com/search.php?stype=n&s=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86+
https://www.alghadpress.com/view.php?cat=214049
https://www.alghadpress.com/view.php?cat=214128
https://www.alghadpress.com/view.php?cat=213620
https://www.alghadpress.com/view.php?cat=213395
https://www.alghadpress.com/view.php?cat=211628
https://www.alghadpress.com/view.php?cat=210252


 المحافظة بمثابة زرع قنبلة موقوتةنائب عن نينوى: اعادة عوائل داعش الى 

 عائلة نازحة في ديالى ومطالبات بتدخل دولي 400ثارات عشائرية تمنع عودة 

 مهمته نقل عوائل الدواعش الى مخيمات النزوحالقبض على ارهابي في كركوك 

 الغزي يؤكد عزم الحكومة بانهاء ملف النازحين واعادة اعمار المناطق المتضررة

 نجحنا في إعادة جميع النازحين من مخيمات جنوب نينوى الى مناطق سكناهم حقوق االنسان:

 عبوة ناسفة واعادة عوائل نازحة الى مناطقها في االنبار 187تفجير 

 

  ناس نيوز

 مفوضية حقوق االنسان: األطفال النازحون يتعرضون النتهاكات وعلى الحكومة التدخل

 العراق يتبنى مقترح اتفاقية عربية للنازحين

 تفتح مكتبة في مخيم للنازحين مطالعة تحت الخيم.. فتاة

 عودة مئات النازحين إلى محافظة نينوى 

 مخيما 14تفاصيل جديدة من الهجرة حول النازحين في 

 العداد النازحين حول العالم” ارقام مخيفة“االمم المتحدة تكشف عن 

 والنازحين في عيد الفطر” المعوزين“سوق الجمعة .. مالذ 

 محافظات 3ألف حصة للنازحين في مخيمات  43الهجرة: توزيع 

 ”الشركات األجنبية“وأهال بـ ” دعم النازحين”بارزاني للسفير اإلماراتي الجديد: شكرا لـ

 النازحين العراقيين والالجئين السوريينحكومة اإلقليم تصدر إحصائية بأعداد 

 مدير مخيم حسن شام يعلن وفاة نازحين اثنين من نينوى بسبب االهمال

 مليون دينار 1.5الحكومة تمنح النازحين العائدين 

 

https://www.alghadpress.com/view.php?cat=210134
https://www.alghadpress.com/view.php?cat=209854
https://www.alghadpress.com/view.php?cat=205518
https://www.alghadpress.com/view.php?cat=204456
https://www.alghadpress.com/view.php?cat=203661
https://www.alghadpress.com/view.php?cat=203118
https://www.nasnews.com/?s=%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86+
https://www.nasnews.com/%d9%85%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad%d9%88%d9%86/
https://www.nasnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%8a%d8%aa%d8%a8%d9%86%d9%89-%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%a7/
https://www.nasnews.com/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d9%85-%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae/
https://www.nasnews.com/%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d9%86%d9%8a%d9%86%d9%88%d9%89/
https://www.nasnews.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a3%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%83/
https://www.nasnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b9/
https://www.nasnews.com/%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%88%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d9%81/
https://www.nasnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b9-43-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d8%ad%d8%b5%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85/
https://www.nasnews.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%b4%d9%83%d8%b1%d8%a7/
https://www.nasnews.com/%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a3%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86/
https://www.nasnews.com/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%ab%d9%86%d9%8a/
https://www.nasnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86/


  كركوك ناو

 خيار أالف األسر النازحة من مناطق متنازع عليها في ديالى” العودة المؤجلة“

 انسانية الهجرة الدولية: سكان نينوى االكثر تضررا وبحاجة الى مساعدات

 الهجرة الدولية تكشف عدد النازحين داخليا في الموصل وسنجار

 عائلة نازحة على جبل سنجار من المساعدات الحكومية 200حرمان 

 ما هكذا تكون العودة إلى الديار

 ثالثة معوقات امام عودة النازحين الى تلكيف

 بالمائة من نازحي بعشيقة الى منازلهم 90عودة 

 اعتقال شخصين بتهمة إحراق خيم النازحين في دهوك

 ملف النزوح في نينوى يثير االتهامات بين األوساط السياسية

 مئات االف من النازحين من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظاتمخاوف من حرمان 

 

  وكالة المعلومة

 ماساة في مخيمات النازحين ويؤكد: نخشى المزيدمجلس ديالى يكشف عن 

 نائب: إعادة النازحين سيغلق فراغات امنية قاتلة في ديالى

 عن وعوده بشأن النازحينالهجرة النيابية: عبد المهدي تنصل 

 مجلس صالح الدين : مبالغ تعويضات النازحين ال تكفي اجرة عودتهم

 ء ملف النازحينمجلس صالح الدين: لدينا تعاون كبير مع الحشد النها

 % لهذه األسباب50قائممقام بيجي: عودة النازحين للقضاء ال تتعدى 

 النازحينمنزال متضررا للنازحين في أالنبار لتشجيع عودة  250ترميم 

 الحشد حريص على انهاء ملف النازحين”: المعلومة”رئيس مجلس صالح الدين لـ

http://kirkuknow.com/ar/search?_token=KyVI4E7XUdAGNQVutjOh3sTL6rI3aXCUANWe3mJl&str=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86&page=3
http://kirkuknow.com/ar/news/118
http://kirkuknow.com/ar/news/33904
http://kirkuknow.com/ar/news/59185
http://kirkuknow.com/ar/news/59505
http://kirkuknow.com/ar/news/59595
http://kirkuknow.com/ar/news/59694
http://kirkuknow.com/ar/news/59792
http://kirkuknow.com/ar/news/59934
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http://kirkuknow.com/ar/news/60009
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https://www.almaalomah.com/2019/07/14/417597/
https://www.almaalomah.com/2019/07/13/417509/
https://www.almaalomah.com/2019/07/11/417089/


 من النازحين %80إدارة قضاء الشرقاط تعلن عودة 

 االنبار: منظمات تستغل الفقراء والنازحين لجمع أموال غير قانونية

 مجلس األمن الوطني يناقش عقود التسليح وملف النازحين بجلسته الدورية

 االنبار تعلن إنهاء ملف النازحين بمناطق شرقي الرمادي

 في مخيمات النازحين” انتحار وتعاطي مخدرات“حقوق االنسان تعلن تسجيل حاالت 

 من النازحين الى مناطقهم االصلية %57كركوك تعلن عودة 

 حكومة ديالى ترفض نقل النازحين إلى مخيمات أخرى لهذه األسباب

  سلة إغاثية على النازحين بسبب السيول بميسان وديالى 943 الهجرة توزع 

 حكومة دهوك تؤكد ازدياد أعداد النازحين لديها

 

  وكالة بغداد اليوم

 تقرير فرنسي: "اشباح داعش" تمنع عودة النازحين الى بيجي .. تهديدها يواصل قتل المدنين

 مسؤول كردي يكشف حقيقة قيام االقليم باجبار النازحين على العودة المكان نزوحهم في الحويجة

  عضو بالهجرة النيابية يوضح حقيقة صدور قرار حكومي ملزم بافراغ مخيمات النازحين

  تحذيرات من والدة جيل ثاني لداعش في العراق.. هكذا سيستغل التنظيم النازحين

  وزير الدفاع يصدر من صالح الدين توجيها يتعلق بالنازحين

 بوسي: عودة النازحين الى جرف الصخر هل الحل الوحيد النهاء االرهاب والجثث المجهولةالحل

 االف جثة مازالت تنتظر 10.. 2019مجلس ديالى: ملف اعادة النازحين لن يغلق عام 

 نائب يدعو عبد المهدي لعقد مؤتمر وطني في بعقوبة يناقش ازمة النازحين

  

  وكالة نون الخبرية
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 التحالف الدولي: داعش يعيد تشكيل صفوفه وبات يشكل عائقا أمام عودة النازحين

 توصيات في مقدمتها ملف النازحينمجلس االمن الوطني يتخذ قرارات و 

 االستخبارات تقبض على إرهابي مندس بين النازحين في الموصل

 الحلبوسي: السلم االجتماعي لن يتحقق اال بعودة النازحين

 صادقون تدعو القضاء والنزاهة لفتح ملف مخيمات النازحين وسرقة االموال المخصصة لهم

 بالصورة .. المرجع السيستاني يؤكد على اعادة النازحين والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون 

 صالح يؤكد للصليب االحمر ضرورة تكثيف الجهود لرعاية النازحين ورفع االلغام

 قيادة العمليات المشتركة تتحدث عن عودة النازحين العراقيين من سوريا

 

  منصة يس عراق

 قرارات حول المغيبين والنازحين ومصير جرف الصخر.. وتحذيرات من التسويف من منزل النجيفي.. جملة

 !الحلبوسي يفتح النار من االنبار على من قبض األموال باسم النازحين”.. بالفديو“

 هاشتاك ينتشر على تويتر للتذكير بمعاناة النازحين في العراق” وين وعدكم يابناء”.. “بالصور“

 إنموذجا” ليالن“آالف النازحين يقبعون تحت المخيمات في كركوك ” بالصور“

 أمام الحلبوسي” معرقلة“نازحين والمعتقلين الكريم يضع جملة ملفات أبرزها المنطقة القديمة في سامرء وال” بالفيديو“

 الحلبوسي يؤكد من صالح الدين على ضرورة إعمار المحافظة وحل مشكلة النازحين

 في أحد مخيمات النازحين” شنقا“كركوك تسجل حالة انتحار لشاب 

مليون دوالر لدعم مشاريع اعمار االنبار.. والحلبوسي يطلب دعما دوليا الغالق  100 منحة أميركية بقيمة” فيديو“
 ملف النازحين

 مفوضية حقوق االنسان ترصد مواد صحية منتهية الصالحية وزعتها الهجرة على النازحين في دهوك

 الحلبوسي: العراق شهد أكبر موجة نزوح في تاريخه ودعمه بملف النازحين يجب أن يكون بموقف دولي” بالصور“
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 لبحث اغاثة النازحين جراء السيول والفيضاناتاجتماع طارئ لخلية االزمة في الهجرة والمهجرين ” بالصور“

 االسدي يبحث مع السفيرة االسترالية ملفات المصالحة الوطنية واستكمال الكابينة الحكومية واعادة النازحين

 

 كلكامش برس

 بيةرلعالجامعة ل اعماول ادجب ضمن رلعتخص النازحين اتفاقية ا دلعقمقترح عراقي  

 نائب يعلق على عزل االطفال وكبار السن لذوي الدواعش في مخيمات النازحين

 قائد عمليات األنبار يأمر بإعادة النازحين من مخيم الحّبانية إلى مدينة القائم

 الحلبوسي معلقًا على قضية جثث بابل: النصر على اإلرهاب يكتمل بعودة النازحين إلى ديارهم

 الهجرة ترفض تبريرات عبد المهدي عن النازحين: ضعيف وليس له قدرة

 عبد المهدي: اعتراضات سياسية وراء عدم عودة النازحين لمناطقهم

   مليار دينارٍ  11من مخصصات النازحين في نينوى.. النزاهة تضبط اختالسًا بـ 

 مليار دينار لعودة النازحين 445الهجرة النيابية: تخصيص 

 مسؤول محلي: حزب العمال الكردستاني يمنع عودة النازحين لسنجار

 باألرقام.. إحصائية مهمة عن النازحين في العراق والمخيمات المتبقية

 النازحين وآخر في المسيبالقبض على ارهابي متخفي بين 

 صالح وغوتيريس يلتقيان في تونس ويبحثان ملف النازحين

 مليارات دوالر لالجئين والنازحين 7تعهدات من بروكسل بتقديم 

 التخطيط تناقش مع الهجرة الدولية اسباب عدم عودة النازحين الى مناطقهم وهذه اهمها

 

 جريدة البصائر

 قلق أممي من تداعيات نقل النازحين من نينوى إلى مناطقهم المنكوبة
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 إعادة مئات النازحين قسًرا للحويجة رغم الدمار والتدهور األمني والخدمي

 عشرات النازحين يتظاهرون في ذي قار للمطالبة بالتعويضات

 فرع هيئة علماء المسلمين في كركوك يواصل جهوده لمساعدة المرضى والنازحين

 الفقر يدفع أحد النازحين على بيع كليته في األنبار

 كارثة انسانية تضرب النازحين شمالي سوريا

 سوريا.. تراكم النفايات وحرقها يهدد صحة النازحين

 إقرار حكومي: جهات سياسية ما زالت تعرقل عودة النازحين

 

  الترا عراق

 مدفأة "تلتهم" أربعة أطفال نازحين في كركوك

 "يم بزيبزإغالق جميع المخيمات المركزية للنازحين في األنبار.. بينها "مخ

 سجالت الناخبين وأصوات النازحين تشعل انتخابات كركوك مبكًرا

 !ذبح" وتفجير.. أزمة عائالت "داعش" تشتعل من جديد"

 تقرير دولي جديد يتهم بغداد بانتهاك قد يرقى إلى "جريمة حرب" يتعلق بنساء وأطفال

 !لحشد الشعبي.. شرطة ُيعتدى عليهم ونازحون يمنعون من العودةالبعاج تحت سيطرة ا

 يهرب الموصليون مجدًدا؟ صراع نينوى ينذر بـ "كارثة".. لماذا

 خيمات النزوح في نينوى قّصة "الجنس" مقابل الغذاء.. شهادة حية من م

 نازح لمناطق سكناهم في الصقالوية 100عودة أكثر من 

 آالف حصة إغاثية للنازحين في مخيمات األنبار 4توزيع 

 

  تسريبات نيوز
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صحة الكرخ / فريق العيادة المتنقلة الصحية في قطاع المحمودية للرعاية الصحية تقوم باجراء زيارات ميدانية الى 
 مخيمات النازحين

 ة كبرى مأساة النازحين العراقيين قيام

 بالفيديو : غرق احدى مخيمات النازحين في كركوك

 !!شاهد صالح المطلك .. سارق اموال النازحين

 البعيجي: الفتح لديه ادلة تثبت فساد صالح المطلك بملف النازحين

 دينار بزعم اغاثة النازحين”ترليون “الكشف عن اهدار 

 ”فيديو”قبض األموال باسم النازحين!الحلبوسي يفتح النار من االنبار على من 

 

  شبكة الصحافة العراقية

 نازح من المخيمات 2000هيومن رايتس: الحكومة العراقية طردت 

 !أطفال عناصر داعش في المخيمات خطر ينمو يوما بعد يوم .. األسباب؟

 آالف دوالر من أجل عالج ابنه في األنبار 7نازح عراقي يبيع كليته بـ 

 مليار( في نينوى بفترة تولي العاكوب منصب المحافظ 11ضبط إختالس بقيمة )

 تدقيق أمني يتسبب بحاالت حمل لنساء تم إغتصابهم قبل عناصر قوات أمنية عراقية

بشكل كريم وتقرير هيومن رايتس ووتش  النازحين الشيخ جمال الضاري: مع عدم وجود خطط اإلعمار ومقومات إعادة
 …حول االوضاع الم

 يكشف فضائح واسعة لإلتجار بالبشر بمخيمات النزوح في عدة محافظات بيها إقليم كوردستان CNN تقرير لـ

 !وليس إعادتهم؟ النازحين ن يكشف عن مشروع تقييم أوضاعوزير الهجرة والمهجري

 !في اإلنتخابات القادمة .. واألسباب؟ النازحين مفوضية اإلنتخابات تؤكد عدم مشاركة

آالف عائلة من قرية أبي خنازير في ديالى على خلفية دخول مجاميع مسلحة واغتيال مواطنين وخذالن  6نزوح 
 الحكومة
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 في العراق.. مستمرة النازحين مأساة

 ف نازح ينتظرون إنفراج أزمتهم بالمخيمات في عدة محافظات داخل العراقمليون ونص

 في عدة بلدان بينهم العراق النازحين دعمإتفاقيات ل 3مفوضية األمم المتحدة لالجئين ومنظمة قطر الخيرية توقعان 

 إليها النازحين حزب العمال الكردستاني يعين مسؤوليين تابعين له في سنجار ويمنع عودة

 !انتحار إمرأة في المثنى ونازح في كركوك وتسييج الجسور تفاديًا لإلنتحار في بغداد؟

 الهجرة والمهجرين ترصد منحة جديدة للعائدين إلى مناطقهم األصلية .. وهذه التفاصيل؟

 

  وكالة انباء براثا

 وزير الداخلية يعلن وضع جدول مبرمج إلعادة النازحين إلى مناطقهم في بابل

 ايسر الموصلاالرهابي مندسا بين النازحين في ”جاسوس لداعش”االستخبارات العسكرية تطيح بـ

 مجلس االمن الوطني يتخذ قرارات وتوصيات في مقدمتها ملف النازحين

 نائب عن نينوى: االرهابيون يتواصلون مع عوائلهم في مخميات النازحين

 وزير الهجرة لبعثة اليونامي الحكومة تدعم العودة الطوعية وليس القسرية للنازحين

  ..المناطق المحررة وعودة النازحين؛ هكذا قالت المرجعية

 كتلة صادقون تدعو القضاء والنزاهة لفتح ملف مخيمات النازحين وسرقة االموال المخصصة لهم
 النازحيننائب يطالب مجلس مكافحة الفساد بفتح ملف األموال المصروفة على 

 عبد المهدي يوجه بحماية المواطنين من السيول وتأمين مخيمات النازحين

 

 االنبار نيوز

 مطار على مخيمات النازحين باالنبارسقوط كميات كبيرة من اال… بالصور

 بالصور.. الجمعية الخيرية توزع الكسوة الشتوية على النازحين بالمخيمات
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  شفق نيوز

 زحين من سنجارلجنة برلمانية كوردستانية تخرج بمعطيات عن أوضاع النا

 ترحيل مئات النازحين من نينوى الى كركوك وسط مخاوف من حاالت انتقامية
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