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ترشين الثاين – كانون األول 2019
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الشكل رقم (  :)1عدد النازحني والعائدين مبرور الوقت

تــم جمــع البيانــات الخاصــة بتقريــر القامئــة الرئيســية  113خــال شــهري ترشيــن

انخفاضــاً قــدره ( )388.200يف عــدد النازحــن ،أي بنســبة  %22مــن إجــايل عــدد

الثــاين وكانــون األول  .2019ومنــذ  31كانــون األول  ،2019حــددّت مصفوفــة تتّبــع

النازحــن .ورغــم انخفــاض عــدد النازحــن ،نــزح  103.764شــخصاً عــام  ،2019معظمهــم

النــزوح  1.414.632نازحــاً ( 772,235أُرسة) موزّعــن عــى  18محافظــة و 104قضــا ًء

نزحــوا للمــرة الثانيــة ،إمــا بــن مواقــع النــزوح ( 79.134شــخصاً) أو بعــد محاولــة
ن  15.750شــخصاً منهــم نــزح ألول مــرة مــن منطقتــه
العــودة ( 88.080شــخصاً) كــا أ ّ

و 3,041موقعـاً داخــل العــراق ،وانخفاضـاً يف عــدد النازحــن قــدره  29.868نازحـاً منــذ

األصليــة .ويرجــع ذلــك أساســاً إىل ســوء الوضــع األمنــي ،نقــص الخدمــات وفــرص

التقريــر  .112وخــال الفــرة نفســها أيضــاً حــدّدت مصفوفــة تتبــع النــزوح 4.596.450

عائــدا ً ( 766.075أُرسة) موزعــن عــى  8محافظــات و 38قضــا ًء و 1.865موقعـاً داخــل

العمــل.

ِل خــال هــذه الجولــة  135.642عائــدا ً اضافيــاً منــذ التقريــر .112
ســج َّ
العــراق .كــا ُ

يف الوقــت نفســه ،حــددت مصفوفــة تتبــع النــزوح أيضــاً زيــادة قدرهــا 431.130

سـ ِجلّت يف الجولــة الســابقة ( 110.658عائــدا ً
وهــي زيــادة أكــر قليـاً مــن تلــك التــي ُ

يف عــدد العائديــن ( ٪ 10مــن إجــايل عــدد العائديــن) وهــذا العــدد أقــل كثــرا ً مــن

خــال الجولــة .)112

الزيــادة التــي لوحظــت عــام  944.958( 2018عائــدا ً) .وتعتــر محافظــة األنبــار ،إحــدى
املحافظــات التــي شــهدت أهــم الزيــادات يف أعــداد العائديــن حتــى شــهر كانــون

التغــرات
ن هــذا التقريــر هــو األخــر لعــام  ،2019فقــد أدرجنــا فيــه بعــض
وحيــث أ ّ
ّ

جلت أيضـاً
األول مــن عــام  ،2019حيــث عــاد  %91مــن جميــع النازحــن مــن األنبــار .كــا ُ
سـ ِّ

واالتجاهــات الحاصلــة لــدى النازحــن والعائديــن خــال هــذا العــام .فخــال الفــرة

حــاالت عــودة كثــرة يف محافظتــي نينــوى وصــاح الديــن.

بــن  1كانــون الثــاين و 31كانــون األول مــن عــام  ،2019ســجلت مصفوفــة تتبــع النــزوح

ملحة عن النازحني

1,414,632
شخصاً نازحاً

نينوى

يف 2019 /12/ 31

18

235,772

4,596,450

أرسة نازحة
محافظات النزوح الرئيسية

 334,788نازحاً

محافظة

ملحة عن العائدين

دهوك

 319,584نازحاً

التوزيع الجغرايف

104

قضاءا ً

شخصاً عائدا ً

نينوى

أربيل

موقعاً

8

محافظة

766,075

أرسة عائدة
محافظات العودة الرئيسية

 1,766,334عائدا ً

 239,052نازحاً

3,041

يف 2019 /12/ 31

األنبار

 1,453,704عائدا ً

التوزيع الجغرايف

38

قضاءا ً

صالح الدين

 675,192عائدا ً

1,865
موقعاً

“لالطالع عىل الجداول التفصيلية وتوجهات التنقل وقواعد البيانات وغري ذلك ،يرجى زيارة موقع مصفوفة تتبع النزوح يف العراق .iraqdtm.iom.int :وميكنكم أيضاً االطالع عىل أحدث لوحات املعلومات
ضمن عالمة التبويب”القوائم الرئيسة للنازحني والعائدين”.
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ملحة عن النازحني
محافظة النزوح

تبي نسب النازحني يف كل محافظة نزوح ،حسب محافظات األصل
البيانات أدناه،
ّ

ﻧﻴﻨﻮى

 ٣٣٤,٧٨٨ﻧﺎزﺣﺎً
 ٪٢أﺧﺮى

 ٢٣٩,٠٥٢ﻧﺎزﺣﺎً

 ٪٤٧ﻧﻴﻨﻮى

 ٪١٠ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

 ٪٣٠اﻷﻧﺒﺎر
 ٪١٣أﺧﺮى

 ١٠٠,٤٤٦ﻧﺎزﺣﺎً
 ٪٢٢ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

أﺧــﺮى :دﻳﺎﱃ ،اﻷﻧﺒﺎر ،ﺑﻐﺪاد ،ﺑﺎﺑﻞ

دﻳﺎﱃ

 ٪٨ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

 ٪٨٧دﻳﺎﱃ
 ٪٥أﺧﺮى

ϝλϷ
ΔυϓΎΣϣ

 ٣٥,٧٩٠ﻧﺎزﺣﺎً

 ٪٧٣اﻷﻧﺒﺎر

 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
 ٪١أﺧﺮى

 ١٦,٩٩٨ﻧﺎزﺣﺎً

 ٪٨ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٦أﺧﺮى

 ٦,٩٧٨ﻧﺎزﺣﺎً

 ٪١٣أﺧﺮى

 ٪٧٨اﻷﻧﺒﺎر
 ٪٩ﻛﺮﻛﻮك

ﺑﻐﺪاد

 ٤٠,٥٧٨ﻧﺎزﺣﺎً
 ٪١٢ﺑﺎﺑﻞ

 ٪٢٣ﻧﻴﻨﻮى

 ٪١٢أﺧﺮى

أﺧــﺮى :ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ،دﻳﺎﱃ ،ﺑﻐﺪاد ،ﻛﺮﻛﻮك

 ١٧,١٧٢ﻧﺎزﺣﺎً

 ٪١٠ﻧﻴﻨﻮى

 ٪٤أﺧﺮى

أﺧــﺮى :اﻷﻧﺒﺎر ،ﺑﻐﺪاد ،دﻳﺎﱃ ،ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ،ﻛﺮﻛﻮك

اﻟﻨﺠﻒ

 ١١,٧٣٠ﻧﺎزﺣﺎً

أﺧــﺮى :دﻳﺎﱃ ،ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ،اﻷﻧﺒﺎر ،ﻛﺮﻛﻮك

اﻟﺒﴫة

ذي ﻗﺎر
 ٪٣١ﻛﺮﻛﻮك
 ٪٤أﺧﺮى

 ٢,٢٨٦ﻧﺎزﺣﺎً

 ٪٤٨ﻧﻴﻨﻮى
أﺧــﺮى :ﺑﻐﺪاد ،اﻷﻧﺒﺎر ،دﻳﺎﱃ ،ﺑﺎﺑﻞ

 ٦,٥٦٤ﻧﺎزﺣﺎً
 ٪٣٠ﻧﻴﻨﻮى

 ٪١٠ﻛﺮﻛﻮك
 ٪١٩اﻷﻧﺒﺎر
 ٪٨أﺧﺮى

 ٣,٤٦٨ﻧﺎزﺣﺎً

 ٪٦٠ﻧﻴﻨﻮى

أﺧﺮى :ﺑﻐﺪاد ،ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

 ٪١أﺧﺮى

أﺧﺮى :دﻳﺎﱃ ،ﺑﻐﺪاد ،ﺑﺎﺑﻞ

 ٣,٩٥٤ﻧﺎزﺣﺎً

 ٪٦٥ﻧﻴﻨﻮى

2

أﺧﺮى :دﻳﺎﱃ ،ﻧﻴﻨﻮى ،اﻷﻧﺒﺎر

 ٪٣٣ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

أﺧــﺮى :دﻳﺎﱃ ،ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ،اﻷﻧﺒﺎر

ﻣﻴﺴﺎن

 ٪٣أﺧﺮى

 ٪٩٩ﻧﻴﻨﻮى

أﺧــﺮى :اﻷﻧﺒﺎر ،ﻛﺮﻛﻮك ،ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ،دﻳﺎﱃ ،ﺑﻐﺪاد

اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ

 ٧٩,٧٩٤ﻧﺎزﺣﺎً

 ٪٩ﻛﺮﻛﻮك

 ٪٨٦ﺑﺎﺑﻞ

 ٪٨٦ﻧﻴﻨﻮى

واﺳﻂ

أﺧﺮى :ﺑﺎﺑﻞ ،ﻛﺮﻛﻮك

ﺑﺎﺑﻞ

أﺧــﺮى :ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ،ﺑﻐﺪاد ،ﻧﻴﻨﻮى ،ﻛﺮﻛﻮك

ﻛﺮﺑﻼء

 ٪١٦ﺑﻐﺪاد
 ٪١٢أﺧﺮى

 ٪٥٣اﻷﻧﺒﺎر

أﺧــﺮى :اﻷﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﻐﺪاد ،ﻧﻴﻨﻮى ،ﻛﺮﻛﻮك

اﻷﻧﺒﺎر

 ٪١٧اﻷﻧﺒﺎر

 ٪١٠ﻧﻴﻨﻮى

 ٪٨٨ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
 ٪٩أﺧﺮى

 ٥٤,٧٨٦ﻧﺎزﺣﺎً

 ٪١٨دﻳﺎﱃ

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

 ٪١١ﻧﻴﻨﻮى

 ٪٥٨ﻛﺮﻛﻮك

 ١٣٩,٦١٤ﻧﺎزﺣﺎً

اﻟﺴﻠﻴﺎﻤﻧﻴﺔ
 ٪٢٧ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

أﺧــﺮى :ﺑﻐﺪاد ،أرﺑﻴﻞ ،ﻛﺮﻛﻮك ،دﻳﺎﱃ

ﻛﺮﻛﻮك

 ٣١٩,٥٨٤ﻧﺎزﺣﺎً

 ٪١٠٠ﻧﻴﻨﻮى

أﺧــﺮى :أرﺑﻴﻞ ،ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ،ﻛﺮﻛﻮك ،اﻷﻧﺒﺎر

أرﺑﻴﻞ

محافظة األصل

دﻫﻮك

 ٪٩٨ﻧﻴﻨﻮى

عدد النازحني

 ٪١٤ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

 ٪١٧اﻷﻧﺒﺎر ٪١٤ﻛﺮﻛﻮك

أﺧــﺮى :ﺑﻐﺪاد ،ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ،دﻳﺎﱃ ،ﻛﺮﻛﻮك ،ﺑﺎﺑﻞ

اﳌﺜﻨﻰ

 ١,٠٥٠ﻧﺎزﺣﺎً

 ٪٥٩ﻧﻴﻨﻮى

 ٪١٩ﻛﺮﻛﻮك
 ٪١٩أﺧﺮى

 ٪٩أﺧﺮى

أﺧــﺮى :ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ،ﻛﺮﻛﻮك ،دﻳﺎﱃ

 ٪١٠اﻷﻧﺒﺎر
 ٪١٣ﺑﻐﺪاد
 ٪١٨أﺧﺮى
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ملحة عن النازحني
ملحة عن النازحني للجولة 113
يف  31كانــون األول  ،2019حــددت مصفوفــة تتبــع النــزوح  1.414.632نازحـاً (235.772

خــال عــام  ،2019ســجلت مصفوفــة تتبــع النــزوح انخفاض ـاً قــدره  388.200نازح ـاً ،أي

أرسة) منترشيــن يف  18محافظــة و  104قضــاءا ً و  3.041موقعـاً يف العــراق .اســتمر

 %22مــن إجــايل عــدد النازحــن .وســجلت أكــر االنخفاضــات يف نينــوى (،241.242-

عــدد النازحــن باالنخفــاض بوتــرة ثابتــة ،وســجل انخفاض ـاً قــدره  29.868نازح ـاً منــذ

 )٪42-وصــاح الديــن ( )٪42- ،57.858-وبغــداد ( .)٪41- ، 28.626-وعــى الرغــم مــن

الفــرة املشــمولة بالتقريــر األخــر ،مــع حدوث أكــر انخفــاض يف نينــوى (،)18.552-

االنخفــاض اإلجــايل يف أعــداد النازحــن ،فقــد نــزح  103.764شــخصاً يف عــام .2019

مــا ميثــل تغــرا ً بنســبة  ٪5يف عــدد النازحــن يف املحافظــة ،تليهــا صــاح الديــن

كــا نــزح معظــم هــؤالء النازحــن مــرة أخــرى ،إمــا بــن مواقــع النــزوح (79.134

( )٪ 7- ، 6060-وأربيــل (.)٪ 2- ، 5388-

شــخصاً) أو بعــد محاولتهــم العــودة ( 88.080شــخصاً) .وكذلــك ،نــزح 15و 750منهــم

ورغــم االنخفــاض اإلجــايل يف أعــداد النازحــن منــذ الجولــة األخــرة ،وصــل 22.086
شــخصاً إىل مواقــع تــم تقييمهــا خــال شــهري ترشيــن الثــاين وكانــون األول.
وجــاء معظــم الوافديــن الجــدد ( 194848شــخصاً) مــن مواقــع النــزوح األخــرى،
بضمنهــم  5.184شــخصاً قدمــوا مــن املخيّــات .وتــم تســجيل غالبيــة الوافديــن
الجــدد مــن املخيــات يف نينــوى ( 5.124شــخصاً ،)٪99 ،وبالتحديــد يف الحمدانيــة
( )2.940واملوصــل ( )1.428وتلعفــر ( .)390ومــن بــن جميــع الوافديــن الجــدد ،نــزح

ألول مــرة مــن مناطقهــم األصليــة ،ويرجــع ذلــك أساسـاً إىل تدهــور الوضــع األمنــي
ونقــص الخدمــات وفــرص العمــل .كــا لوحظــت أســباب أخــرى للنــزوح الجديــد :ففــي
املقداديــة (محافظــة ديــاىل) ،أدت بعــض الهجــات مــن قبــل داعــش إىل حــاالت
نــزوح جديــدة ،بينــا تــم اإلبــاغ عــن عــدد مــن النزاعــات القبليــة كســبب للنــزوح يف
مخمــور (محافظــة أربيــل) والحويجــة (محافظــة كركــوك) ويف الرشقــاط (محافظــة
صــاح الديــن).

 2.160شــخصاً أول مــرة مــن مناطقهــم األصليــة .معظمهــم داخــل محافظــة ديــاىل

أنــواع املــأوى :منــذ بدايــة عــام  ،2019ســجلت مصفوفــة تتبــع النــزوح انخفاضــاً

بســبب تدهــور الوضــع األمنــي ونقــص الخدمــات وفــرص العمــل .باإلضافــة إىل

بنســبة  %20يف عــدد النازحــن ( 28.884مــن النازحــن) الذيــن يعيشــون يف

ذلــك ،نــزح  378شــخصاً مــرة أخــرى بعــد العــودة بســبب دمــار املســاكن أو ســوء

مالجــئ حرجــة .وقــد لوحــظ هــذا االنخفــاض يف جميــع محافظــات النــزوح باســتثناء

الخدمــات أو الوضــع األمنــي.

األنبــار وبغــداد ونينــوى وميســان .حيــث شــهدت هــذه املحافظــات زيــادة كبــرة

املناطــق األصليــة للنازحــن %59 :مــن اجــايل عــدد النازحــن يــأيت مــن محافظــة
نينــوى ،ومعظمهــم مــن املوصــل ( 288.828شــخصاً) ،وســنجار ( )266.316والبعــاج
( .)113.436بينــا احتلــت محافظتــا صــاح الديــن واألنبــار املرتبتــن الثانيــة والثالثــة
مــن حيــث عــدد النازحــن ،حيــث ميثلــون  %12و  %11عــى التــوايل .أمــا املناطــق
التــي ســجل فيهــا أكــر عــدد مــن النازحــن فهــي :طــوز خورماتــو ( 42.318شــخصاً)
وبلــد ( )36.426وبيجــي ( )34.926يف محافظــة صــاح الديــن ،والرمــادي ()72.108
والفلوجــة ( )49.596والقائــم ( )13.794يف محافظــة األنبــار.
أنــواع املــأوى :يف  31ترشيــن الثــاين  ،2019يعيــش معظــم النازحــن يف
مســاكن خاصــة ( 96.160شــخصاً ٪24 ،)٪68 ،منهــم يف املخيــات ( )3.369.090و
 )115.620( ٪8يعيشــون يف مالجــئ حرجــة .وتــم تســجيل انخفــاض قــدره 22.338
نــازح يف املخيــات بشــكل رئيــي يف نينــوى ( 16.830-شــخصاً) واألنبــار ()2.940-
وبغــداد ( )1.080-بســبب مغــادرة املخيــات .أمــا عــى مســتوى األقضيــة ،فــإن أهــم
ثالثــة أقضيــة شــهدت مغــادرة هــي املوصــل مــع انخفــاض  15.192شــخصاً ،يليــه
الفلوجــة ( )2.940-والحمدانيــة ( .)1.296-وقــد لوحظــت زيــادة قدرهــا  5.850نازحــاً
يعيشــون يف مالجــئ حرجــة منــذ الجولــة الســابقة.
أســباب التنقّــل :ال تــزال األســباب العامــة لالنخفــاض يف أعــداد النازحــن هــي
نفســها عــر الجــوالت وتشــمل التحســن يف الوضــع األمنــي وتوفــر الخدمــات
وإعــادة تأهيــل الــدور يف مناطــق األصــل .إضافــة إىل ذلــك ،ومنــذ الجولــة
الســابقة ،لوحــظ انخفــاض يف أعــداد النازحــن بســبب إغــاق املخيــات .ويف

س مــن
قضــايئ الفــارس وســامراء يف محافظــة صــاح الديــن ،متكنــت بعــض األُ َ
الحصــول عــى املوافقــة أمنيــة املطلوبــة لعودتهــا إىل مناطقهــا األصليــة.
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يف عــدد النازحــن الذيــن يعيشــون يف املالجــئ الحرجــة :األنبــار ( 8.668شــخصاً)
وبغــداد ( )2.934ونينــوى ( )1.206وميســان ( .)48يف األنبــار ،ميكــن أن تعــزى بعــض
الزيــادة إىل التغطيــة املوســعة ملصفوفــة تتبــع النــزوح للمناطــق الجديــدة التــي
مل يتــم تقييمهــا مــن قبــل والتــي شــملت النازحــن يف املالجــيء الحرجــة .أمــا
يف بغــداد ،فيمكــن تفســر الزيــادة بــأن بعــض املخيــات الرســمية تغــرت لتصبــح
مســتوطنات غــر رســمية .وأخــرا ً ،يبــدو أن توحيــد مخيــم نينــوى هــو ســبب الزيــادة
يف عــدد النازحــن يف املالجــئ الحرجــة.
يف االثنــي عــر شــهرا ً املاضيــة ،كان هنــاك انخفــاض كبــر يف عــدد ســكان
املخيــم .إذ ســجلت مصفوفــة تتبــع النــزوح انخفاضــاً قــدره  210.618-نازحــاً يف
املخيــات ،أي  %38مــن إجــايل عــدد النازحــن يف املخيــا  ،مــع حــدوث أكــر
انخفــاض يف نينــوى ( )٪58- ، 164.022-واألنبــار ( )٪79- ، 29.982-و صــاح الديــن
(.)٪ 38- ، 534-

68+24+8B

الشكل  :2أنواع املأوى

%8

%24

%68

68+32V
24+76V
8+92V

مساكن خاصة

961,560

تغي بنســبة  %13-منذ كانون األول 2018
ّ

مخيامت

336,690

تغي بنســبة  %38-منذ كانون األول 2018
ّ

مالجيء حرجة

115,620

تغي بنســبة  %20-منذ كانون األول 2018
ّ
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خارطة ( :)1مناطق وجود النازحني والعائدين

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ

ا
ﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴ
ّﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤ ّﻴﺔ

ﺟﻤﻬﻮرﻳّﺔ إﻳﺮان اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳّﺔ

ﺧ
ﻠﻴﺞ

ﻌﺮﻲﺑ
ﻟ

ا

دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎزﺣﻦﻴ واﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎزﺣﻦﻴ
ﺣﺪود اﻟﻘﻀﺎء
ﺣﺪود اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ
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ملحة عن العائدين
تبي أعداد العائدين يف محافظات العودة وأقضيتها
البيانات أدناه،
ّ

نينوى

 1,766,334عائدا ً

1+4 1+5+6+8 1+9+13+14 1+14+29+85
342,972

الحمدانية

صالح الدين

دیالی

الخالص

املقدادية

أربيل

97,398

74,232

55,356

 44,958عائدا ً

مخمور

44,958

ملحة عن العائدين للجولة 113

175,482

 337,710عائدا ً

159,648

الحويجة
كركوك

داقوق

110,130

 228,186عائدا ً

537,024

كركوك

156,366

الرشقاط

خانقني

هيت

171,336

تكريت

بيجي

الفلوجة

164,094

 675,192عائدا ً

571,056

الرمادي

1,020,336

تلعفر

1+1 1+1+2+4 1+2+13+13 1+15+45+48

املوصل

األنبار

 1,453,704عائدا ً

بغداد

153,654

17,172

 89,586عائدا ً

املحمودية

48,906

أبو غريب

23,058

الطارمية

9,858

دهوك

 780عائدا ً

زاخو

780

ملحة عن العائدين لعام 2019

حــددت مصفوفــة تتبــع النــزوح  4.596.450عائــدا ً ( 766.075أرسة) عــر  8محافظــات

طــوال عــام  ،2019تــم تســجيل  431.130عائــدا ً إضافيــاً ،وهــو عــدد أقــل بكثــر مــن

و  38قضــاءا ً و  1865موقع ـاً خــال الجولــة  .113وميثــل ذلــك  135.642عائــدا ً إضافي ـاً

عــدد العائديــن االضافيــن  944.948عــام  .2018وتعتــر األنبــار هــي املحافظــة التــي

منــذ الجولــة  ،112وهــي زيــادة أكــر قليــاً مــن الجولــة الســابقة ( 110.658عائــدا ً

ســجلت فيهــا واحــدة مــن أكــر زيــادة يف العــودة ( )٪13 ، 163.098ويف كانــون

جديــدا ً يف الجولــة  .)112وتعتــر هــذه الزيــادة ضعــف الزيــادة التــي ســجلت يف

األول  2019عــاد  ٪91مــن جميــع نازحــي األنبــار .وقــد لوحظــت حــركات عــودة مهمــة

الجولــة  45.012( 111عائــدا ً) والجولــة  )38.256( 110والجولــة  ،)54.900( 109األمــر

أخــرى يف محافظتــي األصــل الرئيســيتني األخريــن ،وهــا نينــوى ()٪9 ، 152.184

الــذي يــرز الزيــادة الرسيعــة التــي لوحظــت منــذ شــهر أيلــول  2019بســبب إغــاق

وصــاح الديــن ( .)٪14 ، 84.540ورغــم أن نينــوى شــهدت أعــدادا ً مرتفعــة مــن حيــث

عــد محافظــات نينــوى واألنبــار وصــاح
املخيــات يف نينــوى وصــاح الديــن .وت ّ

العائديــن ،إال أنهــا ال تــزال متثــل نســبة عــودة منخفضــة بالنســبة إىل الســكان الذيــن

الديــن ،املحافظــات التــي تضــم أكــر عــدد مــن العائديــن ،وتشــهد أعــى الزيــادات

ظلــوا يف حالــة نــزوح .وحتــى نهايــة عــام  ،2019عــاد  %68فقــط مــن الســكان اليهــا.

يف أعــداد العائديــن منــذ الجولــة الســابقة ،حيــث اســتضافت مــا مجموعــه
 1.766.334شــخصاً ( 27.858عائــدا ً جديــدا ً منــذ شــهر ترشيــن األول  )2019يف
نينــوى 94.350( 1.453.704 ،عــودة جديــدة) يف األنبــار و  11.352( 675.192عــودة
جديــدة) يف صــاح الديــن.

أنــواع املــأوى :كانــت هنــاك زيــادة بنســبة  %14يف العائديــن يعيشــون يف
املالجــئ الحرجــة ،إذ كان عددهــم  132.744يف كانــون األول  2018وارتفــع إىل
 151.770يف كانــون األول  .2019وعــى الرغــم مــن انخفــاض األعــداد يف بغــداد
وديــاىل ونينــوى ،لوحظــت زيــادة كبــرة يف األنبــار وكركــوك وصــاح الديــن.

إضافــة إىل أســباب العــودة املعروفــة مــن تحســن يف الوضــع األمنــي وتقديــم
الخدمــات بضمنهــا املــدارس وفــرص العمــل وإعــادة تأهيــل الــدور الســكنية يف
مناطــق األصــل ،حــددت مصفوفــة تتبــع النــزوح يف الجولــة الســابقة ســبب آخــر
للعــودة هــو غلــق املخيــات .فخــال شــهري ترشيــن الثــاين وكانــون األول
ســجلت املصفوفــة  20.802عائــدا ً وصلــوا مــن املخيــات .عــاد أغلبهــم إىل نينــوى
( 16.428شــخصاً) واحتلــت أقضيــة الحــر ( 9.834شــخصاً) واملوصــل ( )2.124والبعــاج
( )1.962املرتبــات الثــاث األوىل.
أنــواع املــأوى :جميــع األرس تقريبـاً ( 4.368.594 ، ٪95شــخصاً) عادت إىل مســاكنها
املعتــادة التــي الزالــت بحالــة جيــدة ،بينــا يعيــش  )76.086( %2يف مســاکن خاصــة
(أرس مضيفــة ،فنــدق أو شــقة مؤثثــة ،أو ســكن مســتأجر) ،يف حــن يســكن  %3مــن
العائديــن ( 151.770شــخصاً) يف مالجــيء حرجــة ويف ظــروف شــديدة القســوة،
كاملســاكن غــر املرخصــة أو أماكــن العبــادة أو املــدارس أو البنايــات غــر املكتملــة
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ـرر.
أو املهجــورة أو الــدور املدمـ ّرة أو الشــديدة التـ ّ

95+3+2B

الشكل  :2أنواع املأوی

%3 %2

%95

95+5V
3+97V
2+98V

اإلقامة املعتادة

4,368,594

تغي بنســبة  %10+منذ كانون األول 2018
ّ

مالجيء حرجة

151,770

تغي بنســبة  %14+منذ كانون األول 2018
ّ

مساكن خاصة

76,086

تغي بنســبة  %6+منذ كانون األول 2018
ّ
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املنهج ّية
تهــدف مصفوفــة تتّبــع النــزوح للمنظمــة الدوليــة للهجــرة اىل رصــد النــزوح وتقديــم بيانــات دقيقــة حــول النازحــن والنازحــن العائديــن يف العــراق .ويتــم جمــع
البيانــات مــن خــال فــرق التقييــم واالســتجابة الرسيعــة ( ) RARTsللمنظمــة الدوليــة للهجــرة والتــي تضــم أكــر مــن  100موظــف منترشيــن يف جميــع أنحــاء
العــراق .وقــد تــم جمــع البيانــات الخاصــة بالجولــة  112خــال شــهري أيلــول وترشيــن األول  2019عــر  18محافظــة.
ود معلومــات رئيــي؛ مــن بينهــم قــادة
ويتــم جمــع البيانــات مــن القامئــة الرئيســية للنازحــن والعائديــن مــن خــال شــبكة كبــرة مؤلفــة مــن أكــر مــن  9.500مــز ّ
املجتمــع واملخاتــر والســلطات املحليــة وقــوات األمــن ،فضـاً عــن املعلومــات األخــرى املتحصلــة مــن بيانــات التســجيل الحكوميــة والــوكاالت الرشيكــة.
ن الوصــول املحــدود
تقــوم فــرق التقييــم واالســتجابة الرسيعــة للمنظمــة بجمــع بيانــات القامئــة الرئيســية بشــكل مســتمر ويتــم تســليمها كل شــهرين .إال أ ّ
ن التبايــن يف أعــداد النازحــن بــن فــرات كتابــة التقاريــر
بســبب القضايــا األمنيــة والعقبــات التشــغيلية األخــرى ميكــن أن تؤثــر عــى أنشــطة جمــع املعلومــات .إ ّ
املختلفــة ،وكذلــك التبايــن الحقيقــي ألعــداد الســكان ،قــد يتأثّــر بعوامــل أخــرى مثــل التحديــد املســتمر للمجموعــات النازحــة ســابقاً وإدراج بيانــات عــن حــاالت
النــزوح الثانويــة داخــل العــراق.
حتهــا ،وتواصــل املنظمــة الدوليــة للهجــرة التنســيق
الســكان النازحــن مــن خــال عمليــة جمــع البيانــات والتح ّ
ويتــم تحديــد ّ
قــق منهــا وتثليثهــا والتحقــق مــن ص ّ

قســم هــذا
الوثيــق مــع الســلطات الفيدراليــة واإلقليميــة واملحليــة للحفــاظ عــى فهــم مشــرك ودقيــق للنــزوح يف جميــع أنحــاء العــراق .ولتســهيل التحليــل ،يُ ِّ

التقريــر العــراق إىل ثــاث مناطــق ،هــي :إقليــم كردســتان العــراق ،ويشــمل محافظــات دهــوك والســليامنية وأربيــل .واملنطقــة الجنوبيــة وتشــمل محافظــات
البــرة وميســان والنجــف وذي قــار والقادســية واملثنــى .واملنطقــة الشــالية الوســطى وتشــمل محافظــات األنبــار وبابــل وبغــداد وديــاىل وكربــاء وكركــوك
ونينــوى وصــاح الديــن وواســط.

تستخدم املنهج ّية التعريفات التالية:
متوســط حجــم األرسة العراقيــة .وتعـ ِّرف مصفوفــة تتبــع النــزوح ( )DTMالنازحــن داخليـاً أنهــم جميــع
س يف ســتّة ،وهــو
ّ
يتــم حســاب عــدد األفــراد بــرب عــدد األُ َ

العراقيــن الذيــن أجــروا عــى النــزوح مــن مناطقهــم األصليــة منــذ  1كانــون الثــاين  2014فصاعــدا ً ومــا زالــوا نازحــن داخــل حــدود البــاد لغايــة تاريــخ هــذا التقييــم.

وتع ـ ِّرف مصفوفــة تتبــع النــزوح النازحــن العائديــن ،بأنّهــم جميــع النازحــن الذيــن عــادوا أو يعــودون إىل مناطــق ســكناهم االصليــة منــذ كانــون الثــاين ،2014

غــض النظــر عــا إذا كانــوا قــد عــادوا إىل مســاكنهم الســابقة أو إىل مســاكن أخــرى .وال يرتبــط تعريــف العائديــن مبعايــر العــودة بأمــان وكرامــة ،وال بإرساتيجية
ب ّ
مســتدام.
محـدّدة لحــل ُ
الحضيــة ( أي التقســيم اإلداري
يُعــ َّرف املوقــع عــى أنــه منطقــة تتطابــق مع”القريــة” بالنســبة للمناطــق الريفيــة ،و”الحــي السكني”بالنســبة للمناطــق
ّ
الرســمي الرابــع)

اإلقامة املعتادة هي إقامة الشخص يف سكن ما قبل النزوح.
س املضيفة.
املالجئ الخاصة تشمل :امل ُلكية الخاصة ،املنازل املستأجرة ،الفنادق أو املوتيالت واألُ َ
املالجــئ الحرجــة ،وتشــمل :املســتوطنات العشــوائية واملبــاين الدينيــة واملــدارس واملبــاين غــر املكتملــة أو املهجــورة .وبالنســبة للعائديــن ،فإنهــا تشــمل
مــا بالنســبة للنازحــن ،فهــي مســاكن اإليجــار طويلــة األجــل غــر الصالحــة للســكن،
أيض ـاً مســاكن اإلقامــة املعتــادة التــي لحقــت بهــا أرضار جســيمة أو ُ
مــرت ،أ ّ
د ّ
والتــي لهــا خصائــص املبــاين غــر املكتملــة أو املدمــرة بشــدة.

املنظمة الدولية للهجرة-إخالء مسؤولية
املعلومــات الــواردة يف هــذا التقريــر هــي ألغــراض املعلومــات العامــة فقــط .وال تعنــي األســاء والحــدود
ن املعلومــات
الخاصــة مبنتجــات  DTMاملعلوماتيــة اقــرارا ً رســمياً أو قبــوالً مــن املنظمــة الدوليــة للهجــرة .إ ّ
يف بوابــة ملّــف مصفوفــة تتّبــع النــزوح  DTMهــي نتيجــة للبيانــات التــي تــم جمعهــا مــن قبــل الفــرق
مــل املعلومــات املقدمــة واملولّــدة مــن الجهــات الحكوميــة
امليدانيــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة وتك ّ
والكيانــات األخــرى يف العــراق.
محدَّثــة ودقيقــة قــدر اإلمــكان،
تســعى املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف العــراق إىل إبقــاء هــذه املعلومــات ُ
ولكنهــا ال تقــدم أي مطالبــة  -رصيحــة أو ضمنيــة  -بشــأن اســتكامل ودقــة ومالءمــة املعلومــات املقدمــة
ن التحديّــات التــي يجــب أخذهــا يف االعتبــار عنــد اســتخدام بيانــات  DTMيف العــراق
مــن خــال هــذا التقريــر .إ ّ
تشــمل ســيولة تحــركات الســكان النازحــن إىل جانــب حــاالت الطــوارئ املتكــررة ومحدوديــة الوصــول إىل أجــزاء
كبــرة مــن البــاد .وال تتّحمــل املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف أي حــال مــن األحــوال أيــة مســؤولية عــن أي
خســارة أو رضر ســواء كان مبــارشا ً أو غــر مبــارش أو تبعيـاً فيــا يتعلــق باســتخدام هــذا التقريــر واملعلومــات
املقدمــة هنــا.

تشــكر املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف العــراق وزارة
الخارجيــة األمريكيــة ،مكتــب الســكان والالجئــن والهجــرة
 PRMلدعمهــا املســتمر .وتعــرب املنظمــة الدوليــة
للهجــرة يف العــراق أيضــاً عــن امتنانهــا ألعضــاء فريــق
التقييــم واالســتجابة الرسيعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة
يف العــراق  RARTلعملهــم يف جمــع البيانــات وغالبـاً يف
ظــروف صعبــة للغايــة ،إن جهــود الفريــق الدؤوبــة هــي
األســاس لهــذا التقريــر.
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