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تنفيذّي  ُملّخص 

نظرة عامّة عىل املنهجيّة مُتاحَة باللغة اإلنكليزية عىل موقع مصفوفة تتبع النزوح.  1

ــل  ــن داخ ــن واملُهّجري ــن النازح ــر م ــبة لكث ــد بالنس ــكل متزاي ــاَل بش ــد ط ــزوح ق ــَد الن ــث أّن أم حي

ــذه  ــة له ــول دامئ ــع حل ــك ووض ــباب ذل ــم أس ــث لفه ــن البح ــد م ــة إىل مزي ــاك حاج ــراق، هن الع

األزمــة. وقــد تولّــت مصفوفــة تتبّــع النــزوح )DTM( التابعــة للمنظّمــة الدوليّــة يف العــراق 

)IOM( مــروع بحــٍث بعنــوان “النــزوح يف املناطــق الحرضيّــة يف العــراق” يهــدف بشــكل 

رئيــٍس إىل دعــم التخطيــط القائــم عــى األدلـّـة، للمجتمــع اإلنســايّن وحكومــة العــراق، وتكويــن 

فكــرة بشــأن كيفيّــة مواجهــة النــزوح املطــّول يف مرحلــة مــا بعــد الطــوارئ. ويســتعرض هــذا 

ــراق.  ــتان الع ــم كُردس ــل إقلي ــة داخ ــز الحرّضيّ ــن املراك ــة م ــج املتحصلّ ــل، النتائ ــر بالتفصي التقري

وهناك تقريٌر آخر مامثل عن املراكز الحرّضية التي تّم تقييمها يف العراق االتحادّي.

ــل نســبة )95٪، 5٪( عــى  ــة مــن األَس، متثّ ــات الخاّصــة بهــذا التقييــم مــن عيّن ــّم جمــع البيان ت

مســتوى املدينــة بــن آذار وكانــون األّول مــن عــام 2020. وشــمل التقييــم عــرة مراكــز حرّضيــة 

يف العــراق، هــي: بغــداد وأبــو غريــب، وبعقوبــة، ودهــوك، وأربيــل، وكركــوك، واملوصــل، 

عاّمةعــى  نظــرة  عــى  االطــاع  يرجــى  وزاخــو.  خورماتــو،  وطــوز  وتكريــت،  والســليامنيّة، 
املنهجيّة ملزيد من املعلومات.1

تســتعرض هــذه الدراســة هــذا التقريــر؛ نتائــج التقييــم الــذي جــرى يف مــدن إقليــم كُردســتان 

العــراق، وهــي: دهــوك، أربيــل، الســليامنيّة، وزاخــو. وأدنــاه، النتائــج الرئيســة التــي َخلـُـص اليهــا 

التقييم:

الرتكيبة االجتامعيّة - الدميوغرافيّة 

حيــث بقــَي تعــداد األَس النازحــة واملهجــرّة مســتقرّاً بشــكل عــام، ازداد عــدد الّســكان 	 

النازحــن واملهجريـّـن بــن آب 2019 وآب 2020 يف نصــف ُمــدن إقليــم كُردســتان العــراق التــي 

ــل  ــايّس بتنّق ــكل أس ــادة بش ــذه الزي ــط ه ــليامنيّة. وترتب ــل والس ــي أربي ــا، وه ــّم تقييمه ت

النازحن بعد إغاق املخياّمت يف محافظات العراق االتحادّي.

مقارنــة 	   )8.45( ريــن  واملُهجَّ النازحــن  مــن  نســبة  أقــل  الســليامنيّة  مدينــة  تســتضيف 

باملجتمع املُضيف، يف حن تستضيف زاخو أعى نسبة منهم، وقدرها )15.69(.

النازحــن 	  الّســكان  )زاخــو( مــن  11٪ )دهــوك، والســليامنيّة( و٪14  بــن  أعــامر مــا  تبلــغ 

واملهجريّن 5 سنوات من العمر أو أقّل.  وقد ُولِد جميعهم يف مواقع النزوح.

ُسبل الَعيش 

يختلــف مــدى قــدرة األَس عــى االعتــامد عــى دخــل رّب األَس ة بشــكل كبــر، عــر املُــدن 	 

التــي شــملها التقييــم. فقــد أفــادت 72٪ مــن األَس يف دهــوك بأنهــا قــادرة عــى 

ــبة  ــل. وبالنس ــن األَس يف أربي ــط م ــبة 45٪ فق ــة بنس ــل، مقارن ــذا الدخ ــى ه ــامد ع االعت

لألَس التي تعيلها نساء، ترتاوح النسبة بن 30٪ يف دهوك وبن 13٪ يف أربيل.

تحتــوي دهــوك أيضــاً، عــى أعــى نســبة مــن األَس التــي أفــادت بــأّن لديهــا مصــدر دخــل 	 

بنســبة 38٪ فقــط مــن األَس يف  بذلــك، مقارنــة  األَس  أفــادت 69٪ مــن  ثابــت. حيــث 

الســليامنيّة. كــام أّن أعــى نســبة مــن األَس التــي تعتمــد عــى األعــامل غــر الرســميّة أو 

العمــل بأجــر يومــّي توجــد بأعــى مســتوياتها يف الســليامنيّة، كــام أفــادت 61٪ مــن األَس 

بذلك.

االحتياجات األساسيّة يف موقع النزوح

تحتّــل الرعايــة الطبيّــة مرتبــة عاليــة بــن احتياجــات األهــايل النازحــن واملُهجّريــن يف 	 

املـُـدن األربــع التــي شــملها التقييــم. وتــأيت دهــوك يف املرتبــة األوىل مــن حيــث قســوة 

الظــروف املعيشــيّة للنازحــن واملهجّريــن، حيــث أفــادت 58٪ مــن األَس أّن الرعايــة الطبيّــة 

هي إحدى أهّم ثاثة احتياجات لهم. 

يبــدو أن ظــروف املــأوى هــي األســوأ يف الســليامنيّة، حيــث أفــادت 69٪ مــن األَس أنّهــا 	 

بحاجة إىل مأوى جديد، مقارنة بحوايل ربع األَس يف املُدن الثاث األخرى.

ــوك، 	  ــبة 42٪ يف ده ــيّة بنس ــة أساس ــذاء كحاج ــن إىل الغ ــن واملهجريّ ــارت أَس النازح أش

مقارنة بنسبة 20٪ و30٪ يف املُدن األخرى.

ُمستويات التعايش السلمّي، و مشاعر األمن و السالمة 

بشــكل عــام، يتمتّــع النازحــون واملهجــّرون يف إقليــم كُردســتان بأمــان نســبّي يف املـُـدن 	 

ــان  ــعورها باألم ــن ش ــوك ع ــن األَس يف ده ــادت 91٪ م ــا. إذ أف ــّم تقييمه ــي ت ــع الت األرب

التــام، مقارنــة باملُــدن األخــرى التــي بلغــت النســبة فيهــا 100٪. إضافــة إىل ذلــك، أشــارت 

األَس إىل الوضع األمنّي الجيّد كأفضل جانب للعيش يف املُدن األربع املُقيّمة.

يتعايــش النازحــون واملهجــّرون بســام مــع املجتمعــات املُضيفــة يف املُــدن األربــع. 	 

ولوِحظَــت مســتويات منخفضــة مــن التمييــز يف املعاملــة، يف حــن أفــادت الغالبيــة 

بارتياحهــا لطلــب املســاعدة مــن الســلطات إذا لــزم األمــر. ولوِحظَــت أعــى مســتويات 

للتمييــز يف دهــوك، حيــث أفــادت 13٪ مــن األَس أنّهــا تعرّضــت ملعاملــة غــر عادلــة كَونهــا 

ــا  ــدم ارتياحه ــن ع ــت ع ــي أبلغ ــن األَس الت ــبة م ــى نس ــِدت أع ــرى ُوِج ــة أخ ــن جه ــة. م نازح

لطلب املساعدة من السلطات يف زاخو بنسبة ٪16.

نوايا املستقبل والعوامل املؤثرّة 

أفــادت نســبة كبــرة )66٪( مــن األَس النازحــة واملهجــرّة يف زاخــو بأنّهــا تفضــل البقــاء يف 	 

موقــع النــزوح حتــى لــو مل تنشــأ أيــة عقبــات أمــام العــودة. أّمــا يف الســليامنيّة فذكــرَت 

نســبة 44٪ مــن األَس أنّهــا ترغــب بالعــودة إىل مناطقهــا األصليّــة. مــع ذلــك، فــإّن 10٪ فقــط 

ــم  ــبة )53٪( أنّه ــادت نس ــودة؛ إذ أف ــة للع ــاً ملموس ــوا ُخطط ــد وضع ــبة ق ــذه النس ــن ه م

يخططــون للعــودة يف غضــون ســنة أو ســنتن، ّمــام يــّدل عــى بقــاء الغالبيــة يف موقــع 

النزوح ملّدة سنة أو سنتن أخريَن، رغم نوايا العودة الواضحة.

ــملها 	  ــي ش ــع الت ــدن األرب ــرّة يف املُ ــة واملهج ــف األَس النازح ــن نص ــر م ــارة أك ــم إش رغ

التقييــم، إىل نيّتهــا يف البقــاء يف منطقــة نزوحهــا عــى املــدى الطويــل، إال أّن الغالبيــة 

العظمــى ال تــزال تعتــر نفســها نازحــة ومهجــرّة؛ بنســبة تــرتاوح بــن 70٪ يف دهــوك 

والسليامنيّة وبن 87٪ يف زاخو.

يف جميــع املُــدن التــي شــملها التقييــم، تبــدو األَس التــي حاولــت العــودة ســابقاً )مــرّة 	 

واحــدة أو أكــر( راغبــة بالعــودة إىل مناطقهــا األصليّــة. وهــذا يــّدل عــى أّن محــاوالت 

العــودة الفاشــلة مل تثنيهــا عــن تكــرار املحاولــة يف املســتقبل؛ بــل جعلتهــا أكــر تصميــامً 

عــى القيــام بذلــك. إضافــة اىل ذلــك، تشــر النتائــج إىل أن لــدى األَس التــي حاولــت 

العــودة وســائل اقتصاديــة أكــر مــن تلــك التــي مل تفعــل ذلــك؛ وذلــك يعتــر عامــاً ايجابيــاً 

يف قدرتهم عى محاولة العودة، وليس مؤرّشاً عى ضعفهم.

ــاث راغبــة يف البقــاء يف منطقــة النــزوح؛ ولّعــل ذلــك يعــود 	  تبــدو األَس التــي تعيلهــا إن

إىل شّدة َضعفها وعدم متكّنها، ّمام يجعل عودتها أكر صعوبة.
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ملنهجيّة ا

تظهر نتائج التقييم املوقعي املتكامل الخامس أن 64٪ من النازحني واملهجريّن يعيشون يف مناطق حرضيّة يف جميع أنحاء العراق، و24٪ يف املخياّمت، و3٪ يعيشون يف   2
http://iraqdtm.iom.int/ILA5 :مناطق شبه حرضيّة، و9٪ يف مناطق ريفيّة. مزيد من املعلومات، متوفرّة عىل الرابط

يوَصف النزوح املطوّل عموماً بأنّه حالة ال يستطيع فيها النازحون واملهجرّون الوصول إىل حلول دامئة من شأنها أن تقلّل من ضعفهم الناجم عن النزوح والفقر والتهميش.   3
وتتعلّق معايري هذا التحديد مبا ييل: مدّة النزوح )تعرّف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني النزوح املطوّل بأنّه، النزوح الذي مىض عليه ثالث سنوات أو أكرث( 

واملواقع التي ال تكون فيها الحلول الدامئة ممكنة، كالعودة، أو التوطني يف منطقة النزوح، أو إعادة التوطني يف منطقة أخرى( واالعتامد املستمّر عىل املساعدات اإلنسانية 
يف بسبب عدم تحّسن الظروف االقتصادية أو تدهورها؛ واآلثار النفسيّة واالجتامعيّة املتواصلة أو املتفاقمة للنزوح والتهميش.

استُخِدمَت بيانات الجولة 112 للقامئة الرئيسة، وهي األحدث، للرسم األويل للعيّنة. وتمّ بعد ذلك جمع البيانات حول مُدن أربيل ودهوك وزاخو والسليامنيّة واملوصل. وتوقّف بعد   4
ذلك جمع البيانات، بسبب القيود عىل الحركة التي فرضتها السلطات بهدف الحدّ من انتشار جائحة كورونا. وتمّ تحديث عيّنة املواقع الخمسة املتبقيّة، بغداد وأبو غريب وبعقوبة 

وكركوك وتكريت وطوز خورماتو باستخدام القامئة الرئيسة 117، قبل استئناف جمع البيانات يف أيلول 2020. 

يعــرض هــذا القســم ملخّصــاً ملنهجيّــة التقييــم؛ وعليــه يرجــى االطــاّع عــى نظــرة عاّمــة 

عــى املنهجيّــة ملزيــد مــن املعلومــات. وحيــث أّن معظــم مــا تبّقــى مــن النازحــن 

ــة يف جميــع أنحــاء العــراق؛ قــررّت مصفوفــة  واملهجّريــن يقيمــون يف املراكــز الحرضيّ

ــز الدراســة عــى تلــك املراكــز، وجمــع البيانــات عــى مســتوى األسة  ــع النــزوح أن تركّ تتبّ

للحصــول عــى نتائــج عــى مســتوى املدينــة وعــى املســتوى الوطنــي.2  وكانــت 

البيانــات املتوفــرّة حــول النازحــن الذيــن يعانــون مــن النــزوح املطــّول، تُســتخَدم الختيــار 

املراكــز الحرضيـّـة الرئيســة محــور هــذه الدراســة. وتــّم اختيــار هــذه املناطــق بغيــة تكويــن 

فكــرة عــن التقــّدم املُحــَرز، والتحديـّـات املتعلقــة بتحقيــق حلــول دامئــة للنــزوح. وبالنســبة 

للغــرض مــن هــذه الدراســة، يُعــرَّف النــزوح املُطــّول بأنّــه النــزوح الــذي مــى عليــه ثاثــة 

ســنوات أو أكــر، وأّن جميــع النازحــن واملهجّريــن نزحــوا نتيجــة ألزمــة عــام 2014 )أو عــاودوا 

النــزوح نتيجــة لهــذه األزمــة، إذا كانــوا قــد أُجــِروا عــى إعــادة التوطــن قبــل عــام 2014(.3 

يف  الدراســة  شــملتهم  الذيــن  واملهجّريــن  النازحــن  كّل  يقيــم  ذلــك،  إىل  إضافــة 

ــامت حيــث الظــروف مختلفــة بشــكل كبــر بــن املجتمــع  مجتمعــات ُمضيفــة، ال يف املخيّ

املُضيف وبن املخيّم.

ــل،  ــوك، أربي ــة، ده ــب، بعقوب ــو غري ــداد وأب ــة: بغ ــدن التالي ــرت املُ ــة، اخت ــراض للدراس ألغ

كركــوك، املوصــل، الســليامنيّة، تكريــت، طــوز خورماتــو، وزاخــو. ووقــع االختيــار عــى هــذه 

ــع  ــة تتّب ــة ملصفوف ــة الرئيس ــن القامئ ــة 112 م ــات الجول ــتخدام بيان ــة باس ــز الحرضيّ املراك

ــوي  ــي تح ــق الت ــار، املناط ــن االعتب ــذ بع ــع األخ ــار( م ــت االختي ــدث وق ــي األح ــزوح )وه الن
أكر تجّمع للنازحن واملهجّرين خارج املخياّمت، وإمكانيّة الوصول والظروف األمنيّة.4

ــراق  ــا يف الع ــّم تقييمه ــي ت ــدن الت ــن املُ ــوذة م ــج املأخ ــة النتائ ــذه الدراس ــرض ه  تع

االتحــادّي، وهــي: بغــداد وأبــو غريــب وبعقوبــة وكركــوك واملوصــل وتكريــت وطــوز 

خورماتــو. أّمــا نتائــج املـُـدن التــي تــّم تقييمهــا يف إقليــم كُردســتان، فمذكــورة يف تقريــر 

منفصل.

بعــد اختيــار املراكــز الحرضيّــة، تــّم تشــخيص األهــايل النازحــن واملهجريّــن يف تلــك 

ــرض توزيعهــم عــر املُــدن أو  ــة َع ــة عــى مســتوى الحــّي الَســكنّي بُغي املراكــز الحرضيّ

البلــدات. بعــد ذلــك، قامــت فــرق التقييــم واالســتجابة الرسيعــة التابعــة ملصفوفــة تتّبــع 

النــزوح يف املنظّمــة الدوليّــة للهجــرة )RARTs( باســتخدام معرفتهــا وخرتهــا باملنطقــة 

ــتهَدف،  ــرضّي املس ــز الح ــن املرك ــزءاً م ــا ج ــن اعتباره ــي ميك ــكنيّة الت ــاء الس ــد األحي لتحدي

ــاء  ــِرَت األحي ــم، أعتُ ــذا التقيي ــراض ه ــة. وألغ ــة والريفيّ ــبه الحرضيّ ــع ش ــتبعاد املواق والس

ــيّة  ــات األساس ــل والخدم ــراض العم ــرضّي ألغ ــز ح ــى مرك ــاً ع ــد متام ــي تعتم ــكنيّة الت الس

كالرعاية الصحيّة والتعليم أحياء حرضيّة.

ولغــرض أخــذ العيّنــات، متـّـت دراســة كّل مركــز حــرضّي لوحــده، اعتــامداً عــى حجــم الســّكان 

النازحــن واملهجّريــن، وعــدد األحيــاء الســكنيّة التــي تــوزّع َعرهــا الّســكان املعنيّــون. كــام 

تــّم أخــذ العيّنــات بإفــراط يف بعــض املناطــق، لضــامن شــمول البيانــات املتحصلّــة لقضــاء 

أو محافظة األصل، بهدف تحسن كفاءة العيّنة بشكل عام.

الخريطة 1. املراكز الحرضيّة التي تّم أخذ عيّنات منها
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الجدول 1: تفاصيل الّعينة5

املدينة
العيّنةالّسكان

عدد األَُسعدد املواقععدد األَُسعدد املواقع

445.97244343دهوك

9320.60468500أربيل

15110.03572525السليامنيّة

136.86913350زاخو

3654.86974452بغداد وأبو غريب

162.29916330بعقوبة

3812.10438396كركوك

8617.51262486املوصل

231.81523308تكريت

83.2888332طوز خورماتو

83785.3674224.022املجموع

تمّ تحديث عيّنة أربيل ودهوك وزاخو والسليامنيّة واملوصل يف كانون األوّل 2019 باستخدام بيانات الجولة 112 من القامئة الرئيسة. وتمّ تحديث عّينة بغداد وأبو غريب وبعقوبة   5
وكركوك وتكريت وطوز خورماتو باستخدام بيانات الجولة 117 من القامئة الرئيسة يف أيلول 2020.

ملزيد من التفاصيل حول املؤّش املرّكب للبنية التحتيّة والخدمات يرجى االطالع عىل صحيفة الوقائع “النزوح الحرَضي يف العراق: تحليل أويّل” والتي تعترب أساس هذه الدراسة،   6
.http://iraqdtm.iom.int/DurableSolutions :عىل الرابط

https://www.citypopulation.de/Iraq-Cities.html :التقديرات متوفرّة عىل الرابط  7

ألغراض هذه الدراسة، يشمل تعريف الوثائق األساسية كل الوثائق واملستندات التي تعترب ذات أهمية كبرية يف تقييم االحتياجات املتعدّدة القطاعات )عىل النحو الذي   8
حددّته مجموعة الحامية و REACH 2020(. لكنّه يأخذ بعني االعتبار أيضاً الوثائق اإلضافية التي تعترب رضورية للحصول عىل حّل دائم للنزوح. إضافة إىل ذلك، أتاح االستبيان الفرصة 

للمستجيب إدراج مستند آخر إذا كان مفقوداً ورضورياً. ملزيد من املعلومات حول الوثائق األساسية، يرجى االطالع عىل الرابط:
/https://www.reachresourcecentre.info/country/iraq 

 /https://www.washingtongroup-disability.com/about/conceptual-framework :مجموعة واشنطن حول إحصاءات اإلعاقة، اإلطار املفاهيمي. عىل الرابط  9

ــات مواقــع عشــوائية،  ــة باســتخدام إحداثيّ قــام العــّدادون يف اختيارهــم لــألَس املُقابَل

  ArcGIS Beta أنظمــة  اســتخدام  وتــّم  املّحــدد.  املوقــع  إىل  أَسة  أقــرب   واختيــار 

و )Open Data Kit )ODK لتحديد األَس وجمع البيانات.

نجد يف هذه الدراسة، املصطلحات املذكورة أدناه.

ــاً يهــدف إىل  ــع النــزوح مــؤرّشاً مرّكب ــد:6 صاغــت مصفوفــة تتبّ ــب أو الجيّ ــول املناس الوص

ــع  ــاس جمي ــم قي ــات. وتَ ــة والخدم ــة التحتيّ ــول إىل البُني ــن الوص ــل ع ــرة أفض ــن فك تكوي

ــن الذيــن يعيشــون يف املوقــع الــذي توجــد  املــؤرشات حســب عــدد النازحــن واملهجريّ

فيــه املشــكلة، بهــدف تحديــد خطــورة الظــروف يف كل موقــع، باســتخدام مقيــاس مــن 

ثــاث نقــاط يعكــس الخطــورة العاليــة واملتوّســطة واملنخفضــة. ولــَي تعتــر الخدمــات أو 

املرافــق املُقيّمــة كافيــة، يجــب أن يَفــي املوقــع مبــا ال يقــّل عــن ثاثــَة عــر معيــاراً مــن 

املعاير السبعة عر التالية:

ــة، 	  الكهربــاء واملــاء: يحصــل 75٪ يف األقــّل مــن ّســكان املوقــع عــى الكهربــاء الوطنيّ

وكذلك ما ال يقّل عن 75٪ يحصلون عى مياه صنبور جارية.

املــدارس االبتدائيّــة والثانويّــة والعيــادات الصحيّــة واملستشــفيات واألســواق، ودور 	 

العبــادة ومراكــز الرطــة: موجــودة وفاعلــة ضمــن نطــاق 5 كيلومــرتات، مــع وجــود 

مستشفى ضمن نطاق 10 كيلومرتات.

ــات 	  ــا الَســَكن واألرايض واألمــاك، ومديريّ ــة الخاّصــة بقضاي املحاكــم، والخدمــات القانونيّ

إصدار البطاقة التموينيّة، والدوائر املدنيّة: موجودة داخل الناحية. 

الوصــول إىل املراحيــض، وخدمــات تنظيــف املجــاري وجمــع النفايات، وتوفــر التطعيامت 	 

لألهايل.

نســبة اإلعالــة: تتعلّــق نســبة اإلعالــة بعــدد األطفــال )مــن 0 إىل 17 عامــاً( وكبــار الّســن )60 

عامــاً أو أكــر( مــن األهــايل الذيــن هــم يف ّســن العمــل أو نشــطن )الذيــن تــرتاوح 

أعامرهم بن 18 و59 عاماً(.

ــن  ــن واملهجريّ ــبة النازح ــف: أي نس ــع املُضي ــن إىل املجتم ــن واملهجريّ ــبة النازح نس

إىل عــدد الّســكان يف كل مدينــة، حســب تقديــرات الجولــة 117 مــن القامئــة الرئيســة 

ملصفوفــة تتّبــع النــزوح )آب 2020(. أّمــا تقديــرات النازحــن واملهجريّــن فهــي حســب 

تقديــرات ســّكان املناطــق الَحرَضيّــة والرســميّة لعــام 2009 عــى مســتوى الناحيــة وفقــاً 

لـقامئة األَس ة.7 

ــن مــن الذكــور واإلنــاث. فنســبة  نســبة الذكــور إىل اإلنــاث: أي نســبة النازحــن واملهجريّ

الجنس 112 مثاً، تعني أّن عدد الذكور هو 112 لكّل 100 أنثى.

ــم اآليت مــن العمــل بأجــر )القطــاع  مصــادر الَدخــل املســتقرّة: يُقَصــد بهــا، الدخــل املنتظَ

العــام أو الخــاص( وراتــب التقاعــد واملَِهــن الخاّصــة أو مــن العقــارات املؤجــرّة الثابتــة 

األجرة شهرياً.

األَس التــي تعيلهــا نســاء: أي األسة التــي تعيلهــا أنثــى. ويُقَصــد بربـّـة األسة الوحيــدة، 

املرأة العزباء، أو األرملة، أو املنفصلة، أو املطلّقة.  

ــهادة  ــي: ش ــة، ه ــر رضوريّ ــي تعت ــة الت ــق الثبوتيّ ــيّة: الوثائ ــة األساس ــق الثبوتيّ الوثائ

الجنســيّة، الهويـّـة الوطنيـّـة، بطاقــة الَســَكن، وشــهادة الــوالدة. أّما املســتندات الشــخصيّة 

األخرى فا تعتر رضوريّة ألغراض هذه الدراسة.8 

األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاّصــة: تســتخدم أســئلة مجموعــة واشــنطن حــول اإلعاقــة، 

ــى  ــز ع ــار إىل الرتكي ــذا االختي ــدف ه ــة. ويه ــن اإلعاق ــدالً م ــة ب ــات الخاّص ــح االحتياج مصطل

األشــخاص الذيــن يعانــون مــن صعوبــات يف تنفيــذ مهاّمهــم العامــة األساســيّة مــن أجــل 

تشــخيص األشــخاص الذيــن هــم أكــر عرضــة لإلقصــاء االجتامعــي إذا كانــوا يعيشــون يف 

بيئــة غــر متعاونــة. مــن جهــة أخــرى، يتطلـّـب التحّقــق مــن وجــود “اإلعاقــة” تشــخيصاً طبيــاً 

ال ميكــن التأكــد منــه خــال تقييــم مــن هــذا النــوع.9 وتعتمــد األســئلة تقييــامً مــن خمــس 

نقــاط يــرتاوح بــن “ال صعوبــة” وبــن “ال ميكــن القيــام بذلــك عــى اإلطــاق”. ويــرى 

ــن  ــوداً ضم ــة” فصع ــن الصعوب ــر م ــة 3 “كث ــن النقط ــة م ــة، أّن أّي إجاب ــو املنهجيّ واضع

مجال واحد عى األقّل يعتر احتياجاً خاّصاً ألغراض هذا التقييم.
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النازحون يف املُدن

املدينة التي تستقبل 10٪ أو أكرث من إجاميّل العدد الحايل للنازحني واملهجّرين الساكنني خارج املخيّامت عالية االستقبال

املدينة التي تستقبل بني 3٪ و10٪ من إجاميّل العدد الحايل للنازحني واملهجّرين الساكنني خارج املخيّامت متّوسطة االستقبال

املدينة التي تستقبل أقّل من 3٪ من إجاميّل العدد الحايل للنازحني واملهجّرين الساكنني خارج املخيّامت ضعيفة االستقبال

نسبة التّغري يف تعداد السّكان النازحني واملهجّرين

تُســتخَدم نســبة التغــّر لتســليط الضــوء عــى انســيابيّة وصــول ومغــادرة النازحــن بــن نقطتــن يف هــذه الحالــة هــام، بــن بيانــات الجولــة 117 للقامئــة الرئيســة )آب 2020( وبــن بيانــات 

ــة، تُظِهــر زيــادًة يف عــدد الّســكان النازحــن واملهجّريــن خــال الفــرتة املشــمولة بالتقريــر.  الجولــة 111 للقامئــة الرئيســة )آب 2019(. ويف بعــض األحيــان، ميكــن ماحظــة نســبة تغــّر إيجابيّ

ويُصنَّف معّدل التغّر كام يأيت:

املدينة التي تتّسم مبعّدل تغرّي للسّكان النازحني يرتاوح بني 0٪ و -10٪، ماّم يشري إىل أّن النازحني واملهجّرين ال يغادرون مواقع نزوحهم )أو ثابتة
يغادروه ببطء شديد( 

املدينة التي تتّسم مبعّدل تغرّي للسّكان النازحني واملهجّرين يرتاوح بني -10٪ و -20٪ثابتة إىل حدٍّ ما

املدينة التي تتّسم مبعّدل تغرّي للسّكان النازحني واملهجّرين يرتاوح بني -20٪ و -30٪نَشطة إىل حدٍّ ما

املدينة التي تتّسم مبعّدل تغرّي للسّكان النازحني واملهجّرين يزيد عىل -30٪، ماّم يشري إىل أّن النازحني يغادرون مواقع نزوحهم برسعة نَشطة

قضاء األصل

املدينة التي تتّسم بوجود 80٪ أو أكرث من النازحني واملهجّرين القادمني من نفس القضاء متجانسة

املدينة التي تتّسم بوجود 50٪ إىل 80٪ من النازحني واملهجّرين القادمني من نفس القضاء متجانسة إىل حدٍّ ما

املدينة التي ليس فيها نازحني ومهجّرين قادمني من نفس القضاء غري متجانسة

الرتكيبة العرقيّة - الدينيّة

املدينة التي تتّسم بوجود 80٪ أو أكرث من النازحني واملهجّرين الذين ينتمون إىل نفس املجموعة الِعرقيّة -الدينيّةمتجانسة

املدينة التي تتّسم بوجود 50٪ إىل 80٪ من النازحني واملهجّرين الذين ينتمون إىل نفس املجموعة الِعرقيّة -الدينيّةمتجانسة إىل حدٍّ ما

املدينة التي ليس فيها نازحني ومهجّرين ينتمون إىل نفس املجموعة الِعرقيّة -الدينيّةغري متجانسة

طول مّدة النزوح

املدينة التي تتّسم بوجود 80٪ أو أكرث من النازحني واملهجّرين الذيّن نزحوا أو ُهجِّروا خالل نفس الفرتة الزمنيّةمتجانسة

املدينة التي تتّسم بوجود 50٪ إىل 80٪ من النازحني واملهجّرين الذيّن نزحوا أو ُهجِّروا خالل نفس الفرتة الزمنيّةمتجانسة إىل حدٍّ ما

املدينة التي ليس فيها نازحني نزحوا أو ُهجِّروا خالل نفس الفرتة الزمنيّةمختلطة

النازحون الذيّن نزحوا أو ُهجِّروا قبل ترشين األّول 2016نزوح مطّول
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النزوح الَحَضّي

دهوك
الِسياق العام10

34,050األفراد النازحون واملهجّرون

5,675األَس النازحة واملهجرّة 

األحياء السكنيّة التي تستضيف النازحني 
44واملهجّرين

نسبة النازحني واملهجّرين إىل املجتمع 
9.1 املُضيف

فضــاً عــن اســتضافتها لعــدد كبــر مــن النازحــن واملهجّريــن يف مخيّــامت تقــع يف 

ــاق  ــعة النط ــرّضي واس ــزوح الح ــرة الن ــرداً( إالّ أّن ظاه ــوايل 78.000 ف ــة )ح ــي املدين ضواح

ــن  ــوايل 3.5٪ م ــرّاً، أي ح ــاً ومهج ــتضيف 34.050 نازح ــة تس ــوك. فاملدين ــة ده يف مدين

العــدد الــكّل للنازحــن و املهجريــن خــارج املخيــامت؛ مــا يعنــي أّن شــخصاً واحــداً مــن بــن 

ــن  ــكان النازح ــي الّس ــا باق ــر. أّم ــازح أو ُمهّج ــو ن ــة ه ــون يف املدين ــخاص يعيش كّل 10 أش

واملهجريّن فمنترون بالتساوي بن املواقع املتبقيّة.

استقبال النازحن خارج املخيامت

3٪ من إجاميّل النازحني واملهجريّن يف 

خارج املخياّمت

منخفضة االستقبال

متوسطّة االستقبال 

عالية االستقبال

تعداد السكّان كام يف آب 2020.  10

نسبة النازحني واملهجريّن خارج املخياّمت حسب بيانات القامئة الرئيسة 117.  11

نسبة التغّي يف عدد النازحن واملهجّرين

-8٪ نازحون ومهجّرون

)آب 2019 – آب 2020(

ثابتة

ثابتة إىل حدٍّ ما

نَشطة إىل حدٍّ ما

نَشطة

قضاء األصل

45٪ سنجار 

45٪املوصل 

5٪  تلّعفر

3٪  تلكيف

1٪ الكاظميّة

1٪ أخرى

متجانسة 

متجانسة إىل حدٍّ ما 

غري متجانسة 

الرتكيبة العرقيّة- الدينيّة

نة 54٪ أكراد سُّ

نة 25٪ عرب سُّ

11٪ أكراد شيعة 

5٪ مسيحيّون 

3٪ إيزدييّون 

2٪ أخرى 

متجانسة11   

متجانسة إىل حدٍّ ما 

غري متجانسة

الخريطة 2. مناطق تركّز النازحني وتعدادهم

حالــة النــزوح يف دهــوك ثابتــة، حالهــا حــال مــدن إقليــم كُردســتان األخــرى؛ إذ غــادر أقــل 

مــن 10٪ مــن النازحــن واملهجّريــن مناطــق نزوحهــم داخــل املدينــة منــذ شــهر آب 2019. 

ويرجــع ذلــك جزئيــاً إىل اســتقرار األمــن والوصــول إىل الخدمــات األساســيّة، ال ســيّام 

واملجتمعــات  واملهجّريــن  النازحــن  غالبيــة  وينتمــي  واملــدارس.  الصحيّــة  الرعايــة 

املضيفة كذلك إىل جامعة عرقيّة أو دينيّة مشرتكة؛ وذلك عامل جذب مّهم. 

ــبة ٪10  ــع نس ــيعة( م ــنة و11٪ ش ــراد )53٪ سُّ ــّن أك ــن الحالي ــن النازح ــوايل 65٪ م إذ أّن ح

ــنة. ولــكّل جامعــة مــن هــؤالء  مــن األقليّــات، كاملســيحيّن واإليزيديــّن والرتكــامن السُّ

ــاً مــن محافظــة  وجــود تاريخــي يف املدينــة. وينحــدر جميــع النازحــن واملهجّريــن تقريب

نينوى، ومعظمهم من قضاَئ املوصل )43٪( وسنجار )٪41(.

٦٠ - ٨٦٤

٨٦٥ - ٢,٩٨٨

٢,٩٨٩ - ٦,٣١٨

كثافة النازحني يف كل حّي سكني
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دهوک

  12الجدول 2. أفضل جوانب ُسبل العيش يف املوقع الحايّل، مقارنة باملنطقة األصليّة

وضع أمّني جيّد٪98

حريّة الحركة والتّنقل ٪51

خدمات الرعاية الصحيّة ٪38

مدارس فاعلة ٪24

الرعاية النفسيّة  ٪14

وجود األقارب واألصدقاء ٪13

فرص العمل وإيجاد ُسبل العيش ٪10

 - الَضعف والرتكيبة االجتامعيّة  عوامل 

الدميوغرافيّة

7 أفرادمتوّسط حجم األسة

112نسبة الذكور إىل االناث

97نسبة اإلعالة

ــن أصغــر ّســناً بــن مــدن إقليــم كُردســتان  بشــكل عــام، يبــدو الّســكان النازحــن واملهجريّ

ــطن  ــراد النش ــدد األف ــي أّن ع ــا يعن ــة 97، م ــبة اإلعال ــغ نس ــم. وتبل ــملها التقيي ــي ش الت

ــغ  ــن. وتبل ــدد املُعال ــن ع ــاً م ــر قلي ــنة( أك ــة 18-59 س ــات العمريّ ــن الفئ ــن )ضم املحتَمل

نســبة األطفــال الذيــن يف ّســن الدراســة ثُلــث إجــاميّل النازحــن واملهجّريــن تقريبــاً. 

ــرت منــذ أكــر مــن خمــس ســنوات، فــإّن 11٪ مــن  وحيــث أّن جميــع األَس تقريبــاً نزحــت أو ُهجِّ

األطفــال قــد ولــدوا يف النــزوح. أّمــا عــدد الذكــور فيفــوق عــدد اإلنــاث بقليــل، خاصــة بــن 

ــدل(  ــراد كمع ــر )7 أف ــو كب ــم األسة، فه ــبة لحج ــناً. وبالنس ــر ّس ــة األصغ ــات العمّري الفئ

ولعــّل ذلــك يعــود إىل تجّمــع النازحــن تحــت ســقف واحــد مــن أجــل توفــر تكاليــف 

ــط  ــغ متوّس ــات األَس فيبل ــا ربّ ــنة؛ أّم ــاب األَس 47 س ــامر أرب ــط أع ــغ متوّس ــة. ويبل املعيش

أعامرّهن 52 سنة.

الشكل 1: أجناس وأعامر النازحني

ــي  ــبة األَس الت ــغ نس ــف. إذ تبل ــات الضع ــن درج ــدداً م ــرّة ع ــة واملهج ــر األَس النازح تُظه

تعيلهــا نســاء 10٪، فضــاً عــن وجــود فــرد واحــد تقريبــاً مــن ذوي االحتياجــات الخاّصــة يف 

ُربــع األَس تقريبــاً. ويعتــر النــزوح املطــّول والنــزوح املتكــّرر أمــران شــائعان جــداً، حيــث أّن 

ــع األَس  ــامً أّن جمي ــر، عل ــرات أو أك ــع م ــرَّت أرب ــت أو ُهِج ــد نزح ــن األَس ق ــوايل 30٪ م ح

تقريبــاً )99٪( قــد مــى عــى نزوحهــا أكــر مــن ثــاث ســنوات؛ وإّن 15٪ منهــا كانــت قــد 

نزحــت مــن قبل أزمة 2014، ونحو 65٪ نزحوا أكر من مرّة منذ 2014.

تشمل خيارات االستجابة األخرى: “مسكن أفضل، حريّة التعبري عن الرأي السيايس/ املشاركة يف الحياة السياسية، ودَعم املصالحة مع املجتمع، وتكلفة املعيشة   12
املعقولة” وقد ذكرتها نسبة أقل من 7٪ من األَس. رمّبا تمّ التقليل من هذه األرقام مع األخذ بعني االعتبار قدرة املستجيبني عىل اختيار ثالث اجابات فقط.

وفقاً لبيانات التقييم املوقعي املتكامل الخامس، تّعد الزراعة والرعي من بني املصادر الرئيسة للدخل يف 49٪ و77٪ من مواقع العائدين يف املوصل وسنجار، وهي   13
أقضية أصل النازحني حالياً يف مدينة دهوك.

الجدول 3: حالة الَضعف والحاجة

األَس التي تعاين من نزوح مطّول٪99

األَس التي عانت من نزوح متكرّر٪64

األَس التي يعاين بعض أفرادها من احتياجات خاّصة ٪25

األَس التي كانت نازحة قبل ٪152014

األَس التي تُعيلها إناث، 7٪ منّهن وحيدات ٪10

ُسبُل الَعيش

رغــم اعتــامد معظــم األَس عــى عمــل رّب األسة )72٪( وقدرتهــا عــى تلبيــة احتياجاتهــا 

األساســيّة )74٪( ال ميكــن متامــاً مقارنــة ظروفهــم املعيشــيّة مــع فــرتة مــا قبــل األزمــة: 

13٪ فقــط مــن األَس متتلــك املســكن الــذي تعيــش فيــه )مقابــل 74٪ قبــل النــزوح( و٪29 

فقــط يعتــرون وضعهــم الحــايل أفضــل أو كــام كان عليــه قبــل النــزوح. وحيــث ميكــن 

لغالبيــة األَس )69٪( االعتــامد عــى مصــدر دخــل ثابــت مــن بــن أّهــم ثاثــة مصــادر للدخــل، 

ال ســيّام العمــل يف القطــاع العــام، إالّ أّن حــوايل 5٪ مــن األَس ليــس لديهــا مصــدر دخــل 

ثابــت، ومل يعــد أحــد منهــا يــزرع األرض أو يــّريب الحيوانــات، رغــم أّن الزراعــة والرعــي قبــل 

النــزوح كانتــا مصدَريــن أساســيّن لُســبل العيــش13 . وحــن ســألنا األَس مــاذا ســتفعل باملــال 

إذا توفّــر، قالــت أسة واحــدة تقريبــاً مــن كل ثــاث أَس أنّهــا ستســتخدمه يف تســديد 

ديونها )٪32(.

الجدول 4: توصيف ُسبل العيش

أَُس قادرة عىل تلبية احتياجاتها ٪74

أرباب أَُس يعملون٪72

أَُس لديها مصدر ثابت للدخل من بني مصادر الدخل الثالثة األّهم  ٪69

أَُس وضعها اآلن أفضل أو كام كان يف السابق٪29

أَُس تعيش يف مساكن مملوكة لها٪13

الجدول 5: مصادر الَدخل الرئيسة

عمل مدفوع األجر )القطاع العام( ٪38

 تجارة غري رسميّة أو عمل بأجر يومي ٪29

عمل مدفوع األجر )القطاع الخاص(٪18

راتب التقاعد ٪11

صاحب مهنة٪4

مساعدات ماليّة من األسة أو األصدقاء داخل العراق٪4

اقرتاض املال من األقارب واألصدقاء ٪2

مدخرّات٪1

َدخل من تأجري عقار٪1

مساعدات نقديّة من املؤسسات الوطنيّة٪1

مساعدات حكوميّة، من ضمنها التعويضات٪1

مصادر أخرى٪1

100+100+100+1007+22+20+1 100+100+100+1008+22+19+1

إناثذكور

5٪تحت سّن الخامسة٪6

14٪أطفال يف سّن املدرسة )5 -17 سنة(٪18

25٪الّسكان النشطون )18 – 59 سنة(٪26

3٪الفئات األخرى )+60 سنة(٪3
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  الجدول 6: االحتياجات األساسيّة14

الرعاية الطبيّة ٪57

الغذاء٪44

تسديد الديون٪32

مساعدة أفراد األسة اآلخرين ٪28

دفع تكاليف الَسكن الجديد٪25

األنشطة التجاريّة وأنشطة ُسبل العيش٪25

التعليم٪18

الثياب ٪17

ترميم املَسكن يف منطقة األصل٪10

ترميم املَسكن يف منطقة النزوح٪9

االستثامر٪8

النقل واملواصالت٪5

مساعدة اآلخرين٪5

السالمة واإلندماج االجتامعي يف املوقع الحايّل 

ــة  ــف مرتفع ــوك املُضي ــع ده ــع مجتم ــلمي م ــش الس ــان والتعاي ــتويات األم ــدو أن مس يب

ــاً يشــعرون باألمــان التــام )97٪( ونــادراً مــا  ــن تقريب للغايــة.15 فجميــع النازحــن واملهجريّ

تعرّضــوا للتمييــز )4٪(. كــام يشــعر معظــم النازحــن واملهجريـّـن باالرتيــاح لطلب املســاعدة 

مــن الســلطات املحليــة إذا لــزم األمــر )88٪(. وقــد ســجلّت أكــر مــن 80٪ مــن األَس 

أســامءها لــدى وزارة الهجــرة واملهجريـّـن؛ كــام شــاركت نفــس النســبة يف انتخابــات 2018. 

وبشــكل عــام، يبــدو أّن األَس النازحــة واملهجــرّة مهتّمــة بالعمليــة السياســيّة. أّمــا الذيــن 

ــدم  ــة إىل ع ــم )32٪( إضاف ــة لديه ــة بايومرتي ــود بطاق ــدم وج ــبب ع ــاركوا فبس مل يش

اســتطاعة البعــض الوصــول إىل مراكــز االنتخــاب )41٪(. ورّصح 19٪ منهــم فقــط أنّهــم مل 
يشاركوا لعدم اهتاممهم أو ثقتهم بالنظام السيايس.16

الجدول 7: السالمة واالندماج االجتامعي

يشعرون باألمان التام ٪97

يشعرون باالرتياح لطلب املساعدة من السلطات املحليّة ٪88

مل يعانوا من التمييز٪87

مسّجلون لدى وزارة الهجرة واملهجّرين٪81

صّوتَوا يف انتخابات ٪812018

نيّة الَعودة والتخطيط لها

يبــدو أن جميــع النازحــن واملُهّجريــن تقريبــاً ميلكــون الوثائــق الثبوتيـّـة األساســيّة )٪92(.17 

مــع ذلــك، فــإّن أسة واحــدة مــن كّل أربــع أَس ليــس لديهــا معلومــات عــن منطقتهــا 

ــة، إّمــا لعــدم ثقتهــا باملعلومــات التــي تصلِهــا، أو لعــدم وجــود أقــارب أو أصدقــاء  األصليّ

ــبل  ــا ُس ــر قضاي ــات. وتعت ــك املعلوم ــل تل ــا مبث ــن أن تزّوده ــل ميك ــة األص ــا يف منطق له

من أجل تقييم االحتياجات األساسية، طُرح السؤال التايل عىل األَس: “تخّيل أنّ أستك ورثت مبلغاً كبرياً من املال. رَّتب املجاالت الثالثة الرئيسة التي ستستخدمها أستك يف   14
إنفاق ذلك املبلغ )بدءاً من األكرث أهمية(”. ويوّضح هذا الجدول، نسبة املستجيبني الذين ذكروا كل مجال من تلك املجاالت، ال أولوية كل مجال.

وهذا يؤكد النتائج املستخلصة من بيانات السالمة والتامسك االجتامعي عىل النحو املبني يف النزوح الحرّضي: تحليل أويل. املنظمّة الدوليّة للهجرة، مصفوفة تتّبع النزوح   15
http://iraqdtm.iom.int/DurableSolutions/Description/342  :العراق 2020. النتائج متوفرّة عىل الرابط

من األَس التي أبلغت عن عدم مشاركة أي من أفرادها يف انتخابات 2018.  16

شهادة الجنسيّة والهوية الوطنية وبطاقة الَسكن، هي أهّم ثالث وثائق ثبوتية تم اإلبالغ عن فقدانها من قبل 1 إىل 2.5٪ من األَس. أما جميع الوثائق األخرى فأشار إليها   17
أقل من 1٪ من األَس.

العيــش واملــأوى مــن القضايــا امللّحــة التــي تؤثـّـر عــى العــودة، مــن بــن قضايــا أخــرى: 

ــبُل  ــل لس ــرص أفض ــيّة وف ــروف معيش ــتحظى بظ ــا س ــن األَس أنّه ــط م ــد 12٪ فق إذ تعتق

ــة )مقارنــة مبنطقــة النــزوح(. مــن جهــة أخــرى، فــإّن نصــف  العيــش يف منطقتهــا األصليّ

ــن األَس  ــم أّن 74٪ م ــا، رغ ــاً به ــكناً خاص ــك مس ــا متل ــة، وُربعه ــق ملكيّ ــا وثائ األَس لديه

متلك مساكناً يف منطقة األصل.

الجدول 8: الظروف املُحيطة بالَعودة

ميلكون وثائق ثبوتيّة شخصيّة٪92

لديهم معلومات كافية عن منطقة األصل ٪76

لديهم سندات ملكيّة الدار٪48

ميلكون داراً صالحة للسكن٪25

ُسبل العيش والظروف املعيشيّة أفضل يف منطقة األصل ٪12

رغــم أّن العــودة تبــدو ممكنــة، إالّ أّن نصــف األَس تقريبــاً تعــرف أشــخاصاً عــادوا بالفعــل إىل 

ــاه  ــة باتج ــوات ملموس ــذ خط ــد اتّخ ــن األَس ق ــداً م ــاً ج ــدداً قلي ــام أّن ع ــل. ك ــة األص منطق

ــة. وحاولــت 13٪ فقــط مــن األَس  العــودة أو أظهــرت متســكّها القــوّي مبنطقتهــا األصليّ

ــي  ــن األَس الت ــبة 41٪ م ــذت نس ــد اتخ ــك )6٪(. وق ــام بذل ــاً للقي ــت خطط ــودة أو وضع الع

تخطــط للعــودة، إجــراءات للتحّقــق مــن الظــروف يف منطقــة األصــل، بينــام بــارشت ٪33 

منهــا يف ترتيبــات الَســكن، و22٪ أجــرت ترتيبــات مــع األقــارب أو األصدقــاء أو األهــايل يف 

منطقــة األصــل. ومــن بــن 74٪ مــن الذيــن ميتلكــون منــزالً يف منطقــة األصــل، أفــادت ٪63 

مــن األَس أّن مســكنها قــد تــرّضر متامــاً أو جزئيــاً. وعــى الرغــم مــن هــذا الوضــع، فــإن ٪13 

فقــط مــن األَس تقّدمــت بطلبــات للحصــول عــى تعويــض، علــامً أّن 30٪ منهــم عــى علــم 

بالتعويضات.

الجدول 9: التخطيط للَعودة

يعرفون أشخاصاً عادوا بنجاح٪48

حاولوا العودة مرّة واحدة٪13

قّدموا طلبات للحصول عىل تعويض )إذا كان املالك يف منطقة األصل(٪13

وضعوا خططاً للعودة٪6

حاولوا العودة أكرث من مرّة٪2

النوايا، والحلول الدامئة املفّضلة 

رغــم أّن حــوايل 70٪ مــن األَس ال تــزال تعتــر نفســها نازحــة أو مهجــرّة، إالّ أّن نســب 

الراغبــن يف البقــاء )54٪( أو املرتدديّــن )8٪( تفــوق نســب الراغبــن بالعــودة )٪34(.  

إضافــة إىل ذلــك، فــإّن جميــع األَس التــي ترغــب يف العــودة تقريبــاً، مل تتّخــذ أّي إجــراءات 

يف هــذا االتجــاه )81٪( إّمــا لكونهــا غــر متأكــدة مــن تاريــخ عودتهــا )51٪( أو ألنهــا تخطـّـط 

للقيــام بذلــك خــال عــام أو عامــن )37٪(. وتشــر البيانــات إىل احتــامل بقــاء 90٪ تقريبــاً 

ــن يف موقعهــم الحــايل يف مدينــة دهــوك  مــن إجــاميل الّســكان النازحــن واملهجريّ

خال العامن املقبلَن.
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 الشكل 2: نوايا األَس، يف حال عدم مواجهتهم ألّي عقبات18

٪39

٪41

٪16

   البقاء 

   العودة

   مل يقرّروا

   الهجرة إىل الخارج

بالنســبة لــألَس الراغبــة يف العــودة، يبــدو أن الســبب الرئيــي هــو انعــدام األمــن يف 

 )٪18( العيــش  وُســبل   )٪22( األساســية  الخدمــات  نقــص  يليــه   )٪55( األصــل  منطقــة 

ــاً إىل مشــاكل عشــائرية أو  واملــأوى )16٪(. أشــارت أسة واحــدة مــن كل عــر أَس تقريب

قضايــا تعلـّـق باملصالحــة أو خوفهــا مــن الصدمــة املرتبطــة بالعــودة. وأفــادت حــوايل ٪5 

ــاً مــن قضــاء ســنجار. العوامــل  ــا ممنوعــة مــن العــودة، وجميعهــم تقريب مــن األَس بأنّه

املرتبطــة مبنطقــة النــزوح أقــل انتشــاراً وتشــمل اســتقرار األمــن )29٪( وارتبــاط األطفــال 

باملدارس )12٪( والفرص االقتصادية األفضل )٪9(.

ُسئل املستجيبون “تخيل أنك مل تواجه أي عقبات للعودة أو البقاء يف املوقع الحايل: أين تفضّل العيش يف املستقبل؟”  18

يف معظم الحاالت، تعني عبارة “حَظر العودة” أن محاولة العودة قد تمّ حظرها من قبل الجهات األمنية.  19

 الجدول 10: العوامل املُرتبطة مبنطقة األصل

سوء الوضع األمني ٪55

انعدام أو عدم كفاية الخدمات األساسية٪22

نقص الُفرص االقتصادية ٪18

انعدام املَسكن٪16

الخوف من الصدمة املُرتبطة بالعودة٪14

قضايا عشائرية وأخرى تتعلّق باملصالحة٪8

محظورون من العودة 19 ٪3

الجدول 11: العوامل املُرتبطة مبنطقة النزوح

استقرار الوضع األمني ٪29

ارتباط بعض أفراد األسة باملدارس ٪12

انعدام القدرة املاليّة الالزمة للعودة٪12

فرص اقتصاديّة أفضل٪9

ظروف معيشيّة أفضل٪4

الظروف الصحيّة متنع األَس من العودة٪4

الخريطة 3. العوامل امُلرتبطة مبنطقة األصل

نوايا معظم النازحني يف كل حّي سكني

البقاء

العودة

مل يقرّروا

الهجرة الی الخارج

54+34+8+4+C ٪54 ٪34

٪8

٪4
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العوامل املؤثرّة عىل نوايا النازحني واملُهجّرين يف املناطق الحضيّة

يبــدو أن النوايــا املســتقبليّة ال تتأثـّـر بجنــس رّب األسة، رغــم إفــادة اإلنــاث أنّهــن مل يتخــّذن 

قــراراً بذلــك بعــد بنســبة 15٪ منّهــن مقارنــة مــع الذكــور 7٪. كذلــك تبــدو النســاء أقــل رغبــة 

يف العــودة إىل مناطقهــا األصليــة )24٪ مقارنــة بالذكــور 35٪(. ومــن بــن املجموعتــن 

ــنة عــن نيتّهــم يف البقــاء )70٪( مقارنــة  الِعرقيتّــن األكــر يف دهــوك، أعــرب العــرب السُّ

ــنة )53٪(. أّمــا النازحــون واملهجــّرون مــن املوصــل فنســبة الراغبــن منهــم  باألكــراد السُّ

يف البقاء هي )74٪( مقارنة مع النازحن واملهجّرين من سنجار )٪60(.

وتجــدر اإلشــارة إىل أّن الذيــن حاولــوا العــودة مــرّة واحــدة يرغبــون بالعــودة بنســبة ٪44، 

وكذلــك الذيــن حاولــوا أكــر مــن مــرّة بنســبة 84٪. بينــام ينــوي 73٪ مــن الذيــن ال يعتــرون 

أنفســهم نازحــن أو مهجريــن، البقــاء يف دهــوك. كــام تلعــب حــاالت النــزوح الســابقة دوراً 

ــاً  ــل عــام 2014 أكــر مي ــن. فالذيــن نزحــوا قب ــا املســتقبلية للنازحــن واملهجريّ يف النواي

للبقــاء يف دهــوك بنســبة )59٪(. أّمــا الذيــن نزحــوا مــرّة واحــدة فرغبــون بالبقــاء بنســبة 

63٪، مقارنة مع الذين نزحوا أكر من مرّة ونسبتهم ٪49.

الشكل 3: العوامل املّؤثرة عىل النوايا

جنس رّب األرسة

ذكر

أنثى

نة عرب سُّ

نة أكراد سُّ

قضاء األصل

املوصل

سنجار

 نزوح سابق قبل ٢٠١٤

ال

نعم

حاولوا العودة

مل يحاولوا مطلقاً

مّرة واحدة

أكرث من مّرة

الزالوا يعتربون
أنفسهم نازحني

ال

نعم

عدد مّرات النزوح
مّرة واحدة

أكرث من مّرة

الخارج                البقاء                 العودة           الهجرة إىل 

االنتامء
الِعرقي – الديني

مل يقرّروا

٪٤

٪٣

٪٥

٪٣

٪٤

٪٤

٪٣

٪١١

٪٥٤

٢٪١

٪٤

٪٤

٪٥

٪٣

٪٧

٪١٥

٪١٠

٪٧

٪١٠

٪٦

٪٨

٪٥

٪٧

٪٤٤

٪٨

٪٧

٪٩

٪٧

٪٣٥

٪٢٤

٪١٥

٪٣٧

٪١٢

٪٣٠

٪٣٥

٪٢٦

٪٣٣

٪٤٤

٪٨٤

٪١٥

٪٤٢

٪٢٣

٪٤١

٪٥٤

٪٥٨

٪٧٠

٪٥٣

٪٧٤

٪٦٠

٪٥٤

٪٥٩

٪٥٦

٪١٦

٪٧٣

٪٤٨

٪٦٣

٪٤٩
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النزوح الَحَضّي

اربیل
الِسياق العام20 

123,774األفراد النازحون واملهجّرون

20,629األَس النازحة واملهجرّة 

األحياء السكنيّة التي تستضيف النازحني 
93واملهجّرين

نسبة النازحني واملهجّرين إىل املجتمع 
12.34 املضيف

مدينــة أربيــل هــي أكــر مدينــة ُمضيفــة للنازحــن واملهجّريــن يف إقليــم كُردســتان 

ــون حــوايل 12٪ مــن إجــاميّل عــدد  العــراق، البالــغ عددهــم 123.774 نازحــاً ومهجــرّاً ميثلّ

ــوي  ــك، تح ــن ذل ــاً ع ــراق. فض ــتوى الع ــى مس ــامت ع ــارج املخيّ ــن خ ــن واملهجّري النازح

ــخص  ــر ش ــكان، إذ يعت ــدد الّس ــبة إىل ع ــن نس ــن واملهجّري ــن النازح ــراً م ــدداً كب ــل ع أربي

واحــد مــن كل 12 شــخصاً يف املدينــة نازحــاً.21 وعــى النقيــض مــن ذلــك، فــإّن عــدد ّســكان 

املخيّــامت منخفــض )حــوايل 6.000 فــرداً( مــاّم يجعــل النــزوح الحــرضّي ظاهــرة يف أربيــل. 

ويَُّعــد حــّي زانكــو ومجّمــع الزيتــون أكــر األحيــاء الســكنيّة التــي تســتضيف النازحــن 

واملهجّريــن يف أربيــل، بينــام يتــوزع الباقــون عــى مســاحة كبــرة مــن املدينــة كــام تبــّن 

الخارطة 4 أدناه.

استقبال النازحن واملهجّرين خارج املخيامت

12% من إجاميّل النازحني واملهجريّن يف 

خارج املخياّمت

االستقبال منخفضة 

متوسطّة االستقبال

عالية االستقبال 

تعداد السكّان كام يف آب 2020  20

نسبة النازحني واملهجريّن خارج املخياّمت حسب بيانات القامئة الرئيسة 117.  21

نسبة التغرّي يف عدد النازحني واملهجّرين

+2٪ نازحون ومهجرّون

)آب 2019 – آب 2020(

ثابتة

ثابتة إىل حدٍّ ما

نَشطة إىل حدٍّ ما

نَِشطة

قضاء األصل

40٪ نينوى )تحديداً من املوصل والحمدانيّة(

25٪ األنبار )الرمادي والفلّوجة والقائم(

21٪ صالح الدين )بيجي وتكريت وسامرّاء( 

6٪  بغداد 

4٪  كركوك 

2٪  دياىل

>1٪ البرصة وبابل 

متجانسة

متجانسة إىل حدٍّ ما

غري متجانسة                      

الرتكيبة العرقيّة- الدينيّة

نة  72٪ عرب سُّ

نة  7٪ أكراد سُّ

6٪ مسيحيّون كلدان 

5٪ مسيحيّون 

2٪ مسيحيّون آشوريّون 

2٪ مسيحيّون سيان 

نة،   1٪ عرب شيعة، أكراد إيزدييّون، َشبَك سُّ

نة    َشبَك شيعة، وتركامن سُّ

متجانسة 

متجانسة إىل حدٍّ ما 

غري متجانسة 

الخارطة 4: مناطق تركّز النازحني وتعدادهم

١٤٤ - ١,٤٥٨

١,٤٥٩ - ٣,٦٩٦

٣,٦٩٧ - ٩,٣٧٨

كثافة النازحني يف كل حّي سكني
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اربیل

ــذ حزيــران 2019.  ــن من ــة أربيــل زيــادة طفيفــة يف عــدد النازحــن واملهجريّ شــهدت مدين

ــع  ــدة والوض ــات الجيّ ــر الخدم ــل توف ــامت )+ 2٪(. وبفض ــاق املخيّ ــك إىل إغ ــود ذل ويع

األمنــي املســتّقر، تواصــل أربيــل جــذب جامعــات مختلفــة مــن النازحــن واملهجريّــن الذيــن 

فــّروا مــن مناطقهــم األصليّــة خــال موجــات النــزوح املختلفــة.22 فبينــام نــزح معظــم 

النازحــن واملهجريّــن مــن األكــراد إىل مدينــة دهــوك وقضــاء زاخــو يف آب 2014، فــّر 

حــوايل الثُلــث إىل مدينــة أربيــل يف حزيــران ومتــّوز 2014. وجميــع موجــات النــزوح مّمثلــة 

ــّوز 2017  ــن مت ــدث )5٪ ب ــة األح ــك املوج ــا يف ذل ــا؛ مب ــاف أحجامه ــم اخت ــل، رغ يف أربي

ــن يف  ــن واملهجريّ ــم النازح ــاين 2019(. ومعظ ــون الث ــد كان ــون األّول 2018، و2٪ بع وكان

ــنة عــى عكــس املجتمــع الكــرُدّي؛ أّمــا الباقــون فينتمــون إىل  أربيــل هــم مــن العــرب السُّ

أقليـّـات مختلفــة، مــن بينهــا املســيحيّون الكلــدان واآلشــوريّون والرسيــان وغرهــم، فضــاً 

عــن نســبة صغــرة مــن اإليزيديـّـن والَشــبك والرتكــامن. أّمــا بالنســبة ملناطــق األصــل، فــإن 

العديــد مــن النازحــن واملهجريّــن هــم مــن نينــوى، وبشــكل أســايّس مــن قضــاَئ 

املوصــل والحمدانيّــة؛ ولكــن هنــاك أيضــاً عــدد كبــر مــن النازحــن واملهجريّــن مــن األنبــار 

)25٪( وصاح الدين )21٪( وبغداد )٪6(.

   الجدول 12: أفضل جوانب ُسبل العيش يف املوقع الحايّل، مقارنة باملنطقة األصليّة 23

وضع أمنّي جيّد٪95

حريّة الحركة والتّنقل ٪37

خدمات الرعاية الصحيّة٪29

مدارس فاعلة ٪25

العمل ووسائل إيجاد ُسبل العيش٪22

وجود األقارب واألصدقاء٪13

الرعاية النفسيّة٪7

عوامل الَضعف والرتكيبة االجتامعيّة - الدميوغرافيّة

6 أفرادمتوّسط حجم األسة

110نسبة الذكور إىل االناث

104نسبة اإلعالة

بشــكل عــام، يبــدو أن الّســكان النازحــن واملهجريّــن يف أربيــل هــم مــن الشــباب مقارنــة 

ــع  ــم، م ــملها التقيي ــي ش ــرى الت ــتان األخ ــم كُردس ــدن إقلي ــن يف م ــن واملهجّري بالنازح

نســبة إعالــة تبلــغ 104؛ أي أّن هنــاك 104 قــارصاً وكبــار ّســن لــكّل 100 فــرد )ضمــن الفئــات 

ــث إجــاميّل النازحــن  ــل األطفــال الذيــن يف ّســن الدراســة ثُل ــة 18-59 ســنة(. وميّث العمريّ

واملهجريّــن. وحيــث أّن جميــع األَس تقريبــاً قــد نزحــت منــذ أكــر مــن خمــس ســنوات، تبلــغ 

نســبة الــوالدات الجديــدة يف منطقــة النــزوح 12٪. كــام أّن عــدد الذكــور يفــوق عــدد اإلنــاث 

بشــكل طفيــف، خاصــة ضمــن الفئــة العمريــة 5-17 ســنة. ويبلــغ متّوســط أعــامر رّب األسة 

47 عامــاً، بينــام يبلــغ متوّســط أعــامر النســاء ربـّـات األَس 51 عامــاً. أّمــا متوّســط حجــم األسة 

فهو ستّة أفراد لكّل أسة.

الشكل 4: أجناس وأعامر النازحني

ميكن العثور عىل مزيد من التفاصيل حول موجات النزوح يف املنهجيّة.  22

تشمل خيارات االستجابة األخرى: “حريّة التعبري عن الرأي السيايس/ املشاركة يف الحياة السياسية” و “دعم املصالحة مع املجتمع” وقد ذكرتها نسبة صغرية من األَس. رمّبا   23
تمّ التقليل من هذه األرقام مع األخذ بعني االعتبار قدرة املستجيبني عىل اختيار ثالث اجابات فقط.

انظر أدناه، مؤّشات التجذّر مبنطقة األصل  24

تُظِهــر األَس النازحــة واملهجــرّة عــدداً مــن درجــات الَضعــف. وتبلــغ نســبة األَس التــي 

تعيلهــا إنــاث 19٪، وهــي نســبة تســاوي ضعــف األرقــام التــي لوحظــت يف املراكــز 

ــرد  ــا ف ــع األَس لديه ــتان؛ إذ أّن رب ــم كُردس ــا يف إقلي ــّم تقييمه ــي ت ــرى الت ــة األخ الحرضيّ

واحــد عــى األقــل مــن ذوي االحتياجــات الخاّصــة. والنــزوح املطــّول شــائع يف أربيــل، إذ أّن 

92٪ مــن األَس قــد نزحــت قبــل متــّوز 2017. ومتيــل األَس إىل إظهــار اســتقرار أكــر نســبياً 

يف أربيــل مقارنــة مبحافظــة دهــوك )املراكــز الحرّضيــة يف دهــوك وزاخــو( حيــث عانــت 

ــع  ــة م ــل مقارن ــيّة أفض ــروف معيش ــر إىل ظ ــام يش ــرّر، ّم ــزوح متك ــاالت ن ــا لح 28٪ منه

ــة  ــتويات مامثل ــاز مبس ــليامنيّة متت ــة الس ــت مدين ــوك، وإن كان ــة يف ده ــز الحرّضي املراك

ألربيــل. وتجــدر اإلشــارة إىل أّن أسة واحــدة مــن كّل خمــس أَس )19٪( كانــت قــد نزحــت قبــل 

أزمة 2014.

الجدول 13: حالة الَضعف والحاجة

األَس التي تعاين من نزوح مطّول٪92

األَس التي عانت من نزوح متكرّر٪28

األَس التي يعاين بعض أفرادها من احتياجات خاّصة ٪25

األَس التي كانت نازحة قبل 2014 ٪19

األَس التي تعيلها نساء، 12٪ منها وحيدات٪19

ُسبُل العيش

ميكــن لحــوايل نصــف األَس االعتــامد عــى رّب األسة الــذي يعمــل )55٪(. إذ أفــادت ٪70 

ــا  ــوايل 40٪ لديه ــيّة، وح ــا األساس ــة احتياجاته ــى تلبي ــادرة ع ــا ق ــاً أنّه ــن األَس تقريب م

ــا اآلن  ــرت 14٪ أّن أحواله ــن ذك ــة، يف ح ــل األزم ــا قب ــرتة م ــل لف ــي مامث ــتوى معي مس

أفضــل. وبإمــكان 71٪ مــن األَس االعتــامد عــى مصــدر مســتّقر للدخــل مــن بــن أّهــم ثاثــة 

مصــادر، مــن ضمنهــا الراتــب التقاعــدّي )20٪(. وذكــرت 5٪ مــن األَس تقريبــاً أن لديّهــا 

مدخــرات، يف حــن ذكــرت 29٪ منهــا أنّهــا مدينــة باملــال، وكلتــا النســبتان أفضــل قليــاً مــن 

ُمــدن أخــرى يف إقليــم كُردســتان. مــع ذلــك، تبــدو تكاليــف الحيــاة يف مدينــة أربيــل 

باهظــة، و الرعايــة الصحيـّـة بعيــدة املنــال، لدرجــة إذا كان لــدى األَس أمــوال إضافيـّـة، فــإّن 

ــة. ويُّعــد املــأوى أيضــاً قضيــة حرجــة: إذ أّن 6٪ فقــط مــن  نصفهــا ســيذهب للرعايــة الطبيّ

ــزوح(  ــل الن ــاكن قب ــاب املس ــن أصح ــع 61٪ م ــة م ــزل )مقارن ــاك من ــى امت ــادرة ع األَس ق

وأشــار 25٪ مــن األَس أنّهــا ســتنفق املــال حــن توفــرّه عــى تغيــر املَســكن، فيــام ذكــرت 

7٪ منهــا أنّهــا ســتنفق ذلــك املــال عــى إصــاح املَســكن. وتجــدر اإلشــارة إىل أّن 14٪ مــن 

األَس ذكــرت أنّهــا ستســتخدم األمــوال اإلضافيــة عــى إصــاح منزلهــا يف منطقــة األصــل، 
ماّم يشر إىل متّسكها مبنطقة األصل أكر ماّم لوحظ يف مناطق أخرى.24

الجدول 14: توصيف ُسبل العيش

أَُس لديها مصدر ثابت للدخل من بني مصادر الدخل الثالثة األّهم  ٪71

أَُس قادرة عىل تلبية احتياجاتها٪70

أرباب أَُس يعملون ٪45

أَُس وضعها اآلن أفضل أو كام يف السابق٪40

أَُس تعيش يف مساكن مملوكة لها٪6 100+100+100+1007+22+20+1 100+100+100+1008+22+19+1

إناثذكور

6٪تحت سّن الخامسة٪6

16٪أطفال يف سّن املدرسة )5 -17 سنة(٪18

24٪الّسكان النشطون )18 – 59 سنة(٪25

2٪الفئات األخرى )+60 سنة(٪3
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الجدول 15: مصادر الَدخل الرئيسة

عمل مدفوع األجر )القطاع العام(٪26

تجارة غري رسميّة أو عمل بأجر يومي ٪23

راتب التقاعد ٪20

عمل مدفوع األجر )القطاع الخاص( ٪19

صاحب مهنة٪13

مساعدات ماليّة من األسة أو األصدقاء داخل العراق ٪4

مدخرّات٪3

مساعدات نقديّة من املؤسّسات الوطنيّة ٪2

اقرتاض املال من األقارب واألصدقاء ٪1

دخل من تأجري عقار٪1

مصادر أخرى٪1

الجدول 16: االحتياجات األساسيّة25

الرعاية الطبيّة ٪50

تسديد الديون ٪29

مساعدة أفراد األسة اآلخرين٪27

الغذاء ٪25

دفع تكاليف الَسكن الجديد ٪25

التعليم٪24

أنشطة اقتصادية أو ُسبل العيش ٪22

ترميم املَسكن يف منطقة األصل٪14

االستثامر ٪11

ترميم املسكن يف منطقة النزوح٪7

الثياب٪6

النقل واملواصالت٪4

مساعدة اآلخرين٪1

السالمة و اإلندماج االجتامعي يف املوقع الحايّل

تبــدو مســتويات األمــان و التعايــش الســلمي مــع املجتمــع املُضيــف مرتفعــة للغايــة. إذ 

يشــعر جميــع النازحــن واملهجريّــن تقريبــاً باألمــان التــام )96٪( ونــادراً مــا يتعرّضــون 

للتمييــز )3٪( ويشــعرون باالرتيــاح لطلــب املســاعدة مــن الســلطات املحليـّـة إذا لــزم األمــر 

)87٪(. كــام أّن معظمهــم ســجلوا يف وزارة الهجــرة واملهجريّــن )65٪( وصّوتــوا يف 

إقليــم  يف  األخــرى  الحرضيّــة  املراكــز  مــن  أقــّل  نســبة  وهــي   )٪56(  2018 انتخابــات 

ــر  ــدو أّن األَس غ ــيايّس. إذ يب ــام الس ــم بالنظ ــة أمله ــة لخيب ــا نتيج ــدو أنه ــتان، ويب كُردس

مهتّمــة بالعمليــة السياســية مــن أي مــكان آخــر يف إقليــم كُردســتان، ولعــّل ذلــك هــو 

الســبب الرئيــس لعــدم التصويــت )38٪( يليــه عــدم اســتطاعة الذهــاب إىل مراكــز االقــرتاع 

ــن  ــًا ع ــة، فض ــل بحّري ــة للتنق ــات خاّص ــون إىل موافق ــاً يحتاج ــم تقريب )36٪(26  ألّن جميعه

منع 2٪ منهم من التنّقل.

من أجل تقييم االحتياجات األساسية، طُرح السؤال التايل عىل األَس: “تخّيل أنّ أستك ورثت مبلغاً كبرياً من املال. رَّتب املجاالت الثالثة الرئيسة التي ستستخدمها أستك يف   25
انفاق ذلك املبلغ  )بدءاً من األكرث أهمية(”. ويوّضح هذا الجدول، نسبة املستجيبني الذين ذكروا كل مجال من تلك املجاالت، ال أولوية كل مجال.

من األَس التي أبلغت عن عدم مشاركة أي من أفرادها يف انتخابات 2018.  26

شهادة الجنسية والهوية الوطنية وبطاقة الَسكن، هي أهم ثالث وثائق ثبوتية تمّ اإلبالغ عن فقدانها  27

الجدول 17: السالمة واالندماج االجتامعي

مل يعانوا من التمييز ٪97

يشعرون باألمان التام ٪96

يشعرون باالرتياح لطلب املساعدة من السلطات املحليّة ٪87

مسّجلون لدى وزارة الهجرة واملهجّرين ٪65

صّوتَوا يف انتخابات ٪562018

نيّة الَعودة والتخطيط لها

يبــدو أن لــدى جميــع النازحــن واملُهّجريــن تقريبــاً وثائقهــم الثبوتيّــة األساســيّة )٪96(.27  

كــام يبــدو أّن جميعهــم أيضــاً قــادرون عــى الحصــول عــى معلومــات موثوقــة عــن 

مناطقهــم األصليـّـة )88٪( ويبــدو أن القليــل منهــم فقــد االتصــال باألقــارب أو األصدقــاء أو 

األهــايل الذيــن ميكنهــم تزويدهــم مبثــل تلــك املعلومــات. ولوِحــَظ أّن األَس تفتقــد إىل 

املعلومــات عــن منطقتهــا األصليــة، إّمــا ألنهــا ال تســتطيع الوصــول إليهــا )34٪( أو ألنهــا ال 

تثــق مبصــادر تلــك املعلومــات )36٪(. وذكــرت 15٪ مــن األَس أنّهــا ليــس لديهــا أقــارب أو 

ــبل  ــدو أن ُس ــرى، يب ــة أخ ــن ناحي ــات. م ــك املعلوم ــم تل ــم تقدي ــران ميكنه ــاء أو ج أصدق

العيــش واملــأوى أكــر تعقيــداً، ولــو بنســبة أقــّل مــن املراكــز الحرّضيــة األخــرى يف 

ــع  ــوايل الرب ــك ح ــة، وميل ــق ملكي ــا وثائ ــاً لديه ــف األَس تقريب ــتان، إذ أّن نص ــم كُردس إقلي

ــل  ــرص أفض ــتحظى بف ــا س ــا أنّه ــادت 30٪ منه ــن أف ــكن، يف ح ــة للس ــازالً صالح ــا من منه

لكســب العيــش وبظــروف أفضــل يف منطقــة األصــل )مقارنــة بالظــروف يف منطقــة 

النزوح(. 

الجدول 18: الظروف املُحيطة بالعودة

لديهم وثائق ثبوتيّة شخصيّة٪96

لديهم معلومات كافية عن منطقة األصل ٪88

لديهم وثائق ملكية الدار ٪50

ُسبل العيش و الظروف املعيشيّة أفضل يف منطقة األصل٪30

ميلكون داراً صالحة للسكن٪26

كــام لوحــظ ســابقاً، متيــل األَس النازحــة واملهجــرّة يف مدينــة أربيــل إىل إظهــار متّســكها 

القــوّي مبناطقهــا األصليّــة، أكــر مــن األَس النازحــة واملهجــرّة يف املراكــز الحرضيّــة 

ــخاصاً  ــون أش ــاع األَس )75٪( يعرف ــة أرب ــَظ أّن ثاث ــام لوِح ــتان. ك ــم كُردس ــرى يف إقلي األخ

ــل  ــودة بالفع ــس أَس الع ــن كّل خم ــدة م ــت أسة واح ــل، وحاول ــة األص ــادوا إىل منطق ع

)20٪( أو تقدمــوا بطلــب للحصــول عــى تعويــض )19٪(. وميكــن تفســر ارتفاع عــدد النازحن 

واملهجريـّـن الذيــن تقدمــوا بطلبــات للحصــول عــى تعويــض مــن خــال النســبة العاليــة مــن 

لتعويــض  املركزيّــة  اللجنــة  تقدّمهــا  التــي  بالتعويضــات  درايــة  عــى  الذيــن  األفــراد 

املترضّريــن. مــع ذلــك، فــإّن 3٪ فقــط مــن األَس لديهــا خطــط ملموســة للعــودة. ومــن بــن 

األَس التــي أعربــت عــن نيّتهــا يف العــودة، ذكــر 56٪ أنّهــم بــدأوا بالتحّقــق مــن الظــروف 

ــع  ــرى م ــات أخ ــداد ترتيب ــكن، و29٪ بإع ــات الَس ــوا برتتيب ــل، و32٪ رشع ــة األص يف منطق

األقارب أو األصدقاء أو األهايل. 

الجدول 19: التخطيط للعودة

يعرفون أشخاصاً عادوا بنجاح٪75

حاولوا العودة مرّة واحدة٪20

قّدموا طلبات الحصول عىل تعويض )إذا كان املالك يف منطقة األصل(٪19

حاولوا العودة أكرث من مرّة ٪5

وضعوا خططاً للعودة٪3
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النوايا، والحلول الدامئة املفّضلة 

رغــم أّن حــوايل 80٪ مــن األَس ال تــزال تعتــر نفســها نازحــة أو مهجــرّة، إال أن نســبة 

الراغبــن يف البقــاء )60٪( واملرتدديّــن )3٪( تزيــد عــى ضعــف نســبة الراغبــن يف 

ــة خطــوات  العــودة )30٪(. فضــاَ عــن ذلــك، مل تتّخــذ جميــع األَس الراغبــة يف العــودة أيّ

بهــذا االتجــاه )90٪(. ومــن بــن 30٪ مــن األَس التــي تنــوي العــودة، معظمهــا إمــا مــرتّددة 

ــت قــرار العــودة ملــّدة ســنة أخــرى أو ســنتن )2٪( ّمــام يــّدل عــى احتــامل  )43٪( أو أجلّ

بقائها يف موقعها الحايل يف مدينة أربيل خال العامن املقبلَن.

 الشكل 5. نوايا األَس، يف حالة عدم مواجهة أّي عقبات28

60+30+4+6+C%60
%30

%6
%3

   البقاء 

   العودة

   مل يقرّروا

   الهجرة إىل الخارج

يبــدو أن للظــروف املعيشــيّة الجيـّـدة يف مدينــة أربيــل دوراً كبــراً يف تأخــر العــودة.29 إذ 

ــر  ــن )50٪( وتوفّ ــتقرار األم ــا اس ــزوح، ومنه ــة الن ــة مبنطق ــذب املرتبط ــل الج ــل عوام متي

ــل  ــى عوام ــب ع ــيّة )14٪( إىل التغلّ ــروف املعيش ــودة الظ ــة )29٪( وج ــرص االقتصاديّ الف

الدفــع يف منطقــة األصــل، مبــا يف ذلــك انعــدام األمــن )34٪(، نقــص الفــرص االقتصاديــة 

)12٪( ونقــص املســاكن )11٪(. مــن جهــة أخــرى مل تــِر األَس إىل القضايــا العشــائريّة 

وقضايــا املصالحــة أو الخــوف مــن الصدمــة املرتبطــة بالعــودة وحظــر العــودة، ّمــام يــّدل 

28  ُسئل املستجيبون “تخيل أنك مل تواجه أي عقبات للعودة أو البقاء يف املوقع الحايل: ما هو املكان املفضل ألستك للعيش يف املستقبل؟”

29  طُرَح هذا السؤال عىل األَس التي أعربت عن نيتها بالعودة فقط، سواء كانت لديها خطط لذلك أم ال.

عــى أّن هــذه القضايــا أقــل أهميـّـة يف أربيــل مقارنــة مــع املراكــز الحرّضيــة األخــرى التــي 

شملها التقييم يف إقليم كوردستان.

الجدول 20: العوامل املُرتبطة مبنطقة األصل

سوء الوضع األمني ٪34

نقص الفرص االقتصادية ٪12

انعدام املساكن  ٪11

انعدام أو عدم كفاية الخدمات األساسيّة ٪10

الخوف من الصدمة املرتبطة بالعودة٪3

محظورون من العودة ٪1

الجدول 21: العوامل املُرتبطة مبنطقة النزوح

استقرار الوضع األمني ٪50

ارتباط بعض أفراد األَس ة باملدارس ٪29

انعدام القدرة املاليّة الالزمة للعودة ٪14

فرص اقتصاديّة أفضل٪8

ظروف معيشيّة أفضل ٪3

األوضاع الصحيّة متنع األَس من العودة٪1

الخارطة 5: نوايا النازحني املستقبليّة حسب األحياء السكنيّة

نوايا معظم النازحني يف كل حّي سكني

١١  

٣

٢

١٠٨ 

١

٢

)٢

)١

البقاء

العودة

الهجرة إىل الخارج
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اربیل

العوامل املؤثرّة عىل نوايا النازحن واملُهجّرين يف املناطق الحرضيّة

30  مل يتمّ تحليل مناطق األصل األخرى ألنّ عدد األَس يف العيّنة كان منخفضاً للغاية.

31    هذه النتيجة استدالليّة فقط، ألنّ عدد األَس التي تنتمي إىل أقليّات دينيّة )املسيحيّون واإليزدييّون والرتكامن والَشبك( يف العيّنة كان منخفضاً جداً.

يبــدو أّن لخصائــص األسة تأثــر مبــارش عــى نواياهــا للمســتقبل. إذ أّن األَس التــي تعيلهــا 

إنــاث أكــر رغبــة بالبقــاء يف موقعهــا الحــايل مــن األَس التــي يعيلهــا ذكــور )71٪ مقابــل 

57٪( ولعــّل ذلــك يرتبــط بانخفــاض نســبة االكتفــاء الــذايت، مــع األخــذ بعــن االعتبــار أّن ٪13 

فقط من النساء املُعيات يعملن )مقابل 53٪ من الذكور(.

ــنة بالبقــاء يف موقعهــم الحــايل )70٪ يرغبــون يف البقــاء،  ورمّبــا يرغــب األكــراد السُّ

ــنة و53٪ لألقليـّـات األخــرى( ولعــّل الســبب يف ذلــك هو  مقارنــة بنســبة 61٪ مــن العــرب السُّ

ــدو أن  ــّي املشــرتك مــع املجتمــع املُضيــف. مــن جهــة أخــرى، يب االنتــامء الِعرقــّي والدين

أصــول النازحــن ليســت ذات تأثــر كبــر عــى نواياهــم يف العــودة أو البقــاء يف املوقــع 

ــاً مــن كّل خمــس  الحــايل، بــل عــى رغبتهــم بالهجــرة إىل الخــارج. إذ أّن أسة واحــدة تقري

أَس تنتمــي إىل قضــاء الحمدانيّــة تفّكــر يف مغــادرة البــاد، مقابــل 9٪ مــن الذيــن ينتمــون 

إىل قضــاء املوصــل.30 والحــال كذلــك بالنســبة لــألَس التــي عانــت مــن النــزوح قبــل أزمــة 2014 

)19٪( واألقليـّـات الدينيــة أيضــاً كاملســيحيّن واإليزيديـّـن.31 وميكــن تفســر تلك النوايــا بعّدة 

عوامــل، أهّمهــا النقــص امللحــوظ يف األمــن؛ ال يف منطقــة األصــل فحســب، بــل يف 

املوقع الحايل أيضاً.

ــودة  ــاوالت الع ــل. فمح ــا األَس يف أربي ــى نواي ــر ع ــر كب ــّرر تأث ــزوح املتك ــس للن ــك لي كذل

الفاشــلة تكشــف عــن متّســك قــوّي مبنطقــة األصــل؛ إذ تنــوي 43٪ مــن األَس التــي حاولــت 

ــاً، أو  ــاول مطلق ــي مل تح ــن األَس الت ــع 30٪ م ــة م ــودة، مقارن ــرّة الع ــن م ــر م ــودة أك الع

حاولت ملرّة واحدة فقط.

الشكل 6: العوامل املّؤثرة عىل العودة

جنس رّب األرسة

ذكر

أنثى

نة عرب سُّ

نة أكراد سُّ

قضاء األصل

املوصل

الحمدانيّة

 نزوح سابق قبل ٢٠١٤

ال

نعم

حاولوا العودة

مل يحاولوا مطلقاً

مّرة واحدة

أكرث من مّرة

الزالوا يعتربون
أنفسهم نازحني 

ال

نعم

مّرة واحدة

أكرث من مّرة

أقليّات أخرى

االنتامء
العرقي – الديني 

عدد مّرات النزوح
منذ ٢٠١٤

مل يقرّروا االنتقــال إىل موقع آخر داخل العراق   البقاء      العودة   الخارج            الهجرة إىل 
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النزوح الَحَضّي

ليامنيّة السُّ
الِسياق العام32

62,472األفراد النازحون واملهجّرون

10,412األَس النازحة واملهجرّة 

األحياء السكنيّة التي تستضيف النازحني 
151واملهجريّن

نسبة النازحني واملهجريّن إىل املجتمع 
8.45 املضيف

رغــم اســتضافة مدينــة الســليامنيّة لعــدد كبــر مــن النازحــن واملهجريّــن يف املخيّــامت 

معظمهــم  أن  إالّ  املخيّــامت(  داخــل  واملهجريّــن  النازحــن  مــن   ٪10 12.195؛  )حــوايل 

يقيمــون يف املدينــة )حــوايل 6٪ مــن إجــاميل الّســكان النازحــن واملهجريّــن خــارج 

املخيّــامت(. وهــذا يعنــي أّن أقــل مــن ُعــر ّســكان املدينة هــم مــن النازحــن واملهجريّن. 

ويوجــد أغلــب النازحــن واملهجريّــن يف مركــز الســليامنيّة، رغــم انتشــار الّســكان يف 

جميع أنحاء املدينة.

استقبال النازحني واملهجريّن خارج املخيامت

6٪ من إجاميّل النازحني واملهجريّن يف 

خارج املخياّمت

منخفضة االستقبال

متوسطّة االستقبال 

عالية االستقبال

نسبة التغرّي يف عدد النازحني واملهجّرين

+3٪ نازحون ومهجرّون

)آب 2019 – آب 2020(

ثابتة

ثابتة إىل حدٍّ ما

نَشطة إىل حدٍّ ما

نَِشطة

32  تعداد السكّان كام يف آب 2020.

قضاء األصل

25٪ بغداد )مختلط(

 24٪ صالح الدين )مختلط، واألغلبية من بَلَد(

20٪ األنبار )مختلط، واألغلبية من الرمادي( 

12٪ دياىل )مختلط، واألغلبية من بعقوبة(

9٪ بابل )بالدرجة األوىل من املسيّب(

6٪ نينوى )مختلط(

2٪ كركوك

>1٪ البرصة

متجانسة 

متجانسة إىل حدٍّ ما

غري متجانسة  

الرتكيبة الِعرقية- الدينيّة

نة 91٪ عرب سُّ

نة 3٪ أكراد سُّ

2٪ عرب شيعة

نة 2٪ تركامن سُّ

1٪ أكراد شيعة

1٪ أكراد إيزدييّون، مع عدد قليل من 

املسيحينّي الكلدان واآلشورينّي، والشبَك 

والرتكامن الشيعة(

متجانسة                                 

متجانسة إىل حدٍّ ما

غري متجانسة

الخارطة 6: مناطق تركّز النازحني وتعدادهم

٦٦ - ٤٥٠

٤٥١ - ٩٤٨

٩٤٩ - ٢,٣٨٨

كثافة النازحني يف كل حّي سكني



العراق  كُردستان  إقليم  يف  الَحَضّي  النزوح 

16

ليامنيّة السُّ

شــهدت الســليامنية، كــام يف املراكــز الحرضيـّـة األخــرى مــن إقليــم كُردســتان، حالــة نــزوح 

ثابتــة إىل حــدٍّ كبــر عــى مــدار العــام الســابق عــى فــرتة جمــع البيانــات، مــع نســبة تغــّر 

ــع  ــات، والوض ــر الخدم ــل توف ــة. وبفض ــدة يف املدين ــزوح الجدي ــاالت الن ــبب ح ــة بس إيجابيّ

األمنــي الجيّــد، تســتّمر مدينــة الســليامنيّة يف جــذب جامعــات مختلفــة مــن النازحــن 

ــن  ــم م ــة33  وأغلبه ــزوح املختلف ــات الن ــال موج ــة خ ــم األصليّ ــن مناطقه ــّروا م ــن ف الذي

ــنة  ــراد السُّ ــن األك ــة م ــداد قليل ــة إىل أع ــف؛ إضاف ــع املُضي ــاً للمجتم ــنة خاف ــرب السُّ الع

ــبك،  ــم، والَش ــوريون ووغره ــدان واآلش ــيحيّون الكل ــيعة، واملس ــرب الش ــيعة، والع والش

والرتكامن الشيعة.

ويــأيت النازحــون مــن مجموعــة مــن املحافظــات واألقضيــة. فالنازحــون مــن بغــداد 

مختلطــون بشــكل كبــر مــن حيــث منطقــة األصــل وعــدم وجــود مجموعــة مهيمنــة. بينــام 

ــن  ــون م ــمل النازح ــرب؛ ويش ــة ي ــن ناحي ــة م ــن مجموع ــاح الدي ــن ص ــون م ــمل النازح يش

ــاء  ــن قض ــن م ــن النازح ــة م ــاً مجموع ــاك أيض ــادي. وهن ــز الرم ــن مرك ــة م ــار مجموع األنب

بعقوبة يف دياىل، مع عدد قليل من محافظات بابل ونينوى وكركوك والبرصة.

  الجدول 22: أفضل جوانب ُسبل العيش يف املوقع الحايّل، مقارنة باملنطقة األصليّة34

وضع أمّني جيّد٪98

حريّة الحركة والتّنقل ٪51

خدمات الرعاية الصحيّة ٪38

مدارس فاعلة ٪24

الرعاية النفسيّة ٪14

وجود األقارب واألصدقاء ٪13

فرص العمل ووسائل إيجاد ُسبل العيش٪10

عوامل الَضعف والرتكيبة االجتامعيّة - الدميوغرافيّة

8 أفرادمتوّسط حجم األسة

110نسبة الذكور إىل االناث

113نسبة اإلعالة

ــاً  ــى قلي ــة أع ــبة إعال ــليامنيّة نس ــن يف الس ــن واملهجريّ ــكان النازح ــدى الّس ــدو أن ل يب

مــن املــدن األخــرى يف إقليــم كُردســتان. إذ تبلــغ نســبة االعالــة 113، أي هنــاك 113 قــارصاً 

ــة 18- 59(.  ــات العمريّ ــن الفئ ــطن )ضم ــكان النش ــن الّس ــرد م ــكّل 100 ف ــن ل ــراً يف الّس وكب

وميثّــل األطفــال الذيــن يف ّســن الدراســة حــوايل ُخمــي العــدد الــكّل للنازحــن 

ــس  ــن خم ــر م ــا أك ــى نزوحه ــى ع ــد م ــة األَس ق ــث أّن غالبي ــن )38٪(. وحي واملهجريّ

ــاب األَس44  ــامر أرب ــط أع ــغ متوس ــزوح. ويبل ــال يف الن ــن األطف ــَد 12٪ م ــد ُول ــنوات، فق س

ــط  ــاٍو ملتوس ــم األسة مس ــاً، وحج ــات األَس 46 عام ــامر ربّ ــط أع ــغ متوّس ــام يبل ــاً، بين عام

حجم األسة العراقية بّستة أفراد لكّل أسة.

الشكل 7: أجناس وأعامر النازحني

33  لالطالع عىل التفاصيل الكاملة ملوجات النزوح، يرجى مراجعة املنهجيّة املوّسعة.

تشمل خيارات االستجابة األخرى: “مسكن أفضل، حريّة التعبري عن الرأي السيايس/ املشاركة يف الحياة السياسية، ودَعم املصالحة مع املجتمع، وتكلفة املعيشة   34
املعقولة” وقد ذكرتها نسبة أقل من 7٪ من األَس. رمّبا تمّ التقليل من هذه األرقام مع األخذ بعني االعتبار قدرة املستجيبني عىل اختيار ثالث اجابات فقط.

35  النزوح املطوّل هو النزوح الذي مىض عليه أكرث من ثالث سنوات. يف الوقت الذي تم فيه سحب العيّنة األولية، شمل النزوح املطوّل جميع النازحني واملهجريّن منذ متوّز 
2017 أو أكرث من ذلك.

36  من أجل تقييم االحتياجات األساسية، طُرح السؤال التايل عىل األَس: “تخّيل أنّ أستك ورثت مبلغاً كبرياً من املال. رَّتب املجاالت الثالثة الرئيسة التي ستستخدمها أستك يف 
انفاق ذلك املبلغ  )بدءاً من 1 لألكرث أهمية(”.

37  انظر أدناه، مؤشات التجذّر مبنطقة األصل.

ــا  ــن 10٪ األَس تعيله ــف. إذ أّن م ــات الَضع ــن درج ــدداً م ــرّة ع ــة واملهج ــر األَس النازح تُظه

إنــاث، معظّمهــن عازبــات )8٪(. كــام أّن ُعــر األَس تقريبــاً لديهــا فــرد واحــد ذي احتياجــات 

خاّصــة، وهــي نســبة منخفضــة بشــكل ملحــوظ مقارنــة بعــدد الّســكان النازحــن واملهجريّن 

يف املراكــز الحرّضيــة األخــرى التــي تــّم تقييمهــا يف إقليــم كُردســتان. أّمــا النــزوح 

املطــّول فأمــر شــائع، مبــّي ثــاث ســنوات وأكــر عــى 87٪ مــن األَس يف النــزوح. كان 

ــغ  ــذ ذلــك الحــن. وتبل ــوا فيهــا من ــة إىل الســليامنيّة وبق ــم يف البداي ــزح معظمه قــد ن

نســبة الذيــن نزحــوا مــرّة واحــدة فقــط 75٪، مــا يــدّل عــى اســتقرار نســبّي وأّن الظــروف 

املعيشــيّة يف منطقــة النــزوح جيّــدة نســبيا35ً . كــام أّن أسة واحــدة تقريبــاً مــن كّل عــر 

أَس )11٪( قد نزحت قبل أزمة 2014.

الجدول 23: توصيف الَضعف والحاجة

األَس التي تعاين من نزوح مطّول٪87

األَس التي عانت من نزوح متكرّر٪25

األَس التي كانت نازحة قبل 2014 ٪11

األَس التي تعيلها نساء، 8٪ منها وحيدات٪10

األَس التي يعاين بعض أفرادها من احتياجات خاّصة٪9

ُسبُل العيش 

ميكــن لحــوايل نصــف األَس االعتــامد عــى رّب األسة الــذي يعمــل. إذ أفــادت 70٪ مــن األَس 

أنّهــا قــادرة عــى تلبيــة احتياجاتهــا األساســيّة؛ بينــام أفــادت 35٪ منهــا أّن مســتواها 

املعيــّي مل يتغــّر عــن فــرتة مــا قبــل األزمــة. وأفــادت 38٪ أّن لديهــا مصــدر دخــل ثابــت 

مــن بــن أّهــم ثاثــة مصــادر للدخــل، وهــي نســبة أقــل بكثــر مــن املراكــز الحرّضيــة األخــرى 

ــّم تقييمهــا يف إقليــم كُردســتان. مــن جهــة أخــرى، ذكــرت 1٪ فقــط مــن األَس أّن  التــي ت

لديهــا مّدخــرات، فيــام أشــارت 6٪ إىل أنّهــا مثقلــة بالديــون. وحيــث أّن الوصــول إىل الرعايــة 

الصحيـّـة أفضــل مــاّم هــو عليــه يف مناطــق أخــرى مــن إقليــم كُردســتان، أفــاد عــدد أقــّل من 

األَس النازحــة واملهجــرّة أنهــم ســينفقون املــال يف حــال توفــرّه عــى الرعايــة الصحيّــة. 

أّمــا ظــروف الَســكن فتبــدو ســيئّة، حيــث ذكــرت 69٪ مــن األَس أنّهــا ســتنفق املــال يف حــال 

ــة  توفــرّه عــى تحســن مســاكنها الخاّصــة، وهــي نســبة أعــى بكثــر مــن املراكــز الحرضيّ

ــن  ــط م ــادت 8٪ فق ــن أف ــتان36 ؛ يف ح ــم كُردس ــم يف إقلي ــملها التقيي ــي ش ــرى الت األخ

األَس أنّهــا ســتنفق املــال يف حــال توفــرّه عــى تحســن مســاكنها الخاّصــة يف منطقــة 

األصــل، مــاّم يــّدل عــى أّن تلــك املســاكن غــر قابلــة لإلصــاح أو أنهــم لــن يعــودوا إليهــا، 

رغــم أّن 65٪ منهــم ميتلكــون منــزالً يف منطقــة األصــل. إضافــة إىل ذلــك، فــإّن 4٪ فقــط 
يعيشون يف مساكن مملوكة يف منطقة النزوح.37

الجدول 24: توصيف ُسبل العيش

أَُس قادرة عىل تلبية احتياجاتها ٪70

أرباب أَُس يعملون ٪47

أَُس لديها مصدر ثابت للدخل من بني مصادر الدخل الثالثة األّهم  ٪38

أَُس وضعها اآلن أفضل أو كام يف السابق٪35

أَُس تعيش يف مساكن مملوكة لها٪4 100+100+100+1007+22+20+1 100+100+100+1008+22+19+1

إناثذكور

6٪تحت سّن الخامسة٪6

20٪أطفال يف سّن املدرسة )5 -17 سنة(٪18

23٪الّسكان النشطون )18 – 59 سنة(٪24

1٪الفئات األخرى )+60 سنة(٪2
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الجدول 25: مصادر الَدخل الرئيسة

تجارة غري رسميّة أو عمل بأجر يومي٪61

 عمل مدفوع األجر )القطاع العام( ٪16

راتب التقاعد   ٪15

عمل مدفوع األجر )القطاع الخاص( ٪6

مساعدات ماليّة من األسة أو األصدقاء داخل العراق  ٪5

مهنة خاّصة٪2

اقرتاض املال من األقارب واألصدقاء٪1

مدخرّات٪1

دخل من تأجري عقار٪1

مساعدات نقديّة من املؤسّسات الوطنيّة٪1

املساعدات الحكوميّة، بضمنها التعويضات٪1

  الجدول 26: االحتياجات األساسيّة38

دفع تكاليف الَسكن الجديد ٪69

الرعاية الطبيّة ٪26

مساعدة أفراد األَس ة اآلخرين٪24

الغذاء٪20

األنشطة التجارية وأنشطة ُسبل العيش ٪18

النقل واملواصالت ٪12

االستثامر ٪11

الثياب ٪11

التعليم٪9

تسديد الديون٪8

ترميم املَسكن يف منطقة األصل٪8

ترميم املسكن يف منطقة النزوح٪1

مساعدة اآلخرين٪1

السالمة واإلندماج االجتامعي يف املوقع الحايل

يبــدو أن مســتويات األمــان والتعايــش الســلمي مــع املجتمــع املُضيــف مرتفعــة للغايــة 

ــام  ــان الت ــعرون باألم ــم يش ــن بأنه ــن واملهجريّ ــع النازح ــاد جمي ــليامنيّة. إذ أف يف الس

)100٪( ومل تبلــغ أي أسة عــن تعرّضهــا للتمييــز. كــام أن الجميــع تقريبــاً يشــعرون باالرتيــاح 

لطلــب املســاعدة مــن الســلطات املحليّــة إذا لــزم األمــر )98٪( إضافــة إىل أّن معظمهــم 

مســجلّون لــدى وزارة الهجــرة واملهجريّــن )67٪( رغــم أّن نصفهــم تقريبــاً )47٪( شــاركوا 

يف انتخابــات 2018، وهــي نســبة أقــل مــن باقــي املراكــز الحرضيـّـة التــي تــّم تقييمهــا يف 

إقليــم كُردســتان؛ ولعــّل الســبب يف ذلــك هــو خيبــة أملهــم بالنظــام الســيايس أو 

ــع  ــاب إىل مواق ــى الذه ــدرة ع ــدم الق ــه ع ــيايس )38٪( يلي ــام الس ــم بالنظ اهتاممه

االقرتاع )٪36(.

38  من أجل تقييم االحتياجات األساسية، طُرح السؤال التايل عىل األَس: “تخّيل أنّ أستك ورثت مبلغاً كبرياً من املال. رَّتب املجاالت الثالثة الرئيسة التي ستستخدمها أستك يف 
انفاق ذلك املبلغ  )بدءاً من 1 لألكرث أهمية(”. ويوّضح هذا الجدول، نسبة املستجيبني الذين ذكروا كل مجال من تلك املجاالت، ال أولوية كل مجال.

39  شهادة الجنسية والهوية الوطنية وبطاقة الَسكن، هي أهم ثالث وثائق ثبوتية تم اإلبالغ عن فقدانها

40  هذان املؤّشان هام من بني أولئك الذين أبلغوا عن امتالك منزل يف منطقة األصل

41  ميكن تفسري ارتفاع عدد النازحني الذين تقدموا بطلبات للحصول عىل تعويض من خالل النسبة العالية للذين هم عىل دراية اللجنة املركزية لتعويض املترضرّين.

42  من بني األَس التي تخطط للعودة، كان اإلجراء األكرث شيوعاً هو التحقّق من الظروف يف منطقة األصل )56٪( يليه ترتيبات الَسكن )32٪( ثّم اجراء ترتيبات مع األقارب أو 
األصدقاء أو األهايل )٪29(

الجدول 27: السالمة واالندماج االجتامعي

يشعرون باألمان التام ٪100

مل يعانوا من التمييز٪100

يشعرون باالرتياح لطلب املساعدة من السلطات املحليّة ٪98

مسّجلون لدى وزارة الهجرة واملهجّرين٪67

صّوتَوا يف انتخابات ٪462018

نيّة الَعودة والتخطيط لها

يبــدو أّن جميــع النازحــن واملهجريـّـن تقريبــاً لديهــم الوثائــق الثبوتيـّـة األساســيّة )٪92(. 39   

ــن  ــة ع ــات موثوق ــى معلوم ــول ع ــى الحص ــادرون ع ــاً ق ــم تقريب ــدو أّن جميعه ــام يب ك

ــة )94٪( وأّن القليــل منهــم ال يســتطيع الوصــول إىل تلــك املعلومــات،  مناطقهــم األصليّ

ــل.  ــة األص ــايل يف منطق ــاء أو األه ــارب أو األصدق ــال باألق ــد االتص ــداً فق ــل ج ــدد قلي وع

عــدم  أّن  األصــل  منطقــة  عــن  معلومــات  لديهــم  ليســت  الذيــن  مــن   )٪36( وقــال 

اســتطاعتهم الوصــول إىل منطقــة األصــل هــو الســبب، بينــام ذكــر )34٪( منهــم أنّهــم ال 

ــدة  يثقــون مبــا يصلهــم مــن معلومــات. ويبــدو أّن ُســبل العيــش واملــأوى مســألة معّق

بــن الذيــن ميتلكــون عقــارات يف منطقــة األصــل. إذ أفــاد أقــّل مــن نصــف األَس بقليــل أنّهــا 

ــاكن  ــك مس ــا متل ــط أنّه ــا فق ــاد ُربعه ــام أف ــارات، بين ــك العق ــة تل ــندات ملكيّ ــظ بس تحتف

ــع بقليــل أنّهــم ســيحظون بفــرص معيشــيّة  صالحــة للَســكن. وذكــرت نســبة أقــّل مــن الُرب

أفضل ويسرة التكلفة يف مناطقهم األصليّة، مقارنة بالظروف يف منطقة النزوح.

الجدول 28: الظروف املُحيطة بالعودة

لديهم معلومات كافية عن منطقة األصل ٪94

ميلكون وثائق ثبوتيّة شخصيّة٪92

لديهم سندات ملكيّة الدار40  ٪47

ميلكون داراً صالحة للسكن٪26

ُسبل العيش والظروف املعيشيّة أفضل يف منطقة األصل٪22

أفــاد 69٪ مــن األَس النازحــة واملهجــرّة يف الســليامنيّة أنّهــم يعرفــون أشــخاصاً عــادوا 

إىل مناطقهــم األصليـّـة بنجــاح. بينــام حاولــت أسة واحــدة فقــط مــن كّل َعــر أَس العــودة 

ــك،  ــم ذل ــض )5٪(.41 رغ ــى تعوي ــول ع ــات للحص ــداً بطلب ــل ج ــدد قلي ــّدم ع ــد تق )10٪( وق

ــا بالعــودة، و4٪ فقــط مــن األَس قــد وضعــت خططــاً  ــاً عــن نيتّه أعربــت نصــف األَس تقريب

ملموســة مــن أجــل العــودة، مــا يــّدل عــى أنّهــم قــد تحقّقــوا مــن الظــروف يف منطقــة 

األصل.42  

الجدول 29: التخطيط للعودة

يعرفون أشخاصاً عادوا بنجاح٪69

حاولوا العودة مرّة واحدة٪10

قّدموا طلبات الحصول عىل تعويض )إذا كان املالك يف منطقة األصل(٪5

وضعوا خططاً للعودة ٪4

حاولوا العودة أكرث من مرّة٪3
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النوايا، والحلول الدامئة املفّضلة 

ال تــزال حــوايل 70٪ مــن األَس تعتــر نفســها نازحــة أو مهجــرّة. وأفــادت 54٪ منهــا تقريبــاً 

أنّهــا تنــوي البقــاء يف املوقــع الحــايل، بينــام ذكــر 2٪ أنّهــم مل يحســموا أمرهــم بعــد. 

كــام أعــرب 44٪ عــن اســتعدادهم للعــودة إىل مناطقهــم األصليّــة، وهــذه النســبة أعــى 

بكثــر مــن املعــّدل يف إقليــم كُردســتان. إضافــة إىل ذلــك، فــإّن 10٪ فقــط مــن األَس التــي 

ترغــب يف العــودة قــد إجــراءات بَصــدد ذلــك. ومــن بــن حــوايل 44٪ مــن األَس التــي تنــوي 

ــع معظمهــا أّن مســألة عودتهــا ســوف تســتغرق أكــر مــن عامــن )32 ٪(  العــودة، يتوقّ

يف حــن ذكــر 29٪ أنّهــم مل يحــدّدوا إطــاراً زمنيــاً بشــأن العــودة، مــا يــّدل عــى احتــامل 

بقائهم يف موقعهم الحايل يف السليامنيّة يف املستقبل املنظور.

  الشكل 8. نوايا األسة، يف حالة عدم مواجهة أي عقبات43

ــدة يف الســليامنيّة أثرهــا مــن حيــث تأخــر العــودة.44 فعوامــل  للظــروف املعيشــيّة الجيّ

الظــروف  النــزوح؛ ومنهــا األمــن املســتّقر )25٪(، تحّســن  الجــذب املرتبطــة مبنطقــة 

املعيشــيّة )11٪( وتوفّــر الفــرص االقتصاديــة )10٪( ليســت بأهميّــة عوامــل الدفــع يف 

43  ُسئل املستجيبون “تخيّل أنك مل تواجه أي عقبات للعودة أو البقاء يف املوقع الحايل: ما هو املكان املفّضل ألستك للعيش يف املستقبل؟”

44  طُرح هذا السؤال عىل األَس التي أعربت عن نيتها يف العودة فقط، سواء كانت لديها خطط للقيام بذلك أم ال.

منطقــة األصــل، التــي تشــمل انعــدام األمــن )54٪( ونقــص الَســكن )16٪( وانعــدام الفــرص 

ــة )8٪(. ومل يتطــرّق أحــد إىل القضايــا العشــائرية أو قضيــة املصالحــة؛ كــام أّن  االقتصاديّ

نسبة الذين ذكروا الخوف من الصدمة املرتبطة بالعودة وَحظر العودة، ضئيلة جداً.

الجدول 30- العوامل املُرتبطة مبنطقة األصل

سوء الوضع األمني ٪54

انعدام املَساكن٪16

نقص الفرص االقتصادية٪8

انعدام أو عدم كفاية الخدمات األساسيّة٪8

محظورون من العودة ٪3

الخوف من الصدمة املُرتبطة بالعودة٪1

قضايا عشائرية وأخرى تتعلّق باملصالحة٪1

الجدول 31: العوامل املُرتبطة مبنطقة النزوح

وضع أمني مستّقر ٪25

فرص اقتصادية أفضل٪10

ظروف معيشيّة أفضل٪11

انعدام القدرة املاليّة الالزمة للعودة ٪11

الظروف الصحيّة متنع األَس من العودة٪5

ارتباط بعض أفراد األسة باملدارس٪1

الخارطة 7: نوايا النازحني املستقبليّة حسب األحياء السكنيّة 

نوايا معظم النازحني يف كل حّي سكني

البقاء

العودة

54+43+2+1+C%54%44

%1%2

   البقاء 

   العودة

   مل يقرّروا

   الهجرة إىل الخارج
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ليامنيّة السُّ

العوامل املؤثرّة عىل نوايا النازحن واملُهجّرين يف املناطق الحرضيّة

45  هذه النتيجة تدّل عىل الحجم الصغري للعيّنة

يبــدو أّن لبعــض خصائــص األسة تأثــر مبــارش عــى نواياهــا املســتقبليّة. فــاألَس التــي 

تعيلهــا إنــاث، ترغــب يف البقــاء )62٪( أكــر مــن األَس التــي يعيلهــا ذكــور )53٪(، رمّبــا 

بســبب الوضــع االقتصــادي الجيّــد يف منطقــة النــزوح، حيــث ذكــرت 73٪ مــن ّربــات 

ــاب األَس الذكــور. و لوِحــظ يف املراكــز  األَس أنّهــن يعملــن، مقابــل 51٪ فقــط مــن أرب

ــنة يف البقــاء يف  الحرّضيــة األخــرى مــن إقليــم كُردســتان، رغبــة النازحــن األكــراد السُّ

ــامء  ــو االنت ــبب ه ــّل الس ــنة )53٪( ولع ــرب السُّ ــة بالع ــة )72٪( مقارن ــم الحاليّ مواقعه

الِعرقــّي الدينــّي املشــرتك. و كــام هــو متّوقــع، فــإّن الذيــن حاولــوا العــودة مــرّة 

واحــدة، لديهــم رغبــة قويّــة يف العــودة إىل منطقــة األصــل. ويبــدو أّن حــاالت النــزوح 

ــرت  ــت أو هجِّ ــد نزح ــت األسة ق ــا، إالّ إذا كان ــى النواي ــر ع ــر كب ــا تأث ــس له ــّرر لي املتك

أربــع مــرات أو أكــر؛ حينــذاك تــزداد رغبتهــا يف العــودة مــن 40-47٪ لــكّل شــخص إىل 

 45.٪69

الشكل 9: العوامل املّؤثرة عىل العودة

جنس رّب األرسة

ذكر

أنثى

نة عرب سُّ

نة أكراد سُّ

صالح الدينقضاء األصل

األنبار

 نزوح سابق قبل ٢٠١٤

ال

نعم

حاولوا العودة

مل يحاولوا مطلقاً

مّرة واحدة

أكرث من مّرة

الزالوا يعتربون
أنفسهم نازحني 

ال

نعم

مّرة واحدة

أكرث من مّرة

بغداد

االنتامء
الِعرقي – الديني 

عدد حاالت النزوح

مل يقرّروا االنتقــال إىل موقع آخر داخل العراق   البقاء      العودة   الخارج            الهجرة إىل 

٪٦٢

٪٤٥

٪٣٥

٪٤٣٪٥٥

٪٥٢

٪٣٦

٪٤٢

٪٥٣

٪٤٥ ٪٥٣

٪٢٨ ٪٧٢

٪٥٥ ٪٤١

٪٥٠ ٪٤٩

٪٤٥ ٪٥٢

٪٣٢ ٪٦٧

٪٤٤

٪٦٢

ٍ٪<١

٪٣

٪<١

٪٢

٪١

٪٢٧ ٪٤٪٦٩

٪<١

٪<١

٪<١

٪<١

٪٤

٪٥٠

٪٥٦

٪٤٧

٪٤٢

٪٤٣

٪٢

٪٤

٪٣

٪٢

٪٢

٪١٥

٪١

٪٢

٪٤٢٪٤٣

٪<١

٪<١

٪١٥

٪<١

٪<١
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النزوح الَحَضّي

زاخو
الِسياق العام46 

39,444األفراد النازحون واملهجّرون

6,574األَس النازحة واملهجرّة 

األحياء السكنيّة التي تستضيف النازحني 
13واملهجريّن

نسبة النازحني واملهجريّن إىل املجتمع 
15.7 املضيف

فضــاً عــن اســتضافته لعــدد كبــر مــن النازحــن واملهجريـّـن يف املخيّــامت الواقعــة عــى 

أطرافــه )حــوايل 42.000 فــرداً( يشــهد قضــاء زاخــو نزوحــاً حرضيّــاً واســع النطــاق. إذ 

تســتضيف مدينــة زاخــو 39.444 نازحــاً ومهجــرّاً )حــوايل 4٪ مــن عــدد النازحــن واملهجريّــن 

خــارج املخيّــامت عــى الصعيــد الوطنــي(. أي أّن فــرداً واحــداً تقريبــاً مــن كّل 16 فــرداً 

ــة  ــى كثاف ــى أع ــو ع ــاء زاخ ــز قض ــوي مرك ــر. ويحت ــازح أو مهّج ــاء، ن ــون يف القض يعيش

ســكانيّة للنازحــن واملهجريّــن، بوجــود حــوايل 94٪ منهــم، بينــام يعيــش بقيــة النازحــن 

واملهجريّن يف ناحية رزكاري.

استقبال النازحني خارج املخياّمت

4٪ من إجاميّل النازحني واملهجريّن يف 

خارج املخياّمت

منخفضة االستقبال

متوسطّة االستقبال 

عالية االستقبال

46  تعداد السكّان كام يف آب 2020.

نسبة التغرّي يف عدد النازحني واملهجريّن 

-6٪ نازحون ومهجّرون

)آب 2019 – آب 2020( 

ثابتة

ثابتة إىل حدٍّ ما

نَِشطة إىل حدٍّ ما

نَِشطة

قضاء األصل

55٪   سنجار

23٪  تلّعفر

20٪  املوصل

1٪ البّعاج 

متجانسة 

متجانسة إىل حدٍّ ما  

غري متجانسة 

الرتكيبة الِعرقيّة - الدينيّة

نة  83٪  أكراد سُّ

7٪أكراد إيزدييّون

نة 5٪ عرب سُّ

3٪ أكراد شيعة

1٪ مسيحيّون كلدان

نة  1٪ تركامن سُّ

متجانسة 

متجانسة إىل حدٍّ ما 

غري متجانسة 

الخارطة 8: مناطق تركّز النازحني وتعدادهم

١٢٠ - ١,٠٧٤

١,٠٧٥ - ٢,٢٣٢

٢,٢٣٣ - ٧,٠٨٠

كثافة النازحني يف كل حّي سكني
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زاخو

حالــة النــزوح يف زاخــو ثابتــة، حالهــا حــال الُمــدن األخــرى يف إقليــم كردســتان، إذ غــادر 

حــوايل 6٪ فقــط مــن النازحــن واملهجريـّـن مواقــع نزوحهــم داخــل املدينــة منــذ آب 2020؛ 

ــات  ــد إىل الخدم ــول الجيّ ــل والوص ــة التّنق ــن وحريّ ــتتباب األم ــاً إىل اس ــك جزئي ــود ذل ويع

الِعرقــّي والدينــّي  األساســيّة، ال ســياّم الرعايــة الصحيّــة واملــدارس. ويَُّعــد االنتــامء 

ــراد  ــن األك ــم م ــّن ه ــن الحالي ــن النازح ــو: 93٪ م ــم يف زاخ ــذٍب مّه ــل ج ــرتك عام املش

ــر  ــات غ ــن األقليّ ــط م ــيعة( و7٪ فق ــن الش ــن و3٪ م ــن األيزيديّ ــنة، 7٪ م ــن السُّ )83٪ م

ــنة. وينحــدر جميــع  ــنة واملســيحيّون الكلــدان، والرتكــامن السُّ الكرديـّـة، ومنهــم العــرب السُّ

النازحــن واملهجريّــن تقريبــاً مــن محافظــة نينــوى، ومعظمهــم مــن أقضيــة ســنجار 

)55٪( وتلّعفر )23٪( واملوصل )٪20(.

 الجدول 32: أفضل جوانب العيش يف املوقع الحايل مقارنة مبنطقة األصل47

وضع أمّني جيّد٪93

حريّة الحركة والتّنقل ٪45

خدمات الرعاية الصحيّة ٪38

مدارس فاعلة ٪31

فرص العمل ووسائل إيجاد ُسبل العيش٪16

الرعاية النفسيّة٪13

وجود األقارب واألصدقاء ٪11

عوامل الَضعف والرتكيبة الدميوغرافيّة - االجتامعيّة

7 أفرادمتوّسط حجم األسة

108نسبة الذكور إىل االناث

112نسبة اإلعالة

ــن مــن فئــة الشــباب، مــع نســبة إعالــة  بشــكل عــام، يبــدو أّن الّســكان النازحــن واملهجريّ

تبلــغ 112. وميّثــل األطفــال الذيــن يف ســن الدراســة حــوايل ثُلــث إجــاميّل النازحــن 

واملهجريّــن. وحيــث أّن جميــع األَس تقريبــاً )98٪( قــد مــى عــى نزوحهــا أكــر مــن 

خمــس ســنوات، فــإّن 14٪ مــن األطفــال قــد ولــدوا يف مناطــق النــزوح. وعــدد الذكــور أكــر 

ــة 18-  قليــاً مــن عــدد اإلنــاث، خاصــة ضمــن فئــة الّســكان النشــطن )ضمــن الفئــات العمريّ

ــا  ــاث. أّم ــور واإلن ــن الذك ــكّل م ــاً ل ــات األَس 42 عام ــاب وربّ ــامر أرب 59(. ويبلــغ متوســط أع

معــّدل حجــم األسة فكبــر )7 أفــراد( ولعــّل الســبب هــو تّجمــع النازحــن واملهجريـّـن تحــت 

ــه  ــارة إىل أنّ ــدر اإلش ــل. وتج ــكل أفض ــة بش ــف املعيش ــر تكالي ــل توف ــن أج ــد م ــقف واح س

رغــم تقديــر األَس النازحــة واملهجــرّة يف زاخــو )وُمــدن أخــرى مــن إقليــم كُردســتان 

ــة )٪7(  ــة معقول ــة املعيش ــر تكلف ــم يعت ــل منه ــات، إالّ أّن القلي ــودة الخدم ــراق( لج الع

مقارنة مبنطقتهم األصليّة.

الشكل 10: أجناس وأعامر النازحني

ــا  ــن األَس تعيله ــف. إذ أّن 10٪ م ــات الَضع ــن درج ــدداً م ــرّة ع ــة واملهج ــر األَس النازح تُظه

إنــاث، كــام أّن ُربــع األَس تقريبــاً لديهــا فــرد واحــد عــى األقــل ذي احتياجــات خاّصــة. وكانــت 

جميــع األَس تقريبــاً قــد نزحــت منــذ أكــر مــن ثــاث ســنوات )99٪( مــن بينهــا 11٪ نزحــت قبــل 

47  تشمل خيارات االستجابة األخرى: “مسكن أفضل، حريّة التعبري عن الرأي السيايس/ املشاركة يف الحياة السياسية، ودَعم املصالحة مع املجتمع، وتكلفة املعيشة 
املعقولة” وقد ذكرتها نسبة أقل من 7٪ من األَس. رمّبا تمّ التقليل من هذه األرقام مع األخذ بعني االعتبار قدرة املستجيبني عىل اختيار ثالث اجابات فقط.

48  تشري بيانات التقييم املوقعي املتكامل الخامس، إىل أنّ الزراعة والرعي هام من املصادر الرئيسة للدخل يف 39٪ و 69٪ و 77٪ من مواقع العائدين يف املوصل وتلّعفر 
وسنجار، وهي أقضية األصل للنازحني حالياً يف مدينة زاخو.

ــوايل  ــزح ح ــام 2014، ون ــذ ع ــرّة من ــن م ــر م ــوايل 41٪ أك ــزوح ح ــة إىل ن ــة 2014، إضاف أزم

ُربعهم أربع مرّات أو أكر )٪9(.

الجدول 33: حالة الَضعف والحاجة

األَس التي تعاين من نزوح مطّول٪99

األَس التي عانت من نزوح متكرّر٪41

األَس التي يعاين بعض أفرادها من احتياجات خاّصة ٪21

األَس التي كانت نازحة قبل ٪112014

األَس التي تعيلها النساء، 3٪ منها وحيدات ٪10

االكتفاء الذايتّ وُسبُل العيش

تبــدو الظــروف املعيشــية يف زاخــو أّشــد قليــاً مــن تلــك املذكــورة يف مدينــة دهــوك؛ 

حيــث ميكــن لحــوايل 60٪ مــن األَس االعتــامد عــى رّب األَس ة الــذي يعمــل )62٪( و٪65 

منهــا تســتطيع أن تلّبــي احتياجاتهــا األساســيّة. وتعتمــد حــوايل 42٪ مــن األَس عــى 

التجــارة غــر الرســمية والعمــل اليومــّي؛ بينــام تعتمــد نصفهــا فقــط عــى مصــادر دخــل 

ثابتــة، كالعمــل يف القطــاع الخــاص مثــاً. ونتيجــة لذلــك، ال ميكــن مقارنــة مســتوى ُســبل 

ــل  ــا اآلن أفض ــر وضعه ــاً تعت ــث األَس تقريب ــة: إذ أّن ثل ــل األزم ــتواها قب ــاً مبس ــش حالي العي

مــن الســابق أو كــام كان قبــل النــزوح، وثُلــث آخــر يعتــرون أنفســهم مدينــن، وقالــوا إنهــم 

ســينفقون مــا ســيتوفّر لديهــم عــى تســديد مــا بذمتّهــم مــن ديــون. مــن جهــة أخــرى، 

ليــس لــدى 4٪ أّي مصــدر للدخــل، فيــام ذكــر 1٪ فقــط أنهــم يعتمــدون مــن األرايض 

ــبل  ــاد ُس ــيّن إليج ــن أساس ــا مصدري ــي كانت ــة والرع ــم أّن الزراع ــات، رغ ــة أو الحيوان الزراعي

العيــش قبــل النــزوح.48  ويبــدو أّن املــأوى قضيــة ملّحــة أخــرى: حيــث أّن أكــر مــن 40٪ مــن 

األَس ترغــب يف تغيــر مســكنها )23٪( أو إصاحــه )19٪(، وهــي نســبة أعــى بكثــر مــن 

ــرى،  ــة أخ ــن جه ــل )6٪(. م ــة األص ــم يف منطق ــاح منازله ــون يف إص ــن يرغب ــك الذي أولئ

ميلك حوايل 15٪ من األَس املساكن التي يعيشون فيها، مقابل 81٪ قبل النزوح.

الجدول 34: توصيف ُسبل العيش

أَُس قادرة عىل تلبية احتياجاتها ٪65

أرباب أَُس يعملون٪62

أَُس لديها مصدر ثابت للدخل من بني مصادر الدخل الثالثة األّهم  ٪52

أَُس وضعها اآلن أفضل أو كام يف السابق٪32

أَُس تعيش يف مساكن مملوكة لها٪14

الجدول 35: مصادر الَدخل الرئيسة

تجارة غري رسميّة أو عمل بأجر يومي٪42

 عمل مدفوع األجر )القطاع الخاص( ٪28

عمل مدفوع األجر )القطاع العام( ٪22

راتب التقاعد٪3

صاحب مهنة٪3

مساعدات ماليّة من األسة أو األصدقاء داخل العراق٪2

اقرتاض املال من األقارب واألصدقاء ٪1

مّدخرات٪1

مساعدات نقديّة من املؤسّسات الوطنيّة ٪1

 مصادر أخرى٪1

100+100+100+1007+22+20+1 100+100+100+1008+22+19+1

إناثذكور

6٪تحت سّن الخامسة٪6

20٪أطفال يف سّن املدرسة )5 -17 سنة(٪18

23٪الّسكان النشطون )18 – 59 سنة(٪24

1٪الفئات األخرى )+60 سنة(٪2



العراق  كُردستان  إقليم  يف  الَحَضّي  النزوح 

22

زاخو

  الجدول 36: االحتياجات األساسية49

الرعاية الطبيّة ٪37

تسديد الديون٪32

الغذاء٪30

مساعدة أفراد األسة اآلخرين ٪29

الثياب ٪27

دفع تكاليف الَسكن الجديد٪23

األنشطة التجارية وأنشطة ُسبل العيش ٪22

االستثامر٪20

ترميم املَسكن يف منطقة النزوح٪19

التعليم٪9

ترميم املَسكن يف منطقة األصل٪6

النقل واملواصالت٪2

مساعدة اآلخرين٪2

السالمة واإلندماج االجتامعي يف املوقع الحايل

يبــدو أن مســتويات األمــان والتعايــش الســلمي مــع املجتمــع املُضيــف مرتفعــة للغايــة50  

يف زاخــو. فجميــع النازحــن واملهجريّــن تقريبــاً )99٪( يشــعرون باألمــان التــام ومل 

ويشــعر  مطلقــاً(.  للتمييــز  تعرّضهــم  بعــدم  أفــادوا   ٪95( نــادراً  إال  للتمييــز  يتعرّضــوا 

ــر )٪84(  ــزم األم ــة إذا ل ــلطات املحليّ ــن الس ــاعدة م ــب املس ــاح لطل ــاً باالرتي ــون أيض النازح

ــا  ــّم تقييمه ــي ت ــرى الت ــة األخ ــز الحرضيّ ــن املراك ــن ب ــبة األدىن م ــذه النس ــون ه ــم ك رغ

يف إقليــم كُردســتان. ولوحــَظ أّن 86٪ مــن األَس النازحــة واملهجــرّة مســجلّة لــدى وزارة 

ــكل  ــات 2018. وبش ــاً )93٪( يف انتخاب ــم تقريب ــارك جميعه ــام ش ــن، ك ــرة واملهجّري الهج

عــام، تبــدو األَس النازحــة واملهجــرّة يف زاخــو مهتّمــة بالعمليــة السياســية، لكــّن عــدم 

وجــود البطاقــة البايومرتيــة لــدى البعــض )40٪( وعــدم اســتطاعة البعــض اآلخــر الذهــاب 

إىل مراكــز االنتخــاب )34٪( حرمتهــم مــن التصويــت، يف حــن ذكــرت 13٪ فقــط مــن األَس 

أنّها مل تصّوت بسبب عدم اهتاممها أو عدم ثقتها بالنظام السيايس.

الجدول 37: السالمة واالندماج االجتامعي

يشعرون باألمان التام ٪99

مل يعانوا من التمييز٪95

صّوتَوا يف انتخابات 2018 ٪93

مسّجلون لدى وزارة الهجرة واملهجّرين٪86

يشعرون باالرتياح لطلب املساعدة من السلطات املحليّة ٪84

نيّة الَعودة والتخطيط لها

ــع  ــم جمي ــل ولديه ــة التنق ــون بحري ــاً يتمتّع ــن تقريب ــن واملهجريّ ــع النازح ــم أن جمي رغ

ــد مــن  ــة األساســيّة )96٪(،51 إاّل أّن هنــاك عوامــل أخــرى مــن شــأنها أن تّح الوثائــق الثبوتيّ

قدرتهــم عــى العــودة. أوالً، يبــدو أن العديــد مــن األَس )43٪( ال متلــك املعلومــات 

املتعلقــة مبنطقتهــا األصليـّـة، إّمــا لعــدم قدرتهــا عــى الوصــول إىل تلــك املعلومــات؛ أو 

49  من أجل تقييم االحتياجات األساسية، طُرح السؤال التايل عىل األَس: “تخّيل أنّ أستك ورثت مبلغاً كبرياً من املال. رَّتب املجاالت الثالثة الرئيسة التي ستستخدمها أستك يف 
انفاق ذلك املبلغ  )بدءاً من 1 لألكرث أهمية(”. ويوّضح هذا الجدول، نسبة املستجيبني الذين ذكروا كل مجال من تلك املجاالت، ال أولوية كل مجال.

50  هذا يؤكد النتائج املستخلصة من بيانات السالمة والتامسك االجتامعي عىل النحو املبنّي يف النزوح الحرّضي: تحليل أويّل. املنظمّة الدوليةّ للهجرة، مصفوفة تتّبع النزوح 
يف العراق 2020.

51  شهادة الجنسية والهوية الوطنية وبطاقة الَسكن، هي أهم ثالث وثائق ثبوتية تم اإلبالغ عن فقدانها.

52  أكرث من نصف النازحني واملهجريّن يف قضاء زاخو هم يف األصل من قضاء سنجار، حيث يعّد نقص سندات امللكيّة واألرض مسألة واسعة االنتشار ومعروفة وموثقة مسبقاً.

53  أفادت 55٪ من األَس التي متلك داراً يف منطقة األصل أنّ دارها مدمرّة متاماً، بينام ذكرت 23٪ من األس أنّ دارها مترضرّة بّشدة وال تصلح للسكن.

بتلــك  ألنّــه ليــس لديهــم أقــارب أو أصدقــاء يف منطقــة األصــل ميكنهــم تزويدهــا 

املعلومــات. ثانيــاً، أفــاد 24٪ فقــط أّن لديهــا ســندات ملكيّــة، رغــم أنّــه يف معظــم 

الحــاالت، ميكــن ربــط االفتقــار إىل ســندات امللكيّــة مبنطقــة أصــل األَس؛ حيــث ذكــرت ٪55 

ــة مطلقــاً.52 ثالثــاً، متلــك 12٪ مــن األَس فقــط  مــن األَس أنّهــا مل تكــن متلــك ســندات ملكيّ

داراً صالحــة للســكن، بينــام أفــادت أكــر مــن نصــف األَس التــي متلــك مســاكن يف منطقــة 

األصل أّن مساكنها قد دمرّت متاماً.

الجدول 38: الظروف املُحيطة بالعودة

ميلكون وثائق ثبوتيّة شخصيّة٪96

لديهم معلومات كافية عن منطقة األصل ٪57

ميلكون وثائق ملكية الدار ٪24

ُسبل العيش والظروف املعيشية أفضل يف منطقة األصل٪22

ميلكون داراً صالحة للسكن٪12

ــاً  ــودة، دلي ــاه الع ــة باتج ــوات ملموس ــن األَس خط ــداً م ــل ج ــدد قلي ــذ ع ــك، اتخ ــة لذل نتيج

ــة. كــام أّن 9٪ فقــط حاولــوا العــودة و3٪ يخططــون  عــى متســكّهم مبنطقتهــم األصليّ

للعــودة، وحــوايل 13٪ فقــط تقدمــوا بطلبــات للحصــول عــى تعويــض، رغــم العــدد الكبــر 

ــة  ــرى ألزم ــات األخ ــن التبع ــن ضم ــا ألرضار، م ــرّض ممتلكاته ــن تع ــت ع ــي أبلغ ــن األَس الت م

ــن رمّبــا ال يعلمــون  2014. 53 وميكــن تفســر ذلــك بحقيقــة مفادهــا أّن النازحــن واملهجريّ

بآليــة التعويــض: 25٪ فقــط مــن األَس التــي متلــك داراً صالحــة للســكن عــى علــم بتلــك 

ــات  ــو ترتيب ــيوعاً ه ــر ش ــراء األك ــودة، كان اإلج ــت للع ــي خطّط ــن األَس الت ــن ب ــة. وم اآلليّ

الَســكن )41٪( يليــه التحّقــق مــن الظــروف يف منطقــة األصــل )33٪( وإجــراء الرتتيبــات مــع 

األقــارب أو األصدقــاء أو األهــايل )22٪(. مــع ذلــك، ميكــن أن تكــون العــودة ممكنــة للعديــد 

من األَس، حيث أفادت 44٪ من األَس أنها تعرف أشخاصاً عادوا بنجاح.

الجدول 39: التخطيط للعودة

يعرفون أشخاصاً عادوا بنجاح٪44

قّدموا طلبات الحصول عىل تعويض )إذا كان املالك يف منطقة األصل(  ٪13

حاولوا العودة أكرث من مرّة٪9

وضعوا خططاً للعودة ٪3

حاولوا العودة مرّة واحدة ٪1

النوايا، والحلول الدامئة املفّضلة 

رغــم أّن حــوايل 87٪ مــن األَس ال تــزال تعتــر نفســها نازحــة ومهجــرّة، فــإن أعــى النســب 

امللحوظــة يف املراكــز الحرضيـّـة التــي شــملها التقييــم يف إقليــم كُردســتان، تتّمثــل يف 

ــة بالبقــاء )66٪( والــرتّدد )3٪( والرغبــة يف العــودة )28٪(. فضــاً عــن ذلــك، مل تتّخــذ  النيّ

جميــع األَس التــي ترغــب يف العــودة تقريبــاً، أّي إجــراء بشــأن العــودة )90٪( رمّبــا ألنّهــا 

ــهر أو  ــتّة أش ــال الس ــودة خ ــط للع ــا تخط ــا )20٪( أو ألنّه ــخ عودته ــن تاري ــّدة م ــر متأك غ

االثنــي عــر شــهراً بعــد فــرتة جمــع البيانــات )40٪(، ّمــام يعنــي أّن حــوايل 80٪ مــن 

إجــاميّل النازحــن واملهجريـّـن ميكــن أن يبقــوا موقعهــم الحــايل يف مدينــة زاخــو خــال 

العام املقبل.
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الشكل 11. نوايا األسة، يف حالة عدم مواجهة أي عقبات54

ــل  ــة األص ــن يف منطق ــار إىل األم ــو االفتق ــودة ه ــر الع ــي لتأخ ــبب الرئي ــدو أن الس يب

الازمــة  القــدرة املاليــة  الخدمــات األساســية )22٪( وعــدم توفــر  يليــه نقــص   )٪47(

للعــودة )11٪(. إذا ذكــرت 5٪ مــن األَس تقريبــاً قضايــا عشــائرية أو قضايــا تتعلـّـق باملصالحــة 

و7٪ أشــاروا إىل خوفهــم مــن الصدمــة املرتبطــة بالعــودة. ومل تذكــر أي أسة يف زاخــو 

ــزوح فأقــل انتشــاراً، حيــث  ــا العوامــل املرتبطــة مبنطقــة الن أنهــا ُمنعــت مــن العــودة. أّم

ــة، يليــه وجــود فــرص  يعتــر نقــص الَســكن يف منطقــة األصــل )33٪( العامــل األكــر أهميّ

اقتصادية أفضل يف منطقة النزوح )13٪( وارتباط األطفال باملدارس )٪7(.

54  سئل املستجيبون “تخيّل للحظة أنك مل تواجه أي عقبات للعودة أو البقاء يف املوقع الحايل: ما هو املكان املفضل ألستك للعيش يف املستقبل؟”

الجدول 40- العوامل املرتبطة مبنطقة األصل

سوء الوضع األمني ٪47

نقص الفرص االقتصاديّة٪33

انعدام املَسكن ٪22

انعدام أو عدم كفاية الخدمات األساسيّة٪7

الخوف من الصدمة املُرتبطة بالعودة٪5

محظورون من العودة٪5

الجدول 41: العوامل املرتبطة مبنطقة النزوح

استقرار الوضع األمني ٪38

فرص اقتصاديّة أفضل٪13

ظروف معيشيّة أفضل ٪11

انعدام القدرة املاليّة الالزمة للعودة٪7

ارتباط بعض أفراد األسة باملدارس٪5

الظروف الصحيّة متنع األَس من العودة٪4

الخارطة 9: نوايا النازحني املستقبليّة حسب األحياء السكنيّة 

66+28+3+3+C
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زاخو

العوامل املؤثرّة عىل نوايا النازحن واملُهجّرين يف املناطق الحرضيّة

55  تدّل هذه النتيجة عىل الحجم الصغري للعيّنة.

يبــدو أن للعديــد مــن خصائــص األسة تأثــر مبــارش عــى نواياهــا املســتقبليّة. ومــن 

املرّجــح إىل حــدٍّ مــا أن ترغــب ربــات األَس يف البقــاء أو أن يــرتّددن يف اتخــاذ قــرار بشــأن 

ــة  ــر عرض ــن أك ــا أنّه ــة مفاده ــح إىل حقيق ــى األرج ــك ع ــود ذل ــاء، ويع ــودة أو البق الع

للخطــر، مــع األخــذ بعــن االعتبــار أّن 27٪ فقــط مــن ربـّـات األَس يعملــن، مقارنــة بنســبة ٪66 

ــن  ــودة )41٪( م ــاً للع ــر َمي ــات أك ــدو األقليّ ــك، تب ــة إىل ذل ــور. إضاف ــاب األَس الذك ــن أرب م

الجامعات الِعرقيّة الدينيّة الرئيسة. 

تختلــف النســب أيضــاً باختــاف منطقــة األصــل التــي تنتمــي إليهــا األسة: فــاألَس النازحــة 

مــن ســنجار أكــر اســتعداداً للعــودة مــن األَس النازحــة مــن املوصــل وتلّعفــر، التــي تفّضــل 

جميعها تقريباً البقاء يف زاخو. 

وتؤّثــر عمليــات النــزوح املتكــّرر إيجابيــاً عــى نيّــة العــودة. وتبــّن هــذه النتيجــة، أّن 

محــاوالت العــودة الفاشــلة مل تــِن النازحــن عــن قرارهــم بالعــودة. حيــث أعربــت 23٪ مــن 

األَس التــي نزحــت مــرّة واحــدة أنّهــا ترغــب يف العــودة إىل منطقــة األصــل؛ بينــام ترتفــع 

ــن األَس  ــادت 3٪ م ــر.55 وأف ــرات أو أك ــع م ــوا أرب ــن نزح ــدى الذي ــبة إىل 62٪ ل ــذه النس ه

ــوظ  ــار امللح ــك، االفتق ــباب ذل ــن أس ــّل م ــارج. ولع ــرة إىل الخ ــب يف الهج ــا ترغ ــط أنّه فق

ــال  ــك. والح ــايل كذل ــع الح ــل يف املوق ــط ب ــل فق ــة األص ــن؛ ال يف منطق ــامة واألم للس

نفسه بالنسبة لألس التي عانت من النزوح قبل أزمة 2014 )٪8(.

الشكل 12: العوامل املؤثرّة عىل العودة
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