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إن اآلراء املعرب عنها يف هذا التقرير هي آراء املؤلفني وال تعكس بالرضورة آراء املنظمة الدولية للهجرة، كام 
جانب  من  رأي  أي  عن  تعرب  أو  التعني  التقرير  أجزاء  جميع  يف  املواد  عرض  وطريقة  املستخدمة  التسميات  أن 
فيام  أو  سلطاتها،  أو  منطقة  أو  مدينة  أو  إقليم  أو  بلد  ألي  القانوين  الوضع  بشأن  للهجرة  الدولية  املنظمة 

بحدودها. يتعلق 

ككل.  واملجتمع  املهاجرين  تفيد  واملنظَمة  اإلنسانية  الهجرة  أن  مببدأ  للهجرة  الدولية  املنظمة  تلتزم  و 
وكمنظمة حكومية دولية، تعمل املنظمة الدولية للهجرة مع رشكائها يف املجتمع الدويل من أجل: املساعدة 
خالل  من  واالقتصادية  االجتامعية  التنمية  وتشجيع  الهجرة؛  قضايا  فهم  وتعزيز  الهجرة؛  تحديات  مواجهة  يف 

ورفاههم. املهاجرين  كرامة  ودعم  الهجرة؛ 

إن املعلومات الواردة يف هذا التقرير هي ألغراض جمع املعلومات العامة وذات الصلة فقط؛ حيث أن األسامء 
الدولية  املنظمة  قبل  من  الرسمي  القبول  أو  املصادقة  تعني  ال   DTM معلومات  منتجات  عىل  والحدود 
جمعها  تم  التي  للبيانات  نتيجة  هي  التقرير  هذا  ويف   DTM بوابة  يف  الواردة  املعلومات  بأن  علام  للهجرة، 
قبل  من  املقدمة  للمعلومات  استكامل  أيضا  وهي  للهجرة  الدولية  باملنظمة  الخاصة  امليدانية  الفرق  قبل  من 
عىل  الحفاظ  إىل  العراق  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة  وتسعى  كام  العراق.  يف  وغريها  الحكومية  الكيانات 
بشأن   - ضمني  أم  رصيح  أكان  سواء   - إدعاء  أي  تقدم  ال  ولكنها  اإلمكان،  قدر  ودقيقة  محدثة  املعلومات  هذه 
يف  تؤخذ  أن  يجب  التي  التحديات  وتشمل  التقرير.  هذا  خالل  من  املقدمة  املعلومات  ومالءمة  ودقة  اكتامل 
DTM يف العراق: مدى سهولة تحركات السكان النازحني إىل جانب حاالت الطوارئ  االعتبار عند استخدام بيانات 
للهجرة مسؤولة  الدولية  تكون املنظمة  البالد. ولن  أجزاء من  الوصول املحدود إىل  أو  الوصول  املتكررة وعدم 
التقرير  بأي حال من األحوال عن أي خسارة أو رضر، مبارش أو غري مبارش أو ناتج عن، فيام يتعلق باستخدام هذا 

فيه.  املقدمة  واملعلومات 

لدعمها   )DFID( املتحدة  باململكة  الخاصة  الدولية  التنمية  وزارة  العراق  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة  تشكر 
الخارجية  العراق وزارة  للهجرة يف  الدولية  باإلضافة إىل ذلك، تشكر املنظمة  إنجاز وإكامل هذا املرشوع.  يف 
األمريكية ومكتب السكان والالجئني والهجرة )PRM( عىل دعمهم املستمر. كام وتعرب املنظمة الدولية للهجرة 
عىل  للهجرة  الدولية  للمنظمة  التابع   )RART( واالستجابة  الرسيع  التقييم  فريق  ألعضاء  امتنانها  عن  العراق  يف 
هي  الدؤوبة  جهودهم  أن  حيث  للغاية؛  صعبة  ظروف  يف  يتم  ذلك  كان  ما  وغالبًا  البيانات،  جمع  يف  جهودهم 

التقرير.  هذا  أساس 
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جميع الحقوق محفوظة، وال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا املنشور أو تخزينه يف 
نظام اسرتجاع أو إرساله بأي شكل أو بأي وسيلة، سواء أكانت إلكرتونية أو ميكانيكية 

أو استنساخ أو تسجيل أو بطريقة أخرى دون إذن كتايب مسبق من النارش.



املقـدمــة 

ويف ترشين الثاين 2018، قامت وحدة مصفوفة تتبع النزوح )DTM( التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، 

ومجموعة العمل الخاصة بالعودة )RWG(، واالستعالم االجتامعي، مبساهمة ودعم من وزارة الهجرة 

واملهجرين )MOMD( ضمن الحكومة الفيدرالية يف العراق، بنرش تحلياًل متعمًقا حول "أسباب البقاء: 

تصنيف النزوح املطول يف العراق". وقد كان الهدف من هذا التقرير هو بناء إطار عام لتصنيف النزوح 

الذي طال أمده واعتامده كأساس للدراسات املستقبلية ورصد وتطوير السياسات فيام يتعلق بحل النزوح 

الداخيل لجميع السكان املترضرين من النزاع يف العراق.

وعىل الرغم من أن هذا التقرير قد حدد فئاتا للعقبات التي تحول دون العودة وقدم نسب مقدرة ألعداد 

النازحني يف كل فئة من هذه الفئات، إال أنه مل يحدد من أين تم العثور عىل النازحني يف كل فئة، واألهم 

من ذلك، من أين هم أساسا؟. وملعالجة ذلك، أكملت مصفوفة تتبع النزوح/املنظمة الدولية للهجرة 

دراسة تفصيلية لحجم الحاالت املتبقية من النازحني خارج املخيامت يف مناطق نزوحهم باستخدام 

مؤرشات متعددة، وبذلك أصبح من املمكن تحديد أسباب )عقبات( عدم عودتهم وكذلك وضعهم يف 

النزوح. كام أكملت DTM أيًضا تحلياًل مشابًها ومتكاماًل ملناطق املنشأ الرئيسية للنازحني، والذي تم تقدميه 

يف الوثيقة "دراسة النزوح املطول: تحليل متعمق ألقضية املنشأ الرئيسية"، وعىل الرغم من أن بعض 

التحليالت تتطرق إىل حالة النازحني داخل املخيامت، إال أنه يوجد عامالن أدت إىل اتخاذ قرار بالرتكيز يف 

معظم التحليل عىل النازحني خارج املخيامت. أوالً، أظهرت مراجعة البيانات الثانوية أن قاعدة املعلومات 

حول األشخاص النازحني يف املخيامت هي أكرب بكثري من تلك الخاصة بالنازحني خارج املخيامت. عالوة عىل 

ذلك، أظهر تحليلنا بأن هاتني املجموعتني تواجهان حاالت نزوح مختلفة إىل حد ما، مام أدى إىل رضورة 

تحليلهام بشكل منفصل وإعطاء أولوية لتحليل وضع النازحني خارج املخيامت. 

وبالنسبة لكون النازحني قد توزعوا يف أكرث من 3000 موقع يف أكرث من 100 قضاء من أقضية النزوح، فقد 

ركز التحليل عىل األقضية التي تحتوي عىل غالبية مجموعات النازحني باستخدام أحدث مجموعة بيانات 

DTM املتاحة يف وقت التحليل )كانون األول 2018(، وقد وجد أنه ميكن العثور عىل 83٪ من جميع النازحني 

خارج املخيامت يف 21 قضاء من أقضية النزوح، و 90٪ يف 32 قضاء يف 14 محافظة. وعند تم تحليل جميع 

21 قضاء هنا باعتبارها  األقضية الـ 32 لفهم النزوح املطول بشكل أفضل، مل يتم تقديم سوى أعىل 

أقضية النزوح الرئيسية وعىل شكل صحيفة وقائع تتبع هيكلية مشرتكة لتسهيل املقارنة. وتهدف هذه 

املذكرة املرجعية، التي تحتوي عىل عرض شامل للمؤرشات التي تم تحليلها والنتائج الرئيسية، إىل رشح 

واستكامل صحائف الوقائع.

مـرجـعيــة  مـذكــرة 
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االختصارات قامئة 

النزوح  تتبع  مصفوفة   

إمراة  ترأسها  التي  األرسة 

 ألرسة

واملمتلكات اإلسكان  أرايض 

 رب األرسة

داخليا النازحني 

عراقي دينار 

للهجرة  الدولية  املنظمة   

الرئيسية املعلومات  مقدم   

العراق كردستان  إقليم   

القطاعات متعددة  االحتياجات  تقييم 

واملهجرين الهجرة  وزارة 

بالعودة الخاصة  العمل  مجموعة 

DTM  Displacement Tracking Matrix 

FHH Female-Headed Household 

HH  Household

HLP Housing Land and Property

HoH  Head of Household

IDP Internally Displaced Persons

IQD  Iraqi Dinar

IOM  International Organization for Migration 

KI  Key Informant

KRI  Kurdistan Region of Iraq

MCNA    Multi-Cluster Needs Assessment

MoMD Ministry of Migration and Displacement

RWG Returns Working Group
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ت يفا تعر
األرسة املعيشية التي ترأسها امرأة - رب األرسة هو امرأة ويعرتف 

بها أفراد األرسة ويعتمدون عليها كرب األرسة أو الوحدة.

األرسة املعيشية - وحدة محلية تتكون من أفراد حاليني وغائبني 

يرتبطون بالدم أو القانون )أي الزواج والتبني( والذين يعيشون مًعا 
أو اعتادوا العيش مًعا قبل األزمة يف نفس املسكن، ويتشاركون 
بالوجبات الغذائية واإلقامة املعيشية، ويتكون متوسط حجم األرسة 

يف العراق من ستة أفراد، حسب تقديرات الحكومة.

رب األرسة - وهو الفرد الذي يقدم الدعم واإلعالة لشخص أو أكرث 

من األفراد املرتبطني به / بها عن طريق الدم أو القانون.

األشخاص النازحون داخلياً - وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن النزوح 

الداخيل، فإن األشخاص النازحني داخلياً هم "أشخاص أو مجموعات 
من األشخاص الذين اضطروا أو أجربوا عىل الفرار أو مغادرة منازلهم 
أو أماكن إقامتهم املعتادة، وال سيام نتيجة أو من أجل تجنب آثار 
النزاع املسلح أو حاالت العنف املعمم أو انتهاكات حقوق اإلنسان 
أو الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي من صنع اإلنسان، والذين مل 
 .)1998  ، ")األمم املتحدة  الدولة املعرتف بها دولياً  يعربوا حدود 
DTM النازحني جميع العراقيني الذين  ويف السياق الحايل، تعترب 
والذين  بعده  وما   2014 الثاين  كانون   1 بتاريخ  الفرار  عىل  أجربوا 
يعيشون يف مستوطنة مختلفة تقع يف مكان مختلف عن مكانهم 

األصيل.

النزوح داخل القضاء - األشخاص النازحون داخليا الذين استقروا داخل 

قضاءهم األصيل.

النزوح داخل املحافظات - األشخاص النازحون داخليا الذين استقروا 

داخل محافظة املنشأ.

حول  البيانات  بجمع   DTM تقوم   - الرئيسية  املعلومات  مقدمو 

أرقام ومواقع األشخاص النازحني داخليا والعائدين باستخدام شبكة 
موسعة تضم أكرث من 9500 مقدم معلومات، ويشكل قادة املجتمع 
مقدمي  معظم  األمن  وقوات  املحلية  والسلطات  واملختارين 

املعلومات الرئيسية.

الرئيسية  - وحدة املرجع أو وحدة املراقبة يف القوائم  املوقع 

البيانات. ويتم تعريف  DTM، حيث يتم جمع  بـ  الخاصة  والتقييامت 
حي  أو  الريفية  املناطق  يف  قرية  أو  مخيم  أنه  عىل  املوقع 
مقدمي  أساس  عىل  حدوده  تحديد  ويتم  الحرضية  املناطق  يف 
النسبة  التغيري-  معدل  األفرقة.  ومعلومات  الرئيسية  املعلومات 
املئوية لالنخفاض / الزيادة يف عدد النازحني املقيمني يف قضاء 

ما بني أيار 2018 و كانون األول 2018.

معدل العودة- نسبة العائدين يف األصل من محافظة ما/ قضاء ما 

إىل مجموع العائدين والنازحني أساسا من نفس املحافظة/القضاء.

العائدون- جميع النازحني الذين نزحوا منذ كانون الثاين 2014 والذين 

عادوا إىل ناحيتهم األصلية، برصف النظر عام إذا كانوا قد عادوا إىل 
مكان إقامتهم السابق أو إىل نوع آخر من املأوى، ال يرتبط تعريف 
العائدين مبعايري العودة بأمان وكرامة، وال باسرتاتيجية محددة للحل 

الدائم.

األرسة الضعيفة والضعيفة للغاية - األرسة املعيشية التي تعاين 

إناث، واألرس املعيشية  ترأسها  التي  من ضعف خاص، مثل: األرس 
التي يرأسها قارص، واألرس املعيشية التي تضم فرًدا واحًدا عىل 
األقل من ذوي اإلعاقة، واألرس املعيشية التي يكون فيها أكرث من 
ثلثي األفراد معالني )أعامرهم أقل من 14 أو أكرث من 60(، علام بأن 
األرس التي ينطبق عليها أكرث من واحد من الرشوط املذكورة أعاله 

تعترب ضعيفة للغاية.
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للقضاء تعريفي  وصف 

تقوم كل صحيفة وقائع بإنشاء ملف تعريف للقضاء وفًقا ملؤرشات 

متعددة، مثل: عدد النازحني ومعدل التغري يف عدد النازحني والتنوع 

الخاص بالنازحني من حيث القضاء األصيل وطول النزوح والتكوين العرقي – 

الديني، ويتم تعريف فئات ومعايري التنميط كام ييل:

عدد القضايا املتعلقة باألشخاص النازحني داخليا يف القضاء

يستضيف القضاء أكرث من 10٪ من إجاميل عدد النازحني الحاليني خارج املخيامت يف العراق. استقبال عايل

يستضيف القضاء بني 3٪ و 10٪ من إجاميل عدد النازحني خارج املخيامت يف العراق. استقبال متوسط

يستضيف القضاء أقل من 3٪ من إجاميل عدد النازحني خارج املخيامت يف العراق. استقبال منخفض

معدل التغري يف عدد األشخاص النازحني داخليا

يتعلق بنسبة النازحني الذين انتقلوا داخل أو خارج قضاء النزوح بني أيار وكانون األول 2018، وتشري عالمة الطرح )-( أمام النسبة املئوية إىل 
انخفاض عدد األشخاص النازحني داخليا بينام تشري عالمة الجمع )+( إىل زيادة/تدفق األشخاص النازحني داخليا خالل الفرتة املشمولة بالتقرير.

القضاء الذي يكون به معدل التغيري للسكان النازحني أقل منن 10٪، مام يشري إىل أن األشخاص النازحني ال 
ينتقلون )أو ينتقلون ببطء شديد( خارج موقع النزوح ثابت

القضاء الذي يكون به معدل التغيري للسكان النازحني ما بني 10 ٪ و 20 ٪ ثابتة إىل حد ما

القضاء الذي يكون به معدل التغيري للسكان النازحني ما بني 20 ٪ و 30 ٪ متغرية إىل حد ما

القضاء الذي يكون به معدل التغيري للسكان النازحني أكرث من 30٪، مام يشري إىل أن األشخاص النازحني قد كانوا 
ينتقلون برسعة أو برسعة كبرية خارج موقع النزوح

متغرية
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قضاء األصل للنازحني داخليا

القضاء الذي يوجد فيه 80٪ أو أكرث من األشخاص النازحني القادمني من نفس قضاء األصل متجانسة

القضاء الذي يوجد فيه 50٪-80٪ من األشخاص النازحني القادمني من نفس قضاء األصل
متجانسة إىل 

حد ما

القضاء الذي التوجد فية مجموعة أغلبية من حيث قضاء األصل غري متجانسة

طول مدة النزوح

القضاء الذي نزح فيها 80٪ أو أكرث من األشخاص النازحني داخليا خالل نفس الفرتة الزمنية متجانسة

القضاء الذي نزح فيها 50٪ إىل 80٪ من النازحني داخلياً خالل نفس الفرتة الزمنية
متجانسة إىل 

حد ما

قضاء ال يوجد فيه مجموعة أغلبية من حيث مدة النزوح غري متجانسة

األشخاص النازحون الذين فروا خالل أول 5 موجات - أي بني كانون الثاين 2014 وآذار 2016 النزوح املطول

الرتكيب الديني-العرقي

القضاء الذي ينتمي فيه 80٪ أو أكرث من األشخاص النازحني إىل نفس املجموعة العرقية والدينية متجانسة

القضاء الذي ينتمي فيه 50٪ إىل 80٪ من األشخاص النازحني إىل نفس املجموعة العرقية والدينية
متجانسة إىل 

حد ما

القضاء الذي ال يوجد فيه مجموعة أغلبية من حيث التكوين العرقي والديني غري متجانسة

نوايا النازحني

يشري إىل فرتة زمنية محددة، يف هذه الحالة يف غضون 12 شهرا من التقييم. عىل املدى القصري/املتوسط

يشري إىل فرتة زمنية غري محددة، يف هذه الحالة 12 شهرا أو أكرث بعد التقييم. عىل املدى الطويل
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املنـهـجيــة
أهداف وأسئلة الدراسة

إن الهدف الرئييس من هذا التحليل هو دعم الحلول املستدامة من خالل 

املساهمة يف بناء قاعدة املعلومات الخاصة بالنزوح املطول الذي طال 

أمده.

كام أن السكان املستهدفون هم السكان النازحون يف 32 قضاء 
عىل  أسايس  بشكل  الرتكيز  ويتم  النزوح،  أقضية  من  رئييس 
النازحني خارج املخيامت - بالرغم من توفري نبذة موجزة عن النازحني 
داخل املخيامت. ولتقديم نظرة عامة عىل القضايا التي تواجهها 
هذه املجموعات السكانية فيام يتعلق بعودتهم إىل مواقعهم 

التالية: التقييم إىل تحقيق األهداف  األصلية، سعى 

خالل . 1 من  أمده  طال  الذي  بالنزوح  الخاص  التصنيف  استكامل 
قابالً  يكون  أن  لضامن  ودميوغرايف  جغرايف  عنرص  توفري 

للتطبيق وقابل لالستخدام من قبل املجتمع اإلنساين.

مام . 2 الرئيسية،  النزوح  أقضية  عن  تفصيالً  أكرث  صورة  تقديم 
املحددة  والدفع  الجذب  لعوامل  أفضل  بفهم  لنا  يسمح 
االجتامعية  الخصائص  باإلضافة إىل  النازحون،  التي يواجهها 

النازحني لكل قضاء تم تحليله. والدميغرافية لعدد 

مصادر البيانات

تم استخدام مصادر بيانات مختلفة إلجراء هذا التحليل، وهي خطوط األساس الخاصة بـ DTM )الجولة 107 والجولة 106 والجولة 96( والتقييم 
املتكامل للموقع )III (ILA ومؤرش العودة )الجولة 2 – ترشين األول 2018( وتقييم االحتياجات متعددة القطاعات )MCNA VI( املنفذ من ِقبل 

REACH بالتعاون مع 18 رشيًكا تشغيليًا بني شهري متوز وآب 2018. 

ويتم تلخيص الخصائص الرئيسية لكل مصدر بيانات يف الجدول أدناه.

مصدر 
البيانات

متى تم جمع  
البيانات؟

املؤرشاتالتغطيةالسكاناملنهجية

التقييم 
املتكامل 

للموقع 
رقم 3

أيار 2018
مقدمي 

املعلومات 
الرئيسية

248,632 أرس 
نازحة تستقر خارج 

املخيامت

99٪  من 
املواقع

قضاء النزوح، والقضاء األصيل، وطول النزوح 
)املوجة(، والتكوين العرقي - الديني، 
والنوايا عىل املدى الطويل، وعقبات 
العودة وأسباب البقاء ومعدل التغيري

كانون األول 2018الجولة 107
مقدمي 

املعلومات 
الرئيسية

209,254 أرس 
نازحة تستقر خارج 
املخيامت; 91,218 
أرس نازحة تستقر 

يف املخيامت

99٪  من 
املواقع

قضاء النزوح، والقضاء األصيل، وطول النزوح 
)املوجة(، نوع املأوى ومعدل التغيري

الجولة 106
ترشين األول 

2018

مقدمي 
املعلومات 

الرئيسية

217,997 أرس 
نازحة تستقر خارج 

املخيامت

97٪  من 
املواقع

قضاء النزوح، معدل التغيري

أيار 2018الجولة 96
مقدمي 

املعلومات 
الرئيسية

99,655 أرس 
نازحة تستقر يف 

املخيامت

98٪  من 
املواقع

منطقة النزوح لسكان املخيامت

مؤرش 
العودة2#

كانون األول 2018
مقدمي 

املعلومات 
الرئيسية

694,220 أرس 
عائدة

98٪  من 
املواقع

حركات عودة محظورة، مؤرش الخطورة
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التحديات والقيود 

النزوح بسبب ظروفهم  الركب يف  يتخلفون عن  الذين  للخطر هم  النازحني األكرث عرضة  أن األشخاص  السابقة إىل  الدالئل املستخلصة من تقييامت املوقع املتكامل  تشري   1

السيئة، حيث أنهم فقدوا كل يشء يف الوطن و / أو ليس لديهم وسيلة للعودة. وبالتايل، قد تكون ظروف النازحني الحالية أسوأ من تلك املصورة يف تقييم املوقع 

الثالث. املتكامل 

وينتج عن استخدام مصادر بيانات مختلفة تحديات تتعلق بأساليب جمع البيانات املختلفة 

وتوقيتها وتعريفات املؤرشات لكل مصدر.

وتعتمد املؤرشات الناتجة عن مصادر DTM عىل منهجية مقدمي 
املعلومات الرئيسية، والتي توفر رقم معني عىل مستوى املوقع 
النازحني داخليا أو  بالنسبة للعدد اإلجاميل لألشخاص  )يتم تقديره 
الناتجة  بينام متثل املؤرشات  العائدين املوجودين يف املوقع(، 
عن MCNA تقديرات مرجحة للمسح الخاص باألرس والذي يتم متثيله 
إحصائيا عرب 72 قضاء يف 16 محافظة، علام بأن التوقيت املختلف 
والتعريفات املختلفة للمؤرشات )وعىل وجه الخصوص فيام يتعلق 
بالنوايا والعقبات التي تحول دون العودة( أدت إىل وجود تناقضات 
يف املعلومات املقدمة من املصادر الرئيسية، فعىل سبيل املثال، 
يتم تعريف النوايا طويلة األجل يف تقييم املوقع املتكامل عىل 
أنها "أكرث من 12 شهرًا" ، يف حني أن MCNA تجمع النوايا يف املدى 

 12 غضون  )يف  الطويل  املدى  وعىل  أشهر(   3 من  )أقل  القصري 
 MCNA شهرا(. وللتوضيح، تم تصنيف النوايا التي تم جمعها يف 
تحت عنوان "قصري / متوسط" وتم تصنيف النوايا التي تم جمعها يف 
ILA عىل أنها "طويلة األجل". اما بالنسبة للعقبات، فتختلف قامئة 
الفئات قليالً مع MCNA، مبا يف ذلك املزيد من الخيارات مقارنة بـ 

ILA وفئة محددة لـ "الخوف / الصدمة". 

ولذلك يجب التعامل مع تكامل النتائج بعناية فائقة، ويعترب ذلك مهم 
بشكل خاص للمناطق املتغرية حيث يتطور الوضع برسعة، كام وقد 
تكون نوايا السكان النازحني - النازحني الذين مل يعودوا بعد- قد تغريت 

بشكل كبري منذ إجراء عملية التقييم / جمع البيانات.1

مصدر 
البيانات

متى تم جمع  
البيانات؟

املؤرشاتالتغطيةالسكاناملنهجية

تقييم 
االحتياجات 

متعددة 
القطاعات

آب 2018
املسح اإلحصايئ 

الخاص باألرس

5,148 أرس نازحة 
تستقر خارج 

املخيامت 3,494 
أرس نازحة تستقر 
يف املخيامت و 

2,833 أرس عائدة 

97٪ من األقضية 
)البعاج والفارس 
مل يتم تغطيتها 

باملسح(، علام 
بأن النتائج 

موثوق بها 
بنسبة 90 ٪ 

وهامش الخطأ 10 
٪ عىل مستوى 

القضاء

جميع األرقام االجتامعية والدميوغرافية 
مبا يف ذلك الظروف املعيشية )أي 

متوسط دخل الفرد الشهري، ومصادر الدخل 
الرئيسية، والعقبات التي تحول دون إيجاد 

عمل( وأوجه الهشاشة الرئيسية )مثل األرس 
التي ترأسها إناث، واألرس التي لديها أفراد 
من ذوي اإلعاقة، التي لديها أكرث من ثلثي 

األفراد من املعالني، عرضة لخطر اإلخالء، 
وفقدان وثائق ملكية األرايض واملمتلكات، 

والوثائق املدنية املفقودة، واالحتياجات 
ذات األولوية، واألطفال الذين مل يلتحقوا 

بالتعليم، وتغطية التطعيم(، والنوايا عىل 
املدى القصري والعقبات التي تحول دون 

العودة
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الرئيسية النتائج 

هناك أدلة عىل وجود تجمعات للنازحني يف أماكن النزوح: السنة يف أربيل؛ الشيعة يف الديوانية وكربالء والنجف؛ الرتكامن يف كركوك وطوز؛ اليزيديون يف سميل وسنجار   2

واملسيحيني والكاكئيني يف دهوك وأربيل؛ والشبك السنة يف عقرة والشيخان.

تم تقييم تباين النزوح من خالل معدل التغري يف عدد النازحني بني الجولة 107 )كانون األول 2018( وتقييم املوقع املتكامل الثالث )أيار 2018(، وتم تصنيف املناطق التي ال   3

10 ٪ -20٪(. بينام  10٪( أو "ثابت إىل حد ما" )معدل التغيري =  تنتقل فيها األرس النازحة أو تنتقل ببطء شديد من مكان نزوحها إىل "ثابتة" )معدل التغيري يرتاوح بني -10٪ و + 

تم تصنيف املناطق التي تنتقل فيها العائالت بوترية أرسع عىل أنها "متغرية إىل حد ما" )معدل التغيري = 20 ٪ -30 ٪( أو "متغرية" )معدل التغيري< 30 ٪(.

تم اإلبالغ عن نوايا االندماج يف املجتمع املضيف عىل املدى الطويل بشكل متكرر يف األقضية الثالث يف بغداد، وعموًما يف إقليم كردستان العراق ويف كربالء وكركوك   4

أيًضا.

يف املناطق الثابتة، نصف الرس نزحت خالل صيف عام 2014 )مقابل الخمس يف املناطق املتغرية(، وميثل األكراد السنة واليزيديون والشبك واملسيحيون ثلث السكان )مقابل   5

6٪ يف املناطق املتغرية(.

منطقتا 	  وتعد  النازحني:  لألشخاص  العايل  الرتكيز  ذات  املناطق 

املوصل وأربيل املستضيفتني "الرئيسيتني" للنازحني الحاليني: حيث 
النازحني خارج املخيامت،  أنهام تستضيفان مًعا ثلث إجاميل عدد 
خمس  يف  املخيامت  خارج  النازحني  من  الثاين  الثلث  ويستقر 
)يُشار  وزاخو  وتكريت  وسميل  والسليامنية  كركوك  هي:  مناطق 
إليها عىل أنها ذات "استالم متوسط"، وتستضيف كل منها حصة 
ترتاوح بني 3٪ و7٪(. أما الثلث املتبقي، فتم استضافته يف 25 
قضاء - يُشار إليها عىل أنها ذات "استالم منخفض"، وتستضيف كل 

منها أقل من 3٪ من إجاميل األشخاص النازحني داخليا.

التكوين العرقي والديني: وإىل حد ما، تُظهر املناطق التجانس 	 

فيام يتعلق بالخصائص الرئيسية للنازحني املستضافني، خاصة أن 
غالبية النازحني داخلياً هم من العرب السنة، وعلام بأن أقوى عامل 
قضاء،   20 ويف  والديني.  العرقي  االنتامء  هو  للمجموعة  جذب 
قضاء   18( واحدة  مجموعة  إىل  السكان  من   ٪80 من  أكرث  ينتمي 
 10 1 يزيدي(، بينام توجد يف  عريب سني، و1 تركامين شيعي و 
مناطق أخرى مجموعة سائدة متثل ما بني 51٪ و 79٪ من األرس. 2

"متجانسة" 	  أنها  عىل  أقضية  ست  تصنيف  ميكن  املنشأ:  أقضية 

من حيث أقضية املنشأ للنازحني - 80٪ أو أكرث من السكان ينحدرون 
من نفس القضاء - وهي عقرة والفارس واملسيب والبلد والنجف 
وداقوق  الشيخان  وهي   – آخر  قضاء   11 يف  وتوجد  وطوز؛ 
والديوانية والفلوجة وكربالء وخانقني واملوصل وسنجار وسميل 
وتكريت وتلكيف - مجموعة سائدة ثابتة )بني 51 ٪ و 79 ٪(، وأخريا، 

تستضيف األقضية الباقية مجموعة مختلطة من السكان.

النزوح، فيبدو أن ثالث أقضية 	  بالنسبة إىل مدة  النزوح: أما  وقت 

هناك  أن  يعني  وهذا   - وسنجار  واملوصل  كربالء   - "متجانسة" 
مجتمعات نازحة خالل فرتات متطابقة تقريبًا من النزوح و 13 أقضية 
"متجانسة إىل حد ما" - عقرة، املسيب، الشيخان، بعقوبة، دهوك، 
الديوانية، الفلوجة، خانقني، النجف، الرمادي، سنجار، سميل وطوز. 
األقضية  مع  تتطابق  املناطق  هذه  فإن  الحاالت،  معظم  ويف 
املتجانسة وفًقا ألقضية املنشأ، وهذا يوضح كيف أن مجموعات 

متشابهة من النازحني قد فروا مًعا.

يف 	  النازحون  األشخاص  ينتقل  ال  عام،  وبشكل  والنوايا:  الحركة 

نزوحهم  موقع  من  شديد(  ببطء  ينتقلون  )أو  رئيسية  قضاء   32
الرقم،  وهذا   3.)2018 أيار  منذ  النزوح  منطقة  تركوا  منهم   ٪15)
القصري  املدى  عىل  للعودة  املقدرة  النوايا  مع  يتامىش  الذي 
واملتوسط )الرقم الوطني هو 13٪(، يوضح كيف أنه عىل الرغم 
أن  يبدو   4،)٪74( الطويل  للعودة عىل املدى  القوية  الرغبة  من 
البقاء هو حل األكرث واقعية ملا يقرب من 90 ٪ من النازحني، عىل 

األقل خالل األشهر الـ 12 املقبلة.

مهمة 	  فروقات  تقييم  تم  املتغرية:  والقضية  الثابتة  األقضية 

يف معدل التغيري عىل مستوى القضاء، برصف النظر عن منطقة 
ال  فيها  النازحني  األشخاص  أن  حيث  السليامنية،  يف  جمجامل 
 ،)KRI( خارج إقليم كردستان العراق )ينتقلون )أو فقط ببطء شديد
األخرى،  الثابتة  األقضية  وتشمل  ثابتة.  املناطق  هذه  يجعل  مام 
سنجار  املوصل،  خانقني،  الفلوجة،  كركوك،  بعقوبة،  املسيب، 
األشخاص  عدد  يف  رسيع  انخفاض  تقييم  تم  وباملقابل،  وطوز. 
النازحني يف جميع مناطق بغداد وكفري وتكريت يف صالح الدين 
مناطق  يجعلها  مام  نينوى  يف  وتلعفر  األنبار  يف  والرمادي 

متغرية.

العقبات التي تحول دون العودة: يساعد تحليل العقبات الرئيسية 	 

التي تحول دون عودة النازحني إىل مناطقهم االصلية يف فهم 
عىل  النوايا  بني  "الفجوة"  و  التغيري  معدل  يف  الشديد  التباين 
املدى القصري واملتوسط، خاصة إذا متت مقارنة املناطق الثابتة 
املناطق  يف  النازحون  األشخاص  كان  وقد  املتغرية.  واملناطق 
الثابتة أكرث إبالغا عن حدوث تدمري ملساكنهم السابقة وعدم وجود 
HLP والخوف من التغيري العرقي والديني يف مناطقهم  وثائق 
األصلية5، بينام ذكر األشخاص النازحون يف املناطق املتغرية بأن 
مستوى ترضر مساكنهم منخفض بشكل عام وتحسن األمن يف 
أمام عودتهم هي  أكرب عقبة  األصلية – ولكن الزالت  مناطقهم 

االفتقار إىل فرص العمل / سبل العيش يف تلك املناطق.
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يف 	  ليس  أنه  إىل  اإلشارة  وتجدر  املسرّية:  العودة  حركات  خطر 

مع  النازحني  األشخاص  عدد  يف  االنخفاض  يتطابق  الحاالت  جميع 
عدد العائدين طوعاً وبنجاح، حيث وفًقا لـ ILA III، ُوجد أن األشخاص 
حركات  وجود  عن  ذكروا  ما  كثرياً  املتغرية  املناطق  يف  النازحني 
الرواتب.  باإلضافة إىل عمليات اإلخالء و/أو تعليق  عودة مسرّية 
غريب  أبو  يف  خاصة  أهمية  لها  املسرّية  العودة  عمليات  إّن 
واألعظمية، يف محافظة بغداد، حيث تم تقييم أدلة لعودة غري 
النازحني قد رجعوا إىل مناطق نزوحهم  مستقرة - أي األشخاص 

بعد عودتهم إىل مكانهم األصيل.

النزوح داخل القضاء: إن "النزوح داخل القضاء" يعترب أيضا تصنيف 	 

قضاءهم  داخل  استقروا  الذين  النازحني  األشخاص  أي  مهم،  آخر 
خانقني،  داقوق،  البلد،  املسيب،   - أقضية  تسع  يف  األصيل، 
املوصل، سنجار، تلكيف، تلعفر وطوز - وترتاوح حصتها ما بني 47٪ و 
99٪ من إجاميل النازحني. وعىل الرغم من قربهم من مناطقهم 
األصلية جغرافيا، إال أن هؤالء النازحني ال يعودون )أو يعودون ببطء 
شديد( إىل أوطانهم – علام بأن معدل التغيري يف هذه املناطق 
منذ أيار 2018 هو -10 ٪. باستثناء املوصل - حيث تسببت العواقب 
املادية للنزاع عىل الجانب الغريب من املدينة يف نزوح كبري داخل 
املدينة باتجاه الجانب الرشقي - ميكن مالحظة عامل مشرتك واحد: 
أن هذه املواقع لديها احتامل أكرب للتعرض للتوترات املجتمعية، 
بعض  متنع  التي قد  االنتقامية  األعامل  الخوف من  يف ذلك  مبا 
الجامعات من العودة. ويف الواقع، فإن الوضع يف هذه األقضية 

يجعل عودة النازحني عرضة للتغيريات يف الديناميات املحلية.

للنازحني 	  أخرى  خصائص  وتوجد  للخطر:  التعرض  او  التاثر  رسعة 

يف النزوح املطول، والتي يصعب تصنيفها واإلشارة إليها وهي 
حقيقة أنهم غالبا ما يكونون األكرث تأثراً ألنهم تخلفوا عن الركب، 
يف  يشء  كل  فقدت  قد  العائالت  من  العديد  أن  البد  بأنه  علام 
مناطقهم األصلية )مبا يف ذلك املمتلكات واألصول(،6  إال أن أولئك 
الذين نزحوا قد أصبحوا أيضا يعانون من محدودية فرص العمل )٪31 
من األرس ذكرت أنها تواجه صعوبات يف الحصول عىل عمل( مام 
جعلهم أكرث عرضة للخطر بشكل خاص، كام أنهم أصبحوا يعتمدون 
عىل مساعدة املجتمع/األصدقاء/األرسة )14٪((، واملدخرات )٪13( 
والقروض/الديون )19٪(؛ وبعبارة أخرى، هم أيضا غري قادرين عىل 

العودة.7 

MCNA، أبلغت نصف األرس عن أرضار / تدمري املنازل السابقة )بلغت ذروتها حوايل 85٪ بني النازحني يف كربالء وطوز( وواحدة من كل عرشة أرس أبلغت عن أرضار /  وفًقا لـ   6

رسقة لألصول )42٪ يف كربالء و 27٪ يف طوز(.

وفًقا لـ MCNA، فإن نصف األرس التي استقرت يف الفلوجة وتلعفر أبلغت أن القروض /الديون هي من بني مصادر دخلها الرئيسية؛ وهذه النسبة تساوي الثلث يف جمجامل   7

والرمادي وسنجار.

وفًقا للمسح الخاص مبجموعة املؤرشات املتعددة لعام MICS6( 2018(، فإن الرقم الوطني لألرس التي ترأسها نساء يف العراق يعادل ما نسبته ٪9.  8

النسبة العالية من األرس التي تعيلها نساء )FHH(: إن العدد الكبري 	 

من الضحايا العراقيني يف سنوات الرصاع - الغالبية العظمى منهم 
من الذكور - قد أثر أيًضا عىل األرس التي ترأسها إناث يف سياق 
كانت وال تزال فيه مشاركة اإلناث ضمن القوى العاملة منخفضة، 
بريوقراطية  عقبات  أرسهم  يعيلون  الاليئ  اإلناث  تواجه  حيث 
متزايدة ووصمة اجتامعية فيام يتعلق بعملية العودة. ووفًقا لـ 
MCNA، يبلغ الرقم القومي لألرس النازحة التي تعيلها إناث خارج 
العائالت  وهي   ٪33 تبلغ  الذروة  قمم  بأن  علام   ،٪16 املخيامت 

التي استقرت يف أبو غريب وتكريت.8 

رغبة 	  عىل  تؤثر  الضعف  نقاط  كانت  إذا  املخيامت:  يف  السكان 

النازحني باستعادة مواقعهم األصلية، فإنه ينبغي أيضا تخصيص 
اهتامم لألرس التي تعيش يف املخيامت الرسمية. وعىل الرغم 
من أن النازحني يف املخيامت كانوا يف حالة نزوح ملدة أقل من 
النازحني خارج املخيامت )43٪ ملدة 3 سنوات أو أكرث مقابل ٪61 
للنازحني خارج املخيامت(، إال أنهم أكرث ثباتا - 8 ٪ فقط قد خرجوا 
منذ أيار 2018. علام بأنه من بني جميع مناطق النزوح الرئيسية البالغ 
عددها 32 قضاء، فقد انتقل أكرث من 40٪ من النازحني منذ الربيع 
وتلكيف.  وتكريت  والرمادي  والكرخ  داقوق  يف  فقط  املايض 
MCNA إىل أنه ميكن العثور عىل أعىل نسبة من األرس  وأشارت 
التي لديها احتياجات إنسانية بني النازحني يف املخيامت، والذين 
هم أيضا األقل إشارة إىل العمل كمصدر رئييس للدخل وهم الذين 

يعتمدون عىل أنواع مختلفة من املساعدة.
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املحتويات  جدول 

15 	 	 	 األنبار،	قضاء	الفلوجة

17 	 	 	 بابل،	قضاء	املسيب	

19 	 	 	 بغداد،	قضاء	الكرخ

دهوك

21 	 	 	 قضاء	دهوك  

23 	 	 	 قضاء	سميل  

25 	 	 	 قضاء	زاخو  

27 	 	 	 دياىل,	بعقوبة

29 	 	 	 أربيل،	قضاء	أربيل

31 	 	 	 كربالء،	قضاء	كربالء

33 	 	 	 كركوك،	قضاء	كركوك

نينوى

35 	 	 	 قضاء	عقرة  

37 	 	 	 قضاء	الشيخان  

39 	 	 	 قضاء	املوصل  

41 	 	 	 قضاء	سنجار  

43 	 	 	 قضاء	تلكيف  

45 	 	 	 قضاء	تلعفر  

صالح	الدين

47 	 	 	 قضاء	سامراء  

49 	 	 	 قضاء	تكريت  

51 	 	 	 قضاء	طوز  

السليامنية

53 	 	 	 قضاء	كالر 	

55 	 	 	 قضاء	السليامنية 	
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ملف	منطقة	النزوح		1

وأيضا منطقة 

املنشأ الرئيسية

الوقائع  صحيفة 

حة متا

مناطق املنشأ للنازحني

حركة النازحني

تحركات	النازحني	يف	قضاء	الفلوجة	ثابتة،	حيث	غادر	5٪	فقط	من	األشخاص	
النازحني	داخليا	موقع	النزوح	منذ	أيار	2018	وهذه	التحركات	تتم	بشكل	رئييس	
داخل	القضاء،	ويعاين	جميع	النازحني	يف	املنطقة	تقريبًا	من	النزوح	املطول،	
حيث	كانت	تحركاتهم	مرتبطة	بالعمليات	العسكرية	يف	بابل	يف	ترشين	األول	
2014	واملدن	الرئيسية	يف	األنبار	حتى	ربيع	عام	201٦	-	مبا	يف	ذلك	التحركات	

الثانوية	للنازحني.

نوايا النازحني

السكان النازحني داخليا يف املنطقة

 1,577  أرسة

خارج	 النازحني	 إجاميل	 من	 	٪1(  
املخيامت(

استقبال	منخفض

استقبال	متوسط			

استقبال	عايل

معدل التغيري للسكان النازحني داخليا

 -5٪ معدل التغيري 

	)ايار	-	كانون	الثاين	2018(

	 ثابت	

اىل	حد	ما	ثابت

متغري	إىل	حد	ما

متغري

مناطق املنشأ لألشخاص النازحني داخليا

  ٦9٪	املسيب		
  29٪	الفلوجة	
 2٪				الرمادي	

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

طول مدة النزوح للنازحني داخليا

 راذا - 

91 ٪ النزوح املطول

 ٦3٪	نيسان	2015	-	آذار	201٦
 22٪	أيلول	2014	-	آذار	2015

 15٪	أخرى

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

الرتكيب الديني-العرقي للنازحني داخليا

100٪	العرب	السنة

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

10078غري	متجانس		
فرتة	قصرية	/	متوسطة	)أقل	من	12	شهرًا(

100100 78٪ يريدون البقاء
فرتة	طويلة	)أكرث	من	12	شهرًا(

   100٪  يريدون العودة

الفلوجة، محافظة األنبار
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	الفلوجة

القضاء	النزوح عدد	النازحني	حسب	قضاء	األصل حدود	القضاء

حدود	املحافظة

حدود	البلد
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معوقات العودة

غري	 املسيب	 نازحي	 عودة	 تزال	 ال	 الرئيسية،	 املعلومات	 ملقدمي	 ووفقاً	
بالرتكيبة	السكانية	 القبلية	والسياسية	املتعلقة	 مسموح	بها	بسبب	القضايا	
يف	املنطقة.	كام	أن	العودة	إىل	ما	يقارب	70٪	من	املواقع	يف	الفلوجة	
أيضا	معرقلة	من	قبل	قوات	األمن،	ومتنع	 الرمادي	هي	 وحوايل	50٪	يف	
العائالت	من	العودة	بسبب	االنتامء	امللحوظ	للجامعات	املتطرفة.	وعند	التقييم	
املبارش،	أبلغت	األرس	عن	تدمري/تلف	املنازل	)73٪(،	ونقص	األمن	)4٦٪(،	وفرص	
العمل/سبل	العيش	)39٪(،	والخوف/الصدمة	)38٪(	كأسباب	لعدم	العودة.

املعوقات	الرئيسية	للعودة

التامسك االجتامعي 

الصحة الذهنية تدمري املنازل 

األمان )العودة مغلقة( سبل العيش والخدمات 

الشكل رقم )1( املعوقات الرئيسية للعودة

تم	تدمري	املنزل	يف	بلد	املنشأ

التمييز

الخوف/الصدمة

وجود	األلغام

اليوجد	املال	الكايف

57+38+31+20+17+0
%57

%38

%31

%20

%17

الظروف يف النزوح

وتبدو	األرس	الباقية	يف	الفلوجة	تحديدا	تعاين	وضعا	هشا؛	فلهذه	العائالت	
ألحد	أالدىن	من	متوسط	الدخل	الشهري	لجميع	املناطق:	5,278	دينار	عراقي	
يوًما	 	30 الـ	 لدیهم	دخل	يف	 لیس	 الذين	 األول	 الربع	 أفراد	األرسة	يف	 )مع	
األخرية(	وذكر	مقدمي	املعلومات	الرئيسية	أن	هذه	األرس	تقريبًا	تفتقر	إىل	
األموال	الالزمة	ليك	ترجع،	كام	وتم	اإلبالغ	عن	عقبات	أمام	العمل	من	قبل	نصف	
األرس.	ويحصل	44٪	فقط	عىل	الدخل	الحايل	من	العمل،	بينام	يحصل	٦2٪	عىل	
قروض	وديون،	وال	يزال	8٪	فقط	يعتمدون	عىل	املدخرات.	علام	بأن	حوايل	
ثلثهم	يحصلون	عىل	الدعم	من	العائالت/األصدقاء،	و	13٪	من	املنظامت	غري	
يتعلق	 وفيام	 االجتامعية.	 الخدمات	 من	 و٪7	 الخريية،	 الحكومية/الجمعيات	
بالسكن،	79٪	تم	توطينهم	يف	مساکن	حرجة	)وفًقا	لـMCNA،	معظمهم	من	

الخيام(	و21٪	تتم	استضافتهم	من	قبل	عائالت	أخرى.	

ومن	أساليب	التكيف	األخرى	التي	يستخدمها	بعض	األشخاص	النازحني	داخليا:	
)4٪(	و/أو	املقتنيات	)2٪(،	ولدى	هذه	األرس	 تلقوها	 التي	 بيع	املساعدات	
أيًضا	العديد	من	نقاط	الضعف	األخرى:	أرسة	من	بني	كل	أربع	أرس	ترأسها	امرأة،	
األقل	من	ذوي	 لديها	شخص	واحد	عىل	 اربع	ارس	 وكذلك	ارسة	من	بني	كل	
HLP	و	1٦٪	ليس	لديهم	وثائق	 اإلعاقات،	وما	يقارب	الكل	)79٪(	فقد	وثائق	
مدنية.	باإلضافة	إىل	ذلك،	21٪	من	األطفال	دون	سن	الثانية	مل	يتلقوا	لقاح	
Penta3،	و	15٪	من	األطفال	دون	سن	الخامسة	مل	يتم	تطعيمهم	ضد	الحصبة	
و12٪	مل	يتم	تطعيمهم	ضد	شلل	األطفال.	كام	أن	2٦٪	من	األطفال	الذين	ترتاوح	

أعامرهم	بني	٦	و	11	سنة	ال	يلتحقون	بالتعليم	اإللزامي.

األصل قضاء  3 مخيامت
يف القضاء

6,354  أرسة 
)6.97٪ من مجمل النازحني يف 

املخيامت(

-12٪ معدل االختالف 
)أيار – كانون االول  2018(

الفلوجة 	٪33
31٪	القائم
14٪	عانة
11٪	راوة

7٪	رمادي

وجود النازحني ضمن املخيامت

٪23

٪79

٪24

٪79

5,278 د.ع

٪62

نقاط الضعف

)FHH( األرس التي تعيلها امرأة

أخذ قروض/ديوناألرس التي لديها عىل األقل شخص واحد من ذوي اإلعاقة

)HLP( وثائق السكن واألرض واملمتلكات املفقودة

السكان النازحون الذين يعيشون يف املساکن الحرجة

متوسط دخل األرسة الشهري )للفرد الواحد(

الوطني املتوسط  ميثل  املنقط  الخط 

الف دينار عراقي   200 0  و  5,278 د املقياس ما بني   

ملف	منطقة	النزوح		1

الفلوجة، محافظة األنبار
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	الفلوجة
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ملف	منطقة	النزوح		2

مناطق املنشأ للنازحني

حركة النازحني

يبدو	أن	حالة	النزوح	يف	املنطقة	ثابتة:	التغيري	الوحيد	الذي	تم	تقييمه	منذ	
أيار	2018	هو	زيادة	ضئيلة	يف	عدد	النازحني	)1٪(،	وقد	نزح	تقريبا	جميع	النازحني	
خالل	موجتني	متتاليتني:	77	٪	خالل	الفرتة	من	حزيران	إىل	متوز	2014	و	٪19	

يف	آب	2014. 

واعتباًرا	من	كانون	األول	2018،	ظلت	محافظة	بابل	املحافظة	الوحيدة	التي	مل	
تشهد	أي	عودة	للسكان	النازحني،	علام	بأن	معظمهم	من	مناطق	جرف	الصخر	
واإلسكندرية.	كام	أن	جميع	النازحني	تقريبا	داخل	القضاء	من	هذه	املنطقة	هم	
من	العرب	السنة	وقد	نزحوا	ألكرث	من	أربع	سنوات،	وتظل	العودة	إىل	مناطقهم	

األصلية	مرشوطة	بتوفر	األمان	فيها.

نوايا النازحني

السكان النازحني داخليا يف املنطقة

2,537  أرسة

خارج	 النازحني	 إجاميل	 من	 	%1 (

املخيامت(

استقبال	منخفض

استقبال	متوسط			

استقبال	عايل

معدل التغيري للسكان النازحني داخليا

 +1٪ معدل التغيري 

	)ايار	-	كانون	الثاين	2018(

	 ثابت	

اىل	حد	ما	ثابت

متغري	إىل	حد	ما

متغري

مناطق املنشأ لألشخاص النازحني داخليا

املسيب					 		٪99  
  1٪		املحمودية	

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

طول مدة النزوح للنازحني داخليا

 راذا - 

 100 ٪ النزوح املطول

  77٪	حزيران	-	متوز			2014
  19٪	آب	2014

  4٪		أماكن	أخرى		

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

الرتكيب الديني-العرقي للنازحني داخليا

97٪	العرب	السنة
2٪	الرتكامن	الشيعة
 1٪	العرب	الشيعة					

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

10086غري	متجانس		
فرتة	قصرية	/	متوسطة	)أقل	من	12	شهرًا(

10095 86٪	يريدون	البقاء
فرتة	طويلة	)أكرث	من	12	شهرًا(

   95٪ يخططون للبقاء

املسيب، محافظة بابل
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	املسيب

القضاء	النزوح عدد	النازحني	حسب	قضاء	األصل حدود	القضاء

حدود	املحافظة

حدود	البلد
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معوقات العودة

بالوضع	يف	جرف	 للعودة	 النازحني	 رغبة	 الرئييس	يف	عدم	 السبب	 ويرتبط	
الصخر،	بلدهم	األصيل.	وقد	استعادت	قوات	البيشمركة	املدينة	يف	ترشين	
األول	2014،	ومل	يُسمح	للمقيمني	بالعودة	بسبب	القضايا	القبلية	والسياسية	
املتعلقة	بتكوين	السكان	يف	املنطقة.	ونتيجة	لذلك،	ال	يُسمح	لهم	بالعودة	
إىل	موقع	منشأهم	وهو	غري	آمن	أيضا.	ووفًقا	ملقدمي	املعلومات	الرئيسية،	
متثل	حركات	العودة	املحظورة	العقبة	األكرب.	كام	أشارت	العائالت	إىل	تدمري	/	
تلف	املنازل	)55٪(	،	والخوف	/	الصدمة	)29٪(	،	ونقص	األموال	)28٪(	،	والتمييز	

)24٪(	باعتبارها	عقبات	أيضا	يف	طريق	العودة.

املعوقات	الرئيسية	للعودة

التامسك االجتامعي 

الصحة الذهنية تدمري املنازل 

األمان )العودة مغلقة( سبل العيش والخدمات 

الشكل رقم )1( املعوقات الرئيسية للعودة

تم	تدمري/ترضر	املنازل

الخوف/الصدمة

ال	يوجد	املال	الكايف

التمييز

اليوجد	مصدر	لكسب	الرزق/الدخل

%55

%29

%28

%24

%16

الظروف يف النزوح

إن	متوسط	الدخل	الشهري	)للفرد(	هو	70,000	دينار	عراقي.	ويعترب	العمل	أحد	
املصادر	الرئيسية	للدخل	لنحو	80٪	من	األرس،	ومل	تبلغ	سوى	10٪	عن	عوائق	
يف	الحصول	عىل	عمل	وال	توجد	عائالت	تعيش	يف	مساکن	حرجة.	ومع	ذلك،	
الرئيسية،	وهذا	 الديون	والقروض	ضمن	مصادر	دخلهم	 أن	 ذكر	حوايل	٪15	
النزوح	 العائالت	قد	تكون	استنفدت	مالياً	بسبب	سنوات	 أن	 يشري	إىل	حقيقة	
الطويلة	)فرت	جميع	العائالت	تقريباً	يف	صيف	عام	2014(	-	وحتى	لو	استقر	بعض	
األشخاص	ليكونوا	مع	أقاربهم	وأصدقائهم	-	إال	أنهم	نادراً	ما	يستضيفونهم	

مجاناً	وعليهم	تحمل	تكاليف	اإليجار	)٪9٦(.

وجود النازحني ضمن املخيامت

	ال	يوجد	نازحني	يف	املخيامت	

٪21

٪21

٪0

70,000 د.ع

٪14 ٪11

)FHH( األرس التي تعيلها امرأة

أخذ قروض أو ديوناألطفال يف الفئة العمرية )6-11( مل يلتحقوا باملدارس

)HLP( وثائق السكن واألرض واملمتلكات املفقودة

السكان النازحون الذين يعيشون يف املساکن الحرجة

متوسط دخل األرسة الشهري )للفرد الواحد(

الوطني املتوسط  ميثل  املنقط  الخط 

الف دينار عراقي   200 0  و  5,278 د املقياس ما بني   

نقاط الضعف

ملف	منطقة	النزوح		2

املسيب، محافظة بابل
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	املسيب
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ملف	منطقة	النزوح		3

مناطق املنشأ للنازحني

حركة النازحني

ميكن	أن	تكون	عمليات	النزوح	األولية	للنازحني	مرتبطة	بشكل	رئييس	بالحركة	
النزوح	خالل	 األنبار	واملوجات	املتعاقبة	من	 الرئيسية	األوىل	لألشخاص	من	
استعادة	تلك	املحافظة	من	داعش،	مبا	يف	ذلك	استمرار	حركة	النزوح	لنازحي	
النازحین	 األنبار.	ویمکن	اعتبار	الکرخ	کمنطقة	"دینامیکیة"	حیث	تغیر	وضعیة	
بشکل	کبیر	منذ	ربیع	2018:	نحو	نصف	النازحین	تقریباً	قد	انتقلوا	-	خصوصاً	أولئك	

من	القائم	والموصل	وتلعفر.	

نوايا النازحني

أماكن	 تدمري	 فإن	 والعائالت،	 الرئيسية	 املعلومات	 من	مقدمي	 لكل	 ووفقاً	
اإلقامة	االصلیة،	باإلضافة	إىل	نقص	األموال	وفرص	العمل/كسب	الرزق	يف	
وبالتايل،	فإن	 العودة.	 ثالث	عقبات	يف	طريق	 أهم	 االصيل،	هي	 املوطن	
فقدان	"كل	يشء	يف	املوطن	االصيل"	مقرتناً	بخدمات	أفضل	يف	النزوح	هي	
األسباب	الرئيسية	للبقاء	-	وغالباً	ما	يكون	ذلك	باإلضافة	إىل	عدم	وجود	املال	
لدفع	مثن	رحلة	العودة،	وإىل	حد	أقل،	وجود	أقارب/أصدقاء	الذين	متركزوا	

يف	الكرخ.	

السكان النازحني داخليا يف املنطقة

 4,714  أرسة

خارج	 النازحني	 إجاميل	 من	 	٪2(  
املخيامت(

استقبال	منخفض

استقبال	متوسط			

استقبال	عايل

معدل التغيري للسكان النازحني داخليا

 -47٪ معدل التغيري 

	)ايار	-	كانون	الثاين	2018(

ثابت

اىل	حد	ما	ثابت

متغري	إىل	حد	ما

	 متغري	

مناطق املنشأ لألشخاص النازحني داخليا

38٪	الرمادي
 19٪	القائم
17٪	الفلوجة
14٪	املوصل
1 2٪	أخرى					

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس

طول مدة النزوح للنازحني داخليا

 راذا - 

 88 ٪ النزوح املطول

 23٪		حزيران	-	متوز		2014
 25٪	نيسان	2015	-	اذار	201٦
 17٪	أيلول	2014	-	نيسان	2015

 15٪		قبل	حزيران		2014
20٪			أماكن	اخرى

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس

الرتكيب الديني-العرقي للنازحني داخليا

94٪	العرب	السنة
4٪	الرتكامن	الشيعة
2٪	العرب	الشيعة

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

10064غري	متجانس		
فرتة	قصرية	/	متوسطة	)أقل	من	12	شهرًا(

10064 64٪	يريدون	البقاء
فرتة	طويلة	)أكرث	من	12	شهرًا(

   64٪  يخططون للبقاء

الكرخ، محافظة بغداد
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	الكرخ

القضاء	النزوح عدد	النازحني	حسب	قضاء	األصل حدود	القضاء

حدود	املحافظة

حدود	البلد
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٪21٪17

معوقات العودة

ووفقاً	ملقدمي	املعلومات	الرئيسية،	فإن	تدمري/	تلف	املنازل،	وعدم	توفر	
فرص	العمل	يف	بلد	املنشأ	ونقص	التمويل	هي	أهم	ثالث	عقبات	يف	طريق	
العودة.	وخالل	املسح	األرسي،	باإلضافة	إىل	تدمري/	تلف	املنازل	)4٦	٪(،	أفادت	

العائالت	أيضا	عن	قضايا	الخوف	/	الصدمة	)35	٪(	واالحتالل	العقاري	)21	٪(.

املعوقات	الرئيسية	للعودة

التامسك االجتامعي 

الصحة الذهنية تدمري املنازل 

األمان )العودة مغلقة( سبل العيش والخدمات 

الشكل رقم )1( املعوقات الرئيسية للعودة

تم	تدمري/ترضر	املنزل

ال	يوجد	املال	الكايف

ال	يوجد	مصدر	لكسب	الرزق/الدخل

الظروف	املعيشية	أفضل	يف	بلد	النزوح

األصول	رسقت/دمرت

%63

%49

%28

%20

%16

الظروف يف النزوح

تبدو	الظروف	املعيشية	أفضل	من	املتوسط:	الدخل	الشهري	املتوسط	هو	
100,000	دينار	عراقي،	وحوايل	40٪	من	العائالت	مستضافة	من	قبل	عائالت	أخرى،	
وهناك	عدد	قليل	من	العوائق	أمام	العمل	)8	٪(	والعمل	هو	أحد	املصادر	
الرئيسية	للدخل	لـ	90	٪	من	األرس.	وأقل	من	20٪	يقرتضون	املال	أو	يشرتون	
باالئتامن/التسليف	و	15٪	مدعومني	من	قبل	العائلة		األصدقاء.	وبشكل	عام،	
كان	هناك	مؤرش	انها	اقل	األرس	التي	تعاين	من	نقاط	ضعف	/	مخاوف	محددة.	
ومع	ذلك،	فإن	20	يف	املائة	من	األرس	املعيشية	ترأسها	امرأة	و	21	يف	املائة	

لديها	شخص	واحد	عىل	األقل	من	ذوي	االحتياجات	الخاصة.

األصل قضاء 

0 مخيامت
يف القضاء

0 أرسة 
)0٪ من مجمل النازحني يف املخيامت(

-100٪ معدل االختالف 
)أيار – كانون االول  2018(

وجود النازحني ضمن املخيامت

جميع	النازحني	غادر	املخيامت		

٪8

٪1

100,000 د.ع

٪20

)FHH( األرس التي تعيلها امرأة

أخذ قروض أو ديوناألرس التي لديها عىل األقل شخص واحد من ذوي اإلعاقة

)HLP( وثائق السكن واألرض واملمتلكات املفقودة

السكان النازحون الذين يعيشون يف املساکن الحرجة

متوسط دخل األرسة الشهري )للفرد الواحد(

الوطني املتوسط  ميثل  املنقط  الخط 

الف دينار عراقي   200 0  و  5,278 د املقياس ما بني   

نقاط الضعف

ملف	منطقة	النزوح		3

الكرخ، محافظة بغداد
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	الكرخ
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مناطق املنشأ للنازحني

حركة النازحني

النازحني	 أن	7٪	فقط	من	 السكان،	حيث	 ثابت	من	 يبدو	أن	دهوك	لديها	عدد	
انتقلوا	منذ	ربيع	عام	2018	-	معظمهم	من	الحمدانية	وعدد	قليل	من	املوصل	

وسنجار..

نوايا النازحني

السكان النازحني داخليا يف املنطقة

6,151  أرسة

خارج	 النازحني	 إجاميل	 من	 	٪3(
املخيامت(

استقبال	منخفض

استقبال	متوسط			

استقبال	عايل

معدل التغيري للسكان النازحني داخليا

 -7٪ معدل التغيري 

)ايار	-	كانون	الثاين	2018(

	 ثابت	

اىل	حد	ما	ثابت

متغري	إىل	حد	ما

متغري

مناطق املنشأ لألشخاص النازحني داخليا

	 موصل	 	٪50  
سنجار	 	٪30  

   20٪		اماكن	اخرى						

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

طول مدة النزوح للنازحني داخليا

98 ٪ النزوح املطول

51٪	آب	2014
4٦٪	حزيران	-	متوز	2014

3٪		أماكن	أخرى

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

الرتكيب الديني-العرقي للنازحني داخليا

59٪	الكرد	السنة
18٪	العرب	السنة

11٪	االيزيديني
12٪	ديانات	وعروق	أخرى

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

 

10076
فرتة	قصرية	/	متوسطة	)أقل	من	12	شهرًا(

10064 7٦٪	يريدون	البقاء
فرتة	طويلة	)أكرث	من	12	شهرًا(

   64٪  يريدون العودة

ملف	منطقة	النزوح			4 

دهوك، محافظة دهوك
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	دهوك

القضاء	النزوح عدد	النازحني	حسب	قضاء	األصل حدود	القضاء

حدود	املحافظة

حدود	البلد
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معوقات العودة

وكانت	أهم	ثالث	عقبات	للعودة	التي	أبلغ	عنها	كل	من	مقدمي	املعلومات	
الرئيسية	واألرس	هي:	تدمري	واسع	النطاق	للمنازل	السابقة	مع	الخوف	وانعدام	
األمن	يف	بلد	املنشأ.	كام	ذكرت	حوايل	35٪	من	األرس	التمييز	و	27٪	من	وجود	
األلغام.	وقد	تم	دعم	إعادة	التوطني	يف	املنطقة	من	خالل	الحوافز	املقدمة	

من	السلطات	الحكومية.

املعوقات	الرئيسية	للعودة

التامسك االجتامعي 

الصحة الذهنية تدمري املنازل 

األمان )العودة مغلقة( سبل العيش والخدمات 

0+27+34+34+37+41الشكل رقم )1( املعوقات الرئيسية للعودة
نقص	قوات	األمن

تم	تدمري/ترضر	املنزل

الخوف/الصدمة

التمييز

وجود	األلغام

%41

%37

%34

%34

%27

الظروف يف النزوح

وتعترب	ظروف	املعيشة	يف	دهوك	أفضل	قليالً	من	املناطق	األخرى:	فالحصول	
عىل	التعليم	مرتفع	جداً	)٦٪	فقط	من	األطفال	الذين	ترتاوح	أعامرهم	بني	٦ 
سنوات	و	11	سنة	ال	يذهبون	إىل	املدرسة(	ومتوسط	الدخل	الشهري	للفرد	
فوق	املتوسط	هو	71,429	ديناراً	عراقياً.	ومع	ذلك،	فإن	تکلفة	المعیشة	يف	
إقلیم	کوردستان	العراق	مرتفعى	-	88٪	من	األسر	تعیش	يف	مساکن	مستأجرة	
وتم	اإلبالغ	عن	المأوى	)اإلیجار	والمرافق(	کسبب	رئیيس	لطلب	الَدین.	وعالوة	
عىل	ذلك،	فإن	الوصول	إىل	العمل	أمر	صعب:	أفادت	حوايل	40٪	من	األرس	
بأن	هناك	عىل	األقل	شخصا	واحًدا	فيها	يواجه	عقبات	يف	الحصول	عىل	عمل.	
ونتیجة	لذلك،	تکافح	العائالت	من	أجل	توفري	التكاليف	النفقات	و	2٦	٪	من	األسر	
تلجأ	إىل	القروض/الدیون،	و	23	٪	مدعومة	من	قبل	العائلة/األصدقاء	،	و	15	٪	
ینفقون	مدخراتھم	و	4	٪	یعملون	علی	بیع	أصول	األسر.	كام	أن	هناك	مصدر	آخر	
يستدعي	القلق	وهو	ارتفاع	نسبة	األرس	التي	لديها	فرد	واحد	عىل	األقل	من	
ذوي	اإلعاقة	)27٪	مقابل	معدل	إجاميل	يبلغ	19٪(.	وتجدر	اإلشارة	أيًضا	إىل	أن	
٦٦٪	من	األرس	تفتقر	إىل	وثائق	HLP	و	14٪	ليس	لديها	وثائق	مدنية	)املتوسط	

القومي	هو	50٪	و	8٪	عىل	التوايل(.

وجود النازحني ضمن املخيامت

	ال	يوجد	نازحني	يف	املخيامت	

٪66

٪37

٪6

71,429 د.ع

٪27

٪13

)FHH( األرس التي تعيلها امرأة

)HLP( وثائق السكن واألرض واملمتلكات املفقودة

أبلغوا عن وجود معوقات يف الحصول عىل عمل

السكان النازحون الذين يعيشون يف املساکن الحرجة

األرس التي لديها عىل األقل شخص واحد من ذوي اإلعاقة

متوسط دخل األرسة الشهري )للفرد الواحد(

الوطني املتوسط  ميثل  املنقط  الخط 

الف دينار عراقي   200 0  و  5,278 د املقياس ما بني   

نقاط الضعف

ملف	منطقة	النزوح			4 

دهوك، محافظة دهوك
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	دهوك
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مناطق املنشأ للنازحني

حركة النازحني

ميكن	تعريف	حركة	السكان	يف	املنطقة	عىل	أنها	ثابتة:	8٪	فقط	من	األشخاص	
النازحني	داخليا	قد	انتقلوا	منذ	آذار	2018	)معظمهم	من	النازحني	أساسا	من	

كركوك	ولكن	أيضا	هناك	بعض	العائالت	من	األنبار(.

نوايا النازحني

السكان النازحني داخليا يف املنطقة

14,750 أرسة

خارج	 النازحني	 إجاميل	 من	 	٪7(
املخيامت(

استقبال	منخفض

استقبال	متوسط

استقبال	عايل			

معدل التغيري يف السكان النازحني داخليا

 -7٪ معدل التغيري 

)ايار	-	كانون	الثاين	2018(

	 ثابت	

اىل	حد	ما	ثابت

متغري	إىل	حد	ما

متغري

مناطق املنشأ لألشخاص النازحني داخليا

تلعفر	 	٪5 سنجار	 	٪50  
تلكيف 	٪4 املوصل	 	٪31.  

   10٪					البعاج								

متجانس

متجانسة	إىل	حد	ما

غري	متجانسة		

طول مدة النزوح

96 ٪ النزوح املطول

آب	2014  	 		٪٦8
حزيران	-	متوز	2014 	 	٪28
ما	بعد	متوز	2017 	 		٪4

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

الرتكيب الديني-العرقي

اليزيدية 	 		٪5٦
الكرد	السنة 		٪33  
العرب	السنة 	 	٪9
2٪								املسيحية

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس

10068
فرتة	قصرية	/	متوسطة	)أقل	من	12	شهرًا(	

6810067٪ يريدون البقاء
فرتة	طويلة	)أكرث	من	12	شهرًا(

   67٪  يريدون العودة

ملف	منطقة	النزوح		5

سميل، محافظة دهوك
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	سميل

القضاء	النزوح عدد	النازحني	حسب	قضاء	األصل حدود	القضاء

حدود	املحافظة

حدود	البلد
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معوقات العودة

وتتفق	النتائج	املتعلقة	بالنوايا	مع	االنتامء	العرقي	والديني	للنازحني	داخلياً	–	
حيث	تستضيف	املنطقة	اليزيديني	)5٦٪(	والسنة	األكراد	)33٪(	والسنة	العرب	
)9٪(	واملسيحيني	)2٪(.	ووفقاً	ملقدمي	املعلومات	الرئيسية،	فإن	العقبات	
الرئيسية	أمام	العودة	هي	"الخوف	املرتبط	بتغري	التكوين	العرقي	-	الديني	
املساعدات	 فقدان	 من	 والخوف	 املنازل/الرضر	 وتدمري	 االصل"،	 يف	موطن	
اإلنسانية.	وعندما	تم	تقييمها	بشكل	مبارش،	كانت	العائالت	تعاين	بشكل	رئييس	
من	رضر	املنازل	)4٦٪(،	ونقص	قوات	األمن	يف	موطن	االصل	)42٪(	والخوف/

الصدمة	)٪34(.

املعوقات	الرئيسية	للعودة

التامسك االجتامعي 

النفسية تدمري املنازل  الصحة 

األمان )العودة مغلقة( سبل العيش والخدمات 

الشكل رقم )1( املعوقات الرئيسية للعودة

الظروف يف النزوح

ويبلغ	متوسط	الدخل	الشهري	للفرد	5٦,250	دينار	عراقي،	وتنترش	العوائق	
أمام	الحصول	عىل	عمل	عىل	نطاق	واسع	)38٪	من	األرس(،	و	27٪	من	األرس	
تلجأ	إىل	القروض/الديون	و42٪	يعيشون	يف	املساکن	الحرجة.	ومن	ناحية	
أخرى،	يبدو	أن	الحصول	عىل	التعليم	جيد	-	حيث	أن	٦٪	فقط	من	األطفال	الذين	

ترتاوح	أعامرهم	بني	٦	سنوات	و	11	سنة	ال	يذهبون	إىل	املدرسة.

وهناك	مصدر	آخر	يستدعي	القلق	وهو	النسبة	املئوية	العالية	لألرس	التي	
مرتبط		 50٪(،	وهو	 يبلغ	 إجاميل	 مقابل	معدل	 	٪٦8(  HLP وثائق	 إىل	 تفتقر	
الذين	قدموا	من	سنجار،	وهي	 النازحني	داخليًا	 الكبرية	من	األشخاص	 النسبة	
.	كام	أفادت	حوايل	٪10	 منطقة	لها	تاريخ	موثق	يف	قضايا	حقوق	امللكية	
من	العائالت	بأنها	ال	متلك	أي	وثائق	مدنية.	علام	بأن	األرس	يف	سميل	كانت	
أكرث	عرضة	لإلبالغ	عن	وجود	أفراد	من	ذوي	اإلعاقات	)24٪	مقابل	19٪	إجامالً(.

األصل قضاء 
6 مخيامت

يف القضاء

15743  أرسة 
)17.26٪ من مجمل النازحني يف 

املخيامت(

1٪ معدل االختالف 
)أيار – كانون االول  2018(

83٪	سنجار

1٦٪			البعاج

1٪					تلعفر

وجود النازحني ضمن املخيامت

   ٪13

٪68

٪42

56,250  د.ع   

٪27 ٪38

)FHH( األرس التي تعيلها امرأة

)HLP( وثائق السكن واألرض واملمتلكات املفقودة

اإلبالغ عن صعوبات يف الحصول عىل عمل

السكان النازحون الذين يعيشون يف املساکن الحرجة

أخذ قروض/ديون

متوسط دخل األرسة الشهري )للفرد الواحد(

تم	تدمري/ترضر	املنزل

نقص	قوات	األمن

الخوف/الصدمة

ال	يوجد	مصادر	لكسب	الرزق/الدخل

التمييز

46%

42%

34%

29%

26%

الوطني املتوسط  ميثل  املنقط  الخط 

الف دينار عراقي   200 0  و  5,278 د املقياس ما بني   

نقاط الضعف

ملف	منطقة	النزوح		5

سميل، محافظة دهوك
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	سميل
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ملف	منطقة	النزوح		٦

مناطق املنشأ للنازحني

حركة النازحني

النازحني	داخليا	منذ	ربيع	عام	2018	ومل	تحدث	 انتقل	2٪	فقط	من	األشخاص	
سوى	تغيريات	بسيطة	يف	تركيبة	األشخاص	النازحني	داخليا.	وقد	غادر	جميع	
النازحني	من	البعاج،	ويفرتض	أنهم	بدأوا	يف	النزوح	الثانوي	حيث	أن	العودة	
إىل	البعاج	أمر	صعب	للغاية.	ومن	املحتمل	جداً	أن	العائالت	القادمة	من	البعاج	
تنتقل	إىل	مناطق	أخرى	يف	سنجار،	حيث	ميكنهم	التمتع	مبكان	أكرث	أمانا،	بدالً	

من	العودة	إىل	موقعهم	األصيل.

نوايا النازحني

السكان النازحني داخليا يف املنطقة

9,445  أرسة

خارج	 النازحني	 إجاميل	 من	 	٪5(
املخيامت(

استقبال	منخفض

استقبال	متوسط			

استقبال	عايل

معدل التغيري يف السكان النازحني داخليا

 -2٪ معدل التغيري 

)ايار	-	كانون	الثاين	2018(

	 ثابت	

اىل	حد	ما	ثابت

متغري	إىل	حد	ما

متغري

مناطق املنشأ لألشخاص النازحني داخليا

رمادي	 	٪8 الفلوجة	 	٪12  
أخرى 	٪٦0 کرکوک	 	٪10  

   10٪						املحمودية						

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

طول مدة النزوح

65 ٪ النزوح املطول

 50٪	آب	2014
  2٦٪	ما	بعد	متوز2017
22٪	حزيران	-	متوز	2014
2٪	ما	بعد	نيسان	2015
74٪	النزوح	املطول

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

الرتكيب الديني-العرقي

73٪	الكرد	السنة
18٪	اليزيدية

4٪	العرب	السنة
4٪	املسيحية

1٪	الرتكامن	السنة

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

10087غري	متجانس		
فرتة	قصرية	/	متوسطة	)أقل	من	12	شهرًا(	

8710067٪ يريدون البقاء
فرتة	طويلة	)أكرث	من	12	شهرًا(

   67٪  يريدون العودة

زاخو، محافظة دهوك
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	زاخو

القضاء	النزوح عدد	النازحني	حسب	قضاء	األصل حدود	القضاء

حدود	املحافظة

حدود	البلد
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معوقات العودة

وفقاً	ملقدمي	املعلومات	الرئيسية،	فإن	تدمري	املساكن	السابقة،	"الخوف	
مرتبط	بتغري	التكوين	العرقي	-	الديني"	)الذي	تم	اإلبالغ	عنه	عىل	نطاق	واسع(	
وانعدام	األمن	يف	بلد	املنشأ	هي	العقبات	الرئيسية	أمام	العودة.	وهناك	أيضاً	
أدلة	عىل	عودة	حوايل	40٪	من	املواقع	يف	تلعفر،	15٪	منها	يف	املوصل	
و	15٪	يف	قضاء	سنجار-	وهي	املناطق	الرئيسية	الثالث	للنازحني	يف	زاخو.	
وعندما	تم	تقييمها	بشكل	مبارش،	أبلغ	أكرث	من	80٪	من	األرس	عن	نقص	وثائق	
HLP،	يف	حني	ذكر	حوايل	٦0٪	أن	عدم	وجود	قوات	األمن	يف	بلد	املنشأ	هو	

أحد	العقبات	الرئيسية	أمام	عودتهم.

املعوقات	الرئيسية	للعودة

التامسك االجتامعي 

النفسية تدمري املنازل  الصحة 

األمان )العودة مغلقة( سبل العيش والخدمات 

الشكل رقم )1( املعوقات الرئيسية للعودة

نقص	قوات	األمن

الخدمات	الرئيسية	التعمل

تم	تدمري/ترضر	املنزل

الخوف/الصدمة

التمييز

%58

%32

%28

%27

%20

الظروف يف النزوح

يبدو	أن	الظروف	املعيشية	للنازحني	يف	زاخو	أسوأ	مقارنة	باملناطق	األخرى	
وكذلك	مع	األشخاص	النازحني	اآلخرين	الذين	استقروا	يف	دهوك.	إن	متوسط	
التوظيف	غري	 إيرادات	 الواحد	هو	41,٦٦7	دينار،	وتبدو	 للفرد	 الدخل	الشهري	
كافية	حيث	أن	23٪	من	األرس	تحصل	عىل	قروض	/	ديون	و	11٪	تنفق	مدخراتها.	
كام	ويوجد	هناك	حواجز	متكررة	للعمل:	يف	38٪	من	األرس،	أبلغ	فرد	واحد	عىل	
األقل	من	األرس	عن	وجود	عقبات	يف	الحصول	عىل	عمل.	كام	أفادت	العائالت	
عن	بيع	موجودات	األرسة	)2٪(	وأنشطة	غري	قانونية	أو	مهينة	اجتامعيًا	)٪1(	
من	بني	مصادر	الدخل	الرئيسية،	وهام	خياران	نادراً	ما	تم	تسجيلهام	يف	مناطق	
أخرى.	باإلضافة	إىل	ذلك،	تم	توطني	15٪	من	األرس	يف	املساکن	الحرجة؛	ومع	
ذلك،	ال	تبدو	األرس	عرضة	لخطر	اإلخالء.	وبشكل	عام،	فإن	الوصول	إىل	التعليم	
جيد	)حوايل	90٪	من	األطفال	الذين	ترتاوح	أعامرهم	بني	٦-11	سنة	يذهبون	إىل	
املدرسة(.	كام	ويتمثل	أحد	مواطن	الضعف	الرئيسية	يف	ارتفاع	نسبة	األرس	
التي	لديها	فرد	واحد	عىل	األقل	من	ذوي	اإلعاقة	)24٪	مقابل	19٪	إجامالً(.

األصل قضاء 

4 مخيامت
يف القضاء

8975 أرسة 
)9.84 ٪  من مجمل النازحني يف 

املخيامت(

-1٪ معدل االختالف 
)أيار – كانون االول  2018(

82٪	سنجار

17٪		البعاج

1٪				املوصل

وجود النازحني ضمن املخيامت

٪82

٪23

٪15

41,667 د.ع

٪38

٪9

)FHH( األرس التي تعيلها امرأة

)HLP( وثائق السكن واألرض واملمتلكات املفقودة

أخذ القروض أو الديون

السكان النازحون الذين يعيشون يف املساکن الحرجة

اإلبالغ عن معوقات يف الحصول عىل وظيفة

متوسط دخل األرسة الشهري )للفرد الواحد(

الوطني املتوسط  ميثل  املنقط  الخط 

الف دينار عراقي   200 0  و   5,278 د املقياس ما بني 

نقاط الضعف

ملف	منطقة	النزوح		٦

زاخو، محافظة دهوك
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	زاخو
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ملف	منطقة	النزوح		7

مناطق املنشأ للنازحني

حركة النازحني

حركة	السكان	ثابتة	إىل	حد	ما.	وقد	غادر	4٪	فقط	من	األشخاص	النازحني	داخليا	
منذ	آذار	2018،	معظمهم	من	العائالت	من	خانقني	وتكريت،	بينام	زاد	عدد	أولئك	
من	الخالص	واملقدادية.	وتعيش	جميع	األرس	تقريبا	يف	حاالت	النزوح	املطول	

)9٦٪	الذوا	بالفرار	قبل	نيسان	2015(.

نوايا النازحني

السكان النازحني داخليا يف املنطقة

 3,948  أرسة

خارج	 النازحني	 إجاميل	 من	 	٪2(  
املخيامت(

استقبال	منخفض

استقبال	متوسط			

استقبال	عايل

معدل التغيري للسكان النازحني داخليا

 -4٪ معدل التغيري 

	)ايار	-	كانون	الثاين	2018(

	 ثابت	

اىل	حد	ما	ثابت

متغري	إىل	حد	ما

متغري

مناطق املنشأ لألشخاص النازحني داخليا

	 خانقني	 		٪50  
املقدادية	 		٪27   
   12٪				الخالص						

	   11٪					أماكن	أخرى	

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

طول مدة النزوح للنازحني داخليا

 راذا - 

 96 ٪ النزوح املطول

 72٪	أيلول	2014	-	نيسان	2015
 19٪		آب		2014

 2٪			أماكن	اخرى

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

الرتكيب الديني-العرقي للنازحني داخليا

 92٪	العرب	السنة
 8٪	العرب	الشيعة

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

10099غري	متجانس		
فرتة	قصرية	/	متوسطة	)أقل	من	12	شهرًا(

10095 99٪	يريدون	البقاء
فرتة	طويلة	)أكرث	من	12	شهرًا(

   95٪  يريدون العودة

بعقوبة، محافظة دياىل
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	بعقوبة

القضاء	النزوح عدد	النازحني	حسب	قضاء	األصل حدود	القضاء

حدود	املحافظة

حدود	البلد
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معوقات العودة

االصل	 مناطق	 الی	 العودة	 عملیات	 الرئيسية،	 املعلومات	 ملقدمي	 وفقاً	
قضاء	 يف	 سيام	 )وال	 االصل	 املواطن	 يف	 القبيل	 النزاع	 بسبب	 معرلقة،	
املقدادية	والسعدية	والجلوالء(	،	فضالً	عن	قضايا	التطهري	األمني.	ومن	بني	
املعلومات	 ذكر	مقدمي	 كام	 العودة	 تعرتض	طريق	 التي	 األخرى	 العوائق	
الرئيسية:	تدمري/	تلف	املنازل	وعدم	توفر	فرص	العمل	يف	املنشأ	)80٪	لكل	
منها(.	وعندما	تم	تقييمها	بشكل	مبارش،	ذكرت	80	٪	من	األرس	الخوف	/	الصدمة.

املعوقات	الرئيسية	للعودة

التامسك االجتامعي 

الصحة الذهنية تدمري املنازل 

األمان )العودة مغلقة( سبل العيش والخدمات 

الشكل رقم )1( املعوقات الرئيسية للعودة

الخوف/الصدمة

ال	يوجد	املال	الكايف:

التمييز

املعيشة	 األمنظروف	 قوات	 نقص	

أفضل	يف	بلد	النزوح

80+13+12+11+8+0
%80

%13

%12

%11

%8

الظروف يف النزوح

متوسط	 للغاية:	 سيئة	 املنطقة	 النازحة	يف	 لألرس	 املعيشية	 الظروف	 إن	
الواحد	هو	4٦,429	دينار	عراقي،	ما	يقارب	55	٪	من	 للفرد	 الشهري	 الدخل	
األرس	تعتمد	عىل	مدخراتها	و	12	٪	عىل	القروض	أو	الديون	لتكملة	اإليرادات	
من	العمل	-	واحدة	من	مصادر	الدخل	الرئيسية	ل	79	٪	من	األرس.	كام	أفادت	
العائالت	النازحة	بأن	الوصول	إىل	التعليم	منخفض	للغاية	)32٪	من	األطفال	
الذين	ترتاوح	أعامرهم	بني	٦-11	سنة	ال	يحرضون	التعليم	اإللزامي(.	وتعكس	هذه	
النتائج	ضعف	تقديم	الخدمات	العامة	يف	محافظة	دياىل	مقارنة	باملحافظات	
األخرى.	وباإلضافة	إىل	ذلك،	فإن	57٪	من	األرس	تفتقر	إىل	وثائق	HLP،	و	٪24	
يرأسها	نساء،	علام	بأن	النساء	هن	الفئة	األكرث	يف	بعقوبة	حيث	ميثلن	٪55	

من	السكان	)مقابل	49٪	بشكل	عام(.

األصل قضاء 

1 مخيامت
يف القضاء

149 أرسة
)0.16٪ من مجمل النازحني يف املخيامت(

-14٪  معدل االختالف 
)أيار – كانون االول  2018(

٦8٪	خانقني	

20٪		املقدادية	

7٪			الخالص	

3٪			بيجي

وجود النازحني ضمن املخيامت

   ٪24

٪57

٪4

46,429 د.ع

٪54 ٪32

)FHH( األرس التي تعيلها امرأة

االعتامد عىل مدخراتهماألطفال يف الفئة العمرية )6-11( مل يلتحقوا باملدارس 

)HLP( وثائق السكن واألرض واملمتلكات املفقودة

السكان النازحون الذين يعيشون يف املساکن الحرجة

متوسط دخل األرسة الشهري )للفرد الواحد(

الوطني املتوسط  ميثل  املنقط  الخط 

الف دينار عراقي   200 0  و  5,278 د املقياس ما بني   

نقاط الضعف

ملف	منطقة	النزوح		7

بعقوبة، محافظة دياىل
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	بعقوبة
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مناطق املنشأ للنازحني

حركة النازحني

ميكن	تعريف	حركة	السكان	يف	املنطقة	عىل	أنها	ثابتة:	8٪	فقط	من	األشخاص	
النازحني	داخليا	قد	انتقلوا	منذ	آذار	2018	)معظمهم	من	النازحني	أساسا	من	

كركوك	ولكن	أيضا	هناك	بعض	العائالت	من	األنبار(.

نوايا النازحني

السكان النازحني داخليا يف املنطقة

29,974 أرسة

خارج	 النازحني	 إجاميل	 من	 	٪14(
املخيامت(

استقبال	منخفض

استقبال	متوسط

استقبال	عايل			

معدل التغيري يف السكان النازحني داخليا

 -8٪ معدل التغيري 

)ايار	-	كانون	الثاين	2018(

	 ثابت	

اىل	حد	ما	ثابت

متغري	إىل	حد	ما

متغري

مناطق املنشأ لألشخاص النازحني داخليا

تكريت	 	٪7 املوصل	 	٪37  
كركوك 	٪٦ الرمادي	 	٪24  

   8٪						الفلوجة									18٪				أخرى

متجانس

متجانسة	إىل	حد	ما

غري	متجانسة		

طول مدة النزوح

79 ٪ النزوح املطول

		حزيران	-	متوز	2014 	٪37
نيسان	2015	-	آذار	201٦ 	 		٪17

قبل	حزيران	2014 	 		٪15
201٦	-	متوز	2017 	 	٪11

20٪								أخرى

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

الرتكيب الديني-العرقي

83٪      العرب	السنة
13٪       الكرد	السنة
4٪										املسيحية

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس

10083
فرتة	قصرية	/	متوسطة	)أقل	من	12	شهرًا(	

8310090٪ يريدون البقاء
فرتة	طويلة	)أكرث	من	12	شهرًا(

   90٪  يريدون العودة

ملف	منطقة	النزوح		8

أربیل، محافظة أربیل
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	أربیل

القضاء	النزوح عدد	النازحني	حسب	قضاء	األصل حدود	القضاء

حدود	املحافظة

حدود	البلد
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معوقات العودة

ترجع	حركات	العودة	املتأخرة	إىل	العديد	من	األسباب	املرتابطة.	بشكل	عام،	
وباملثل	بالنسبة	ملناطق	أخرى	يف	اقليم	كردستان	العراق،	فإن	العائالت	باقية	
ألنها	تتمتع	بظروف	معيشية	أفضل	يف	النزوح	أكرث	من	بلد	املنشأ.	كام	أن	ثالثة	
أرباع	منازلهم	دمرت/أتلفت	)73٪(،	وما	زال	حوايل	45٪	يعتقدون	أن	مسكنهم	
يف	بلد	املنشأ	"غري	آمن"	بسبب	نقص	قوات	األمن،	و	39٪	"يفتقرون	إىل	فرص	
العمل/كسب	الرزق"	و	38٪	أفادوا	بالخوف/الصدمة.	باإلضافة	إىل	ذلك،	أشار	
مقدمي	املعلومات	الرئيسية	إىل	أن	العديد	من	األشخاص	النازحني	داخليا	يف	
أربيل	ما	زالوا	يعتمدون	عىل	املساعدات	اإلنسانية	)ويخشون	أن	يخرسوها(.

املعوقات	الرئيسية	للعودة

التامسك االجتامعي 

النفسية تدمري املنازل  الصحة 

األمان )العودة مغلقة( سبل العيش والخدمات 

الشكل رقم )1( املعوقات الرئيسية للعودة

تم	تدمري/ترضر	املنزل

نقص	قوات	األمن

ال	يوجد	مصدر	لكسب	الرزق/الدخل

الخوف/الصدمة

ال	يوجد	املال	الكايف

%73

%46

%39

%38

%16

الظروف يف النزوح

ثاين	أعىل	دخل	 أربيل	هو	 للفرد	يف	محافظة	 الشهري	 الدخل	 إن	متوسط	
أمام	 الصعوبات	 فإن	 ذلك،	 عراقياً.	ومع	 ديناراً	 	11٦,٦٦7 املناطق:	 يف	جميع	
شخص	 يوجد	 األرس	 من	 	٪40 حوايل	 )يف	 مرتفعة	 العمل	 عىل	 الحصول	
إىل	 عمل(	 عىل	 العثور	 أمام	 صعوبات	 وجود	 عن	 أبلغ	 األقل	 عىل	 واحد	
من	 	٪88 لـ	 السائد	 السكن	 املؤجرة	هي	 )املساكن	 املعيشة	 تكاليف	 جانب	
األرس(.	ونتيجة	لذلك،	فإن	20٪	من	األرس	تحصل	عىل	قروض	وديون،	و	٪22	
تعتمد	عىل	املدخرات	و	15٪	يتلقون	املساعدة	من	األقارب/األصدقاء.	هذا	
التعليم	)32٪	من	 تأثري	عىل	قدرتهم	عىل	الوصول	إىل	 ميكن	أن	يكون	له	
األطفال	الذين	ترتاوح	أعامرهم	بني	٦-11	سنوات	ال	يحرضون	التعليم	اإللزامي(.

األصل قضاء 

4 مخيامت
يف القضاء

1,216 أرسة
)1.33٪ من مجمل النازحني يف 

املخيامت(

-23٪ معدل االختالف 
)أيار – كانون االول  2018(

42٪		البعاج	

28٪	املوصل	

14٪	سنجار

8٪	الحمدانية	

تلعفر	 	٪4

وجود النازحني ضمن املخيامت

٪14

٪1

116,667 د.ع

٪11

٪32٪20

)FHH( األرس التي تعيلها امرأة

)HLP( وثائق السكن واألرض واملمتلكات املفقودة

األطفال يف الفئة العمرية )6-11( مل يلتحقوا باملدارس

السكان النازحون الذين يعيشون يف املساکن الحرجة

االعتامد عىل القروض أو الديون

متوسط دخل األرسة الشهري )للفرد الواحد(

الوطني املتوسط  ميثل  املنقط  الخط 

الف دينار عراقي   200 0  و  5,278 د املقياس ما بني   

نقاط الضعف

ملف	منطقة	النزوح		8

أربیل، محافظة أربیل
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	أربیل
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ملف	منطقة	النزوح		9

مناطق املنشأ للنازحني

حركة النازحني

اعتبار	كربالء	منطقة	"متغرية"	إىل	حد	ما.	وقد	غادرت	واحدة	من	كل	 ميكن	
خمس	أرس	املنطقة	منذ	ربيع	عام	2018:	جميع	األرس	التي	كانت	يف	األصل	من	
الشيخان،	وما	بني	15	٪	و	50	٪	من	سكان	الديبس	واملوصل	وتلعفر.	كام	أن	ما	
يقارب	90٪	من	األشخاص	النازحني	داخليا	فروا	يف	حزيران	ومتوز	2014،	مع	٪9	
إضافية	يف	األشهر	األوىل	من	عام	2014.	وبناء	عليه،	ميكن	أن	ترتبط	تحركاتهم	

بشكل	رئييس	مع	التقدم	األويل	لداعش	إىل	نينوى..

نوايا النازحني

السكان النازحني داخليا يف املنطقة

2,469  أرسة

خارج	 النازحني	 إجاميل	 من	 	٪1 (
املخيامت(

استقبال	منخفض

استقبال	متوسط			

استقبال	عايل

معدل التغيري للسكان النازحني داخليا

 -21٪ معدل التغيري 

	)ايار	-	كانون	الثاين	2018(

	 ثابت	

اىل	حد	ما	ثابت

متغري	إىل	حد	ما

متغري

مناطق املنشأ لألشخاص النازحني داخليا

تلعفر											 		٪٦3  
الحمدانية						 		٪13  

  9٪		تلكيف										
  15٪	اماكن	اخرى			

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

طول مدة النزوح للنازحني داخليا

 راذا - 

 100 ٪ النزوح املطول

  89٪		حزيران	-	متوز		2014   
  9٪	قبل	حزيران	201٦  

  2٪		آب		2014 

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

الرتكيب الديني-العرقي للنازحني داخليا

70٪	الرتكامن	الشيعة
  15٪	الشبك	الشيعة
   8٪	العرب	الشيعة
  4٪	الرتكامن	السنة
  3٪	العرب	السنة

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

10078غري	متجانس		
فرتة	قصرية	/	متوسطة	)أقل	من	12	شهرًا(

10058 78٪	يريدون	البقاء
فرتة	طويلة	)أكرث	من	12	شهرًا(

   58٪  يريدون العودة

كربالء، محافظة كربالء
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	كربالء

القضاء	النزوح عدد	النازحني	حسب	قضاء	األصل حدود	القضاء

حدود	املحافظة

حدود	البلد
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معوقات العودة

للعودة	هي	 عقبات	 ثالث	 أهم	 فإن	 الرئيسية،	 املعلومات	 ووفقاً	ملقدمي	
السابقة،	ونقص	األموال	واإلمكانيات	االقتصادية	 تدمري/تلف	مساكن	اإلقامة	
موطن	االصل.	وعندما	تم	تقييمها	بشكل	مبارش،	أكدت	األرس	فقدان	منزلها	
التوايل(	إىل	جانب	الوضع	السيئ	يف	 السابق	وأصولها	)8٦٪	و	42٪	عىل	
موطن	االصل	)حوايل	20٪	أفادوا	بنقص	الخدمات	ونفس	النسبة	يشكون	من	

نقص	فرص	العمل/كسب	العيش(	كعقبات	للعودة.

املعوقات	الرئيسية	للعودة

التامسك االجتامعي 

الصحة الذهنية تدمري املنازل 

األمان )العودة مغلقة( سبل العيش والخدمات 

الشكل رقم )1( املعوقات الرئيسية للعودة

تم	تدمري/ترضر	املنزل

األصول	رسقت/دمرت

الخدمات	األساسية	التعمل

ال	يوجد	مصادر	لكسب	الرزق/الدخل

الظروف	املعيشية	أفضل	يف	بلد	النزوح

%86

%42

%23

%20

%19

الظروف يف النزوح

إن	العائالت	التي	ترغب	يف	االنتقال	بشكل	دائم	إىل	مدينة	كربالء	تعتربها	مكانًا	
آمًنا،	ويف	معظم	الحاالت،	ميكنها	أيًضا	االستفادة	من	وجود	األقارب/األصدقاء	
الذين	انتقلوا	معهم.	ورمبا	اختار	هؤالء	النازحون	النزوح	إىل	كربالء	ألن	املجتمع	
املضيف	هو	يف	الغالب	من	الشيعة،	وذكرت	10٪	فقط	من	األرس	توافر	املساكن	
والوظائف.	كام	وتبدو	األحوال	املعيشية	للنازحني	أسوأ	من	املتوسط:	إن	الدخل	
الشهري	للفرد	الواحد	منخفض	جدا	)50,000	دينار	عراقي(،	وأشارت	تقارير	أن	
واحدة	من	خمس	عائالت	ذكرت	وجود	عوائق	للعمل)19٪(،	و٦4٪		فقط	من	
األرس	ميكن	أن	تعتمد	عىل	العمل	كأحد	مصادر	دخلها	الرئيسية	وأن	ما	نسبته	
4٦٪	من	األرس	تتلقى	الدعم	من	قبل	العائلة/األصدقاء.	وهذا	يضع	هذه	األرس	
يف	خطر	كبري	لإلخالء،	وهو	مصدر	قلق	رئييس	من	25	٪	من	األرس،	تستضيف	
املنطقة	أيضاً	نسبة	عالية	من	األرس	التي	ذكرت	وجود	افراد	مترضرين	فيها:	
33٪	لديهم	فرد	واحد	عىل	األقل	من	ذوي	اإلعاقة	)وهو	ما	يتفق	مع	موجة	
العنف	املنترش	يف	صيف	2014(	و22٪	من	األرس	ترأسها	إناث.	وباإلضافة	إىل	

.HLP	وثائق	العائالت	جميع	فقدت	ذلك،

وجود النازحني ضمن املخيامت

	ال	يوجد	نازحني	يف	املخيامت	

٪22

٪100

٪7

50,000 د.ع

٪25 ٪33

)FHH( األرس التي تعيلها امرأة

معرضني لخطر اإلخالءاألرس التي لديها عىل األقل شخص واحد من ذوي اإلعاقة

)HLP( وثائق السكن واألرض واملمتلكات املفقودة

السكان النازحون الذين يعيشون يف املساکن الحرجة

متوسط دخل األرسة الشهري )للفرد الواحد(

الوطني املتوسط  ميثل  املنقط  الخط 

الف دينار عراقي   200 0  و  5,278 د املقياس ما بني   

نقاط الضعف

ملف	منطقة	النزوح		9

كربالء، محافظة كربالء
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	كربالء
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ملف	منطقة	النزوح		10

مناطق املنشأ للنازحني

حركة النازحني

الوضع	ثابت	إىل	حد	ما:	فقد	انتقل	18٪	من	األشخاص	النازحني	داخليا	منذ	أيار	
2018،	معظمهم	من	بيجي،	داقوق	واملقدادية،	والذين	ال	يوجد	منهم	أحد	
اآلن	يف	املنطقة.	وقد	غادر	معظم	الناس	منازلهم	بني	أيلول	2014	وآذار	201٦. 
كام	غادر	1٦٪	بسبب	تحركاتهم	عىل	طول	ممر	املوصل	و	11٪	خالل	التغيري	يف	

التكوين	األمني	واإلداري	يف	املناطق	املتنازع	عليها.

نوايا النازحني

السكان النازحني داخليا يف املنطقة

14,065 أرسة

خارج	 النازحني	 إجاميل	 من	 	٪7(
املخيامت(

استقبال	منخفض

استقبال	متوسط

استقبال	عايل			

معدل التغيري يف السكان النازحني داخليا

 -18٪ معدل التغيري 

)ايار	-	كانون	الثاين	2018(

	 ثابت	

اىل	حد	ما	ثابت

متغري	إىل	حد	ما

متغري

مناطق املنشأ لألشخاص النازحني داخليا

45٪		الحويجة									9٪				املوصل
13٪		طوز																	22٪		أخرى

11٪					كركوك								

متجانس

متجانسة	إىل	حد	ما

غري	متجانسة		

طول مدة النزوح

96 ٪ النزوح املطول

19٪	ايلول	2014	–	نيسان	2015
 18٪	نيسان	2015	–	آذار	201٦

 1٦٪	ترشين	األول	201٦	–	متوز	2017
13٪	ما	بعد	آذار	201٦ 
 12٪	حزيران-متوز	2014
 11٪	ما	بعد	متوز	2017

11٪	أخرى
٦0٪	النزوح	املطول

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس  

الرتكيب الديني-العرقي

88٪	العرب	السنة	
 ٦٪	الرتكامن	السنة

 4٪	الرتكامن	الشيعة
2٪	العرب	الشيعة

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس

10061
فرتة	قصرية	/	متوسطة	)أقل	من	12	شهرًا(	

6110070٪ يريدون البقاء
فرتة	طويلة	)أكرث	من	12	شهرًا(

   70٪  يريدون العودة

كركوك، محافظة كركوك
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	كركوك

القضاء	النزوح عدد	النازحني	حسب	قضاء	األصل حدود	القضاء

حدود	املحافظة

حدود	البلد

وأيضا منطقة 

املنشأ الرئيسية

الوقائع  صحيفة 

حة متا
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معوقات العودة

،	فإن	القضايا	األمنية	يف	بلد	املنشأ	 ووفقاً	ملقدمي	املعلومات	الرئيسية	
التي	 الرئيسية	 العقبات	 السابقة	هي	 باملنازل	 لحقت	 التي	 والتدمري/األرضار	
تحول	دون	العودة.	وعندما	تم	تقييمها	بشكل	مبارش،	أفادت	العائالت	بشكل	
رئييس	عن	تدمري/تلف	املنازل	)57٪(،	والخوف/الصدمة	)49٪(	ووجود	األلغام	
يف	بلد	املنشأ	)33٪(.	وقد	تكون	هناك	قضية	أخرى	هي	عدم	وجود	وثائق:	

4٦٪	من	األرس	فقدوا	وثائق	HLP	و	14٪	الوثائق	املدنية.

املعوقات	الرئيسية	للعودة

التامسك االجتامعي 

النفسية تدمري املنازل  الصحة 

األمان )العودة مغلقة( سبل العيش والخدمات 

الشكل رقم )1( املعوقات الرئيسية للعودة

 تم	تدمري/ترضر	املنزل

الخوف/الصدمة

وجود	األلغام

الظروف	املعيشية	أفضل	يف	بلد	النزوح

األصول	رسقت/دمرت

%57

%49

%33

%14

%14

الظروف يف النزوح

الظروف	املعيشية	للعائالت	النازحة	يف	املنطقة	صعبة،	فعىل	الرغم	من	أن	
حوايل	90٪	من	األرس	تعتمد	عىل	العمل	كأحد	مصادرها	األساسية	لإليرادات،	
فإن	متوسط	دخل	الفرد	الشهري	ال	يتجاوز	58,333	ديناراً	عراقياً.	وباإلضافة	
إىل	ذلك،	تم	اإلبالغ	عن	وجود	عقبات	يف	العمل	من	قبل	حوايل	ثلث	األرس.	وقد	
يشري	الدخل	املنخفض	إىل	أن	معظم	إيرادات	العمل	تأيت	من	قبل	القارصين.	
وتؤكد	هذه	الفرضية	ارتفاع	نسبة	األطفال	واملراهقني	الذين	ترتاوح	أعامرهم	
بني	12-14	و	15-17	سنة	ممن	مل	يلتحقوا	بالتعليم	اإللزامي	)32٪	و	٦1٪	عىل	
التوايل(.	وتقريبا	توجد	أرسة	واحدة	من	كل	خمس	أرس	ترأسها	امرأة،	وأرسة	
واحدة	من	كل	أربعة	لديها	فرد	من	ذوي	اإلعاقة	وواحدة	من	كل	ثالثة	أرس	لديها	
أكرث	من	اثنني	إىل	ثالثة	من	املعالني.	وأخرياً،	مل	يتم	تطعيم	10٪	من	األطفال	

يف	عمر	0-5	سنوات	ضد	الحصبة	وشلل	األطفال.

وجود النازحني ضمن املخيامت

	ال	يوجد	نازحني	يف	املخيامت	

%46

%26

%8

58,333 د.ع

%26

%18

)FHH( األرس التي تعيلها امرأة

)HLP( وثائق السكن واألرض واملمتلكات املفقودة

األطفال يف الفئة العمرية )6-11( مل يلتحقوا باملدارس

السكان النازحون الذين يعيشون يف املساکن الحرجة

األرس التي لديها عىل األقل شخص واحد من ذوي اإلعاقة

متوسط دخل األرسة الشهري )للفرد الواحد(

الوطني املتوسط  ميثل  املنقط  الخط 

الف دينار عراقي   200 0  و  5,278 د املقياس ما بني   

نقاط الضعف

ملف	منطقة	النزوح		10

كركوك، محافظة كركوك
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	كركوك
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1
عقرة، محافظة نینوی

1.     إن املعلومات الواردة يف هذا التقرير هي ألغراض املعلومات العامة فقط. وال تعني األسماء والحدود الخاصة  املعلوماتية اقرارا رسميا أو قبوال من املنظمة الدولية 

للهجرة

النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	عقرة

مناطق املنشأ للنازحني

حركة النازحني

یبدو	أن	املنطقة	تتمتع	بعدد	سکان	ثابت	إذ	أن	5	٪	فقط	من	النازحین	ترکوا	
القضاء	منذ	ربیع	عام	2018.	ومع	ذلك	،	تغیر	ترکیب	النازحین.	ومعظم	العائالت	
األصلية	من	سنجار	وتلعفر	وتلكيف	والحرضة	قد	انتقلت،	أما	من	الحمدانية	فقد	
بقيت،	بينام	كانت	هناك	زيادة	يف	عدد	النازحني	من	املوصل	وهم	اآلن	يشكلون	
أكرث	من	80٪	من	جميع	النازحني.	وترتبط	حركات	العودة	املتأخرة	بشكل	كبري	
مبوجة	العنف	املرتبط	بتنظيم	الدولة	اإلسالمية	يف	صيف	عام	2014	)عندما	

فر	جميع	األشخاص	النازحني	داخليا	تقريبا(.

نوايا النازحني

السكان النازحني داخليا يف املنطقة

5,467  أرسة

خارج	 النازحني	 إجاميل	 من	 	٪3(
املخيامت(

استقبال	منخفض

استقبال	متوسط			

استقبال	عايل

معدل التغيري للسكان النازحني داخليا

 -5٪ معدل التغيري 

)ايار	-	كانون	الثاين	2018(

	 ثابت	

اىل	حد	ما	ثابت

متغري	إىل	حد	ما

متغري

مناطق املنشأ لألشخاص النازحني داخليا

	 موصل	 	٪83  
الحمدانية	 					٪12

  5٪							اماكن	اخرى						

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

طول مدة النزوح للنازحني داخليا

98 ٪ النزوح املطول

 55٪	حزيران	-	متوز	2014
 4٪				آب	2014

2٪					أماكن	أخرى

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

الرتكيب الديني-العرقي للنازحني داخليا

٦4٪	الكرد	السنة
21٪	شبك	السنة
13٪	شبك	شيعة
2٪	املسيحية

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

10076غري	متجانس		
فرتة	قصرية	/	متوسطة	)أقل	من	12	شهرًا(

7610081٪	يريدون	البقاء
فرتة	طويلة	)أكرث	من	12	شهرًا(

   81٪  يريدون العودة

القضاء	النزوح عدد	النازحني	حسب	قضاء	األصل حدود	القضاء

حدود	املحافظة

حدود	البلد

ملف	منطقة	النزوح		11
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معوقات العودة

التكوين	 تغري	 عن	 الناجم	 الخوف	 فإن	 الرئيسية،	 املعلومات	 وفقاً	ملقدمي	
العرقي	-	الديني	ونقص	األمن	/	السالمة	يف	مناطق	املنشأ	األصلية	هو	من	
بني	العوائق	الثالثة	األوىل	التي	تعيق	العودة،	إىل	جانب	تدمري	/	تلف	املنازل.	
وخالل	املسح	األرسي،	ذكرت	األرس	أن	الخوف	/	الصدمة،	وعدم	وجود	قوات	
،	٦5	٪	و	30	٪(	وغريها	من	 األمن	يف	موقع	املنشأ	ووجود	األلغام	)٦5	٪	

العقبات	تحول	دون	العودة.

املعوقات	الرئيسية	للعودة

التامسك االجتامعي 

الصحة الذهنية تدمري املنازل 

األمان )العودة مغلقة( سبل العيش والخدمات 

الشكل رقم )1( املعوقات الرئيسية للعودة

الخوف/الصدمة

نقص	قوات	األمن

وجود	األلغام

تم	تدمري/ترضر	املنزل	يف	بلد	املنشأ

التمييز

%65

%65

%30

%27

%25

الظروف يف النزوح

أن	 حيث	 املتوسط؛	 من	 أفضل	 عقرة	 للنازحني	يف	 املعيشية	 الظروف	 تبدو	
75000	دينار	عراقي،	ويف	84٪	من	 للفرد	يساوي	 الدخل	الشهري	 متوسط	
األرس،	أحد	مصادر	الدخل	األساسية	هو	التوظيف،	والعقبات	التي	تحول	دون	
توطينها	 تم	 األرس	 من	 فقط	 و٪5	 	.)٪12( شائعة	 ليست	 عمل	 عىل	 العثور	
،	بينام	يعيش	79٪	منهم	يف	مساكن	مستأجرة	)مع	 الحرجة	 يف	املساکن	
اتفاقية	إيجار	طويلة	األجل(.	ومع	ذلك،	ال	يزال	األشخاص	النازحون	داخليا	يف	
عقرة	يعرضون	عدًدا	من	الثغرات/نقاط	الضعف.	ويبدو	أن	عدم	وجود	وثائق	
HLP	واحدة	من	أهمها،	وتؤثر	عىل	55	٪	من	األرس.	كام	أن	هناك	عدد	أكرب	من	
متوسط	عدد	املنازل	التي	ترأسها	النساء	)2٦٪(	،	وبالتايل	فإن	األرس	املعيشية	
التي	أبلغت	عن	وجود	أكرث	من	2	إىل	3	معالني	فيها	يساوي	)33٪(.	ولهذه	
النتيجة	أحد	العواقب	املهمة	األخرى	التي	قد	تفرس	الحصة	املرتفعة	من	الدخل	
من	العمل:	فقد	ال	يلتحق	بنحو	29٪	من	األطفال	يف	عمر	12-14	سنة	و	٦1٪	من	

الذين	بلغوا	15	إىل	17	سنة	يف	التعليم	الرسمي.

األصل قضاء 

2 مخيامت
يف القضاء

324 أرسة
)0.36٪ من مجمل النازحني يف املخيامت(

-4٪  معدل االختالف 
)أيار – كانون االول  2018(

94٪	املوصل

٦٪				تلكيف

وجود النازحني ضمن املخيامت

٪55

٪61

٪5

٪33

75،000 د.ع

٪26

)FHH( األرس التي تعيلها امرأة

األرس التي لديها أكرث من اثنني أو ثالثة معالنياألطفال يف الفئة العمرية )15-17( مل يلتحقوا باملدارس

)HLP( وثائق السكن واألرض واملمتلكات املفقودة

السكان النازحون الذين يعيشون يف املساکن الحرجة

متوسط دخل األرسة الشهري )للفرد الواحد(

الوطني املتوسط  ميثل  املنقط  الخط 

الف دينار عراقي   200 0  و  5,278 د املقياس ما بني   

نقاط الضعف

عقرة، محافظة نینوی
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	عقرة

ملف	منطقة	النزوح		11
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ملف	منطقة	النزوح		12

مناطق املنشأ للنازحني

حركة النازحني

وفیما	یتعلق	بحرکة	النازحین،	فإن	الوضع	يف	املنطقة	یتسم	بالثبات	إىل	حد	
ما:	11٪	من	النازحین	غادروا	منذ	شھر	أيار	2018،	وبصفة	رئیسیة	فإن	أصولهم	
تعود	إىل	مناطق	تلکیف	والحمدانية	المتنازع	علیھا.	وقد	بقيت	العائالت	من	
سنجار	يف	الغالب،	بينام	ارتفع	عدد	النازحني	داخلياً	من	املوصل	)+٪25	،	439 

أرسة(	وهم	ميثلون	اآلن	املجموعة	الرئيسية.

نوايا النازحني

السكان النازحني داخليا يف املنطقة

 3,822  أرسة

خارج	 النازحني	 إجاميل	 من	 	٪2(  
املخيامت(

استقبال	منخفض

استقبال	متوسط			

استقبال	عايل

معدل التغيري للسكان النازحني داخليا

 -11٪ معدل التغيري 

	)ايار	-	كانون	الثاين	2018(

	 ثابت	

اىل	حد	ما	ثابت

متغري	إىل	حد	ما

متغري

مناطق املنشأ لألشخاص النازحني داخليا

	 موصل	 			٪٦0 
سنجار	 	٪33 

  7٪						أماكن	أخرى

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

طول مدة النزوح للنازحني داخليا

 راذا - 

 98 ٪ النزوح املطول

 ٦2٪			آب		2014
 3٦٪		حزيران	-	متوز		2014

 2٪					بعد	متوز		2017 

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

الرتكيب الديني-العرقي للنازحني داخليا

 38٪	االيزيدية
 32٪	الكرد

              )1٦٪	من	السنة,	1٦٪	شيعة(
 21٪	شبك

                )14٪	من	السنة,	7٪	شيعة(
 9٪			أخرى

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

10099غري	متجانس		
فرتة	قصرية	/	متوسطة	)أقل	من	12	شهرًا(

10080 99٪	يريدون	البقاء
فرتة	طويلة	)أكرث	من	12	شهرًا(

   80٪  يريدون العودة

القضاء	النزوح عدد	النازحني	حسب	قضاء	األصل حدود	القضاء

حدود	املحافظة

حدود	البلد

1
شيخان، محافظة نينوى

1.     إن املعلومات الواردة يف هذا التقرير هي ألغراض املعلومات العامة فقط. وال تعني األسماء والحدود الخاصة  املعلوماتية اقرارا رسميا أو قبوال من املنظمة الدولية 

للهجرة 

النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	شيخان
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   ٪6

٪67

٪25

50,000 د.ع

٪34 ٪17

معوقات العودة

وفقاً	ملقدمي	املعلومات	الرئيسية،	فإن	انعدام	األمن	والخوف	الناجمني	عن	
التكوين	العرقي	والديني	املتغري	يف	بلد	املنشأ	يشكالن	العقبات	الرئيسية	
التقییمات	 وأثناء	 تلف	املنازل.	 	/ تدمري	 العودة،	إىل	جانب	 تحول	دون	 التي	
األرسية،	ذکرت	العائالت	انخفاض	األمن	والخوف	/	الصدمة	)53	٪	و	41	٪(،	ثم	
قلة	سبل	العيش،	ونقص	الخدمات	األساسیة،	ووجود	األلغام،	والتمییز	)حوايل	
25	٪	لکل	منھما(	کعقبات	للعودة.	كام	أن	ما	يقارب	70	٪	من	األرس	يفتقدون	
وثائق	HLP	و	24	٪	قد	دمرت	مساكن	إقامتهم	السابقة.	وقد	تكون	هذه	النسبة	
املرتفعة	من	األشخاص	النازحني	داخليا	الذين	فقدوا	وثائق	HLP	ألن	اليزيديني	
يشكلون	الجزء	األكرب	من	األشخاص	النازحني	داخليا	يف	املنطقة	وبشكل	عام	

مل	يكن	لديهم	وثائق	HLP	قبل	النزاع	بسبب	التمييز	طويل	األمد.

املعوقات	الرئيسية	للعودة

التامسك االجتامعي 

الصحة الذهنية تدمري املنازل 

األمان )العودة مغلقة( سبل العيش والخدمات 

الشكل رقم )1( املعوقات الرئيسية للعودة

قلة	تواجد	قوات	األمن

الخوف/الصدمة

ال	يوجد	مدر	لكسب	الرزق/الدخل

تم	تدمري/ترضر	املنزل

وجود	األلغام

%53

%41

%27

%24

%22

الظروف يف النزوح

وينعكس	أثر	النزوح	املطول	عىل	الظروف	املعيشية	للنازحني:	متوسط	الدخل	
الشهري	للفرد	الواحد	هو	000	,50	دينار	عراقي.	وعىل	الرغم	من	أن	85٪	من	
األرس	تشري	إىل	أن	العمل	هو	أحد	مصادر	دخلها	الرئيسية	،	إال	أن	العقبات	التي	
تحول	دون	الحصول	عىل	عمل	منترشة	عىل	نطاق	واسع	)34٪	من	األرس(.	ويف	
الواقع،	ما	يقارب	20	٪	من	األرس	تعتمد	عىل	مدخراتها	ونفس	الحصة	لألرس	التي	
تأخذ	القروض	أو	الديون.	ومن	املهم	أيًضا	مالحظة	أن	واحدة	من	بني	كل	أربع	

عائالت	تعيش	حاليًا	يف	مساکن	حرجة.

األصل قضاء 

Camps 5
in district

5273 أرسة

)6٪ من مجمل النازحني يف املخيامت(

3٪ معدل االختالف 
)أيار – كانون االول  2018(

75٪	سنجار

24٪		البعاج

2٪				املوصل

وجود النازحني ضمن املخيامت

)FHH( األرس التي تعيلها امرأة

اإلبالغ عن وجود عقبات يف التوظيفاخذ قروض أو ديون

)HLP( وثائق السكن واألرض واملمتلكات املفقودة

السكان النازحون الذين يعيشون يف املساکن الحرجة

متوسط دخل األرسة الشهري )للفرد الواحد(

الوطني املتوسط  ميثل  املنقط  الخط 

الف دينار عراقي   200 0  و  5,278 د املقياس ما بني   

نقاط الضعف

ملف	منطقة	النزوح		12

شيخان، محافظة نينوى
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	شيخان
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مناطق املنشأ للنازحني

حركة النازحني

بشكل	عام،	هناك	عودة	إىل	املوصل.	ومع	ذلك،	فإنها	فقط	يف	الجزء	الرشقي	
من	املدينة،	والتي	كانت	أول	منطقة	تسرتد	من	داعش	)كانون	الثاين	2017(.	ومل	
تشهد	هذه	املنطقة	دماًرا	تاًما،	والسكن	والخدمات	األساسية	متوفرة،	وهي	
حالة	مختلفة	جًدا	عن	غرب	املوصل.	وبالتايل	ميكن	تعريف	الوضع	يف	املنطقة	

بأنه	ثابت:	فقط	8٪	من	األشخاص	النازحني	داخليا	قد	غادروا	منذ	أيار	2018.

ميكن	تعريف	الوضع	يف	املوصل	بأنه	"ثابت":	حيث	أن	8٪	فقط	من	النازحني	
قد	غادروا	منذ	أيار	2018.	ويف	حال	وجود	حركات	عودة،	فإنها	فقط	إىل	الجزء	
داعش	 من	 استعادتها	 يتم	 منطقة	 أول	 كانت	 والتي	 املدينة،	 من	 الرشقي	
من	 أكرث	 املوصل	 ملدينة	 الرشقية	 األحياء	 وتستضيف	 	.)2017 الثاين	 )كانون	
نصف	األشخاص	النازحني	يف	القضاء،	بينام	يوجد	الباقون	بشكل	رئييس	يف	
الجانب	اآلخر	من	املدينة،	ويوجد	عدد	قليل	جداً	منهم	يف	النواحي	الريفية	
من	املوصل.	وقد	أدت	العواقب	املادية	للنزاع	يف	املدينة،	وخاصة	يف	األحياء	
الجانب	الرشقي،	والذي	عاىن	 باتجاه	 الغربية،	إىل	نزوح	كبري	داخل	املدينة	
التحتية	العامة.	وباإلضافة	إىل	ذلك،	 بدرجة	أقل	من	تدمري	املساكن	والبنية	
يضم	قضاء	املوصل	منطقة	ممتدة	للغاية	تتكون	من	نواحي	حامم	العليل،	
والشورة،	واملحلبية،	والقيارة،	وبعشيقة.	علام	بأن	النزوح	من	هذه	املناطق	

قد	كان	كبريًا،	وال	يزال	الكثريون	بانتظار	العودة.

السكان النازحني داخليا يف املنطقة

30,789 أرسة

خارج	 النازحني	 إجاميل	 من	 	٪15(
املخيامت(

استقبال	منخفض

استقبال	متوسط

استقبال	عايل			

معدل التغيري يف السكان النازحني داخليا

 -8٪ معدل التغيري 

)ايار	-	كانون	الثاين	2018(

	 ثابت	

اىل	حد	ما	ثابت

متغري	إىل	حد	ما

متغري

مناطق املنشأ لألشخاص النازحني داخليا

93٪	املوصل
3٪	سنجار
2٪	تلعفر
2٪	البعاج

متجانس								

متجانسة	إىل	حد	ما

غري	متجانسة		

طول مدة النزوح

5 ٪ النزوح املطول

94٪	ترشين	األول	201٦	–	متوز	2017
 ٦٪	أخرى

متجانس								

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

الرتكيب الديني-العرقي

99٪	العرب	السنة	

1٪	الرتكامن	السنة

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس

ملف	منطقة	النزوح		13
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موصل، محافظة نينوى
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	موصل

القضاء	النزوح عدد	النازحني	حسب	قضاء	األصل حدود	القضاء

حدود	املحافظة

حدود	البلد

نوايا النازحني

فرتة	قصرية	/	متوسطة	)أقل	من	12	شهرًا(:	

  62٪ يريدون البقاء

فرتة	طويلة	)أكرث	من	12	شهرًا(:

   94٪  يريدون العودة

وأيضا منطقة 

املنشأ الرئيسية

الوقائع  صحيفة 

حة متا
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معوقات العودة

ووفقاً	لكل	من	مقدمي	املعلومات	الرئيسية	والعائالت،	فإن	تدمري/تلف	املنازل	
عىل	نطاق	واسع،	إىل	جانب	االفتقار	إىل	فرص	العمل	/	كسب	الرزق	والخدمات	
يف	بلد	املنشأ،	هام	العائقان	الرئيسيان	أمام	العودة.	كام	أفاد	حوايل	40٪	من	

العائالت	أن	نقص	املال	هو	عقبة	ايضا.

املعوقات	الرئيسية	للعودة

التامسك االجتامعي 

النفسية تدمري املنازل  الصحة 

األمان )العودة مغلقة( سبل العيش والخدمات 

الشكل رقم )1( املعوقات الرئيسية للعودة

تم	تدمري/ترضر	املنزل

ال	يوجد	املال	الكايف

ال	يوجد	مصادر	لكسب	الرزق/الدخل

األصول	رسقت/دمرت

التمييز

%62

%42

%30

%19

%14

الظروف يف النزوح

ظروف	املعيشة	صعبة؛	يبلغ	متوسط	دخل	الفرد	الشهري	40,000	دينار	عراقي،	
مع	وجود	أفراد	يف	الربع	األول	لديهم	11,100	دينار	عراقي	أو	أقل	يف	األيام	
الثالثني	األخرية.	وتعترب	العوائق	أمام	الحصول	عىل	عمل	شائعة:	يف	ثلث	األرس،	
أبلغ	فرد	واحد	عىل	األقل	عن	وجود	عقبات	يف	الحصول	عىل	عمل.	ونتيجة	
17٪	معرضون	لخطر	 القروض	والديون	و	 تلجأ	إىل	 14٪	من	األرس	 لذلك،	فإن	

.HLP	وثائق	أيضا	فقدوا	٦0٪	من	وأكرث	اإلخالء،

علام	بأن	حوايل	35٪	من	األطفال	الذين	ترتاوح	أعامرهم	بني	٦-11	سنوات	مل	
يلتحقوا	بالتعليم	اإللزامي.	وهناك	حوايل	20٪	من	األرس	التي	تعاين	من	ثغرة	
واحدة	مام	ييل:	إما	أن	تكون	امرأة	ترأسها،	أو	لديها	فرد	واحد	من	ذوي	اإلعاقة،	

أو	لديها	أكرث	من	اثنني	أو	ثالثة	من	املعالني.

األصل قضاء 

10 مخيامت
يف القضاء

32160 أرسة
)35.26٪ من مجمل النازحني يف 

املخيامت(

-5٪ معدل االختالف 
)أيار – كانون االول  2018(

28٪	املوصل

23٪	حرض

14٪		البعاج

10٪	الرشقاط

تلعفر	 	٪10

وجود النازحني ضمن املخيامت

62%

٪3

40,000 د.ع 

  ٪21

٪35٪17

)FHH( األرس التي تعيلها امرأة

)HLP( وثائق السكن واألرض واملمتلكات املفقودة

األطفال يف الفئة العمرية )6-11( مل يلتحقوا املدارس

السكان النازحون الذين يعيشون يف املساکن الحرجة

متوسط دخل األرسة الشهري )للفرد الواحد(

معرضني لخطر اإلخالء: %17

الوطني املتوسط  ميثل  املنقط  الخط 

الف دينار عراقي   200 0  و  5,278 د املقياس ما بني   

نقاط الضعف

ملف	منطقة	النزوح		13

موصل، محافظة نينوى
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	موصل
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ملف	منطقة	النزوح		14

مناطق املنشأ للنازحني

حركة النازحني

ميكن	تعريف	الوضع	يف	املنطقة	بأنه	ثابت	إىل	حد	ما:	ارتفع	عدد	النازحني	
السكان	 تركيبة	 تغريت	 ذلك،	 ومع	 2018؛	 عام	 ربيع	 منذ	 	)٪5+( طفيف	 بشكل	
النازحني.	وقد	ترك	حوايل	ثلث	األشخاص	النازحني	داخلياً	من	سنجار	مكان	النزوح،	
بينام	وصل	أولئك	الذين	كانوا	يف	األصل	من	البعاج	من	أماكن	نزوح	أخرى	لكنهم	

مل	يعودوا	بعد	إىل	مواقعهم	األصلية.

إن	جميع	النازحني	يف	منطقة	سنجار	هم	يزيديني	وقد	نزحوا	منذ	أكرث	من	أربع	
سنوات،	ونزح	أكرث	من	نصفهم	حاليا	إىل	عدة	مواقع	ضمن	نواحي	سنوين،	مع	
مجموعات	أخرى	ذات	الصلة	يف	جبل	سنجار	ومركز	سنجار.	وال	تزال	عمليات	
العودة	يف	األجزاء	الجنوبية	من	القضاء،	يف	مركز	سنجار	وناحية	القريوان،	
منخفضة	للغاية	بسبب	املخاوف	األمنية	وعدم	بذل	جهود	لتحقيق	املصالحة	

بني	القبائل.

السكان النازحني داخليا يف املنطقة

 4,049  أرسة

خارج	 النازحني	 إجاميل	 من	 	٪2(  
املخيامت(

استقبال	منخفض

استقبال	متوسط			

استقبال	عايل

معدل التغيري للسكان النازحني داخليا

 +5-٪ معدل التغيري 

	)ايار	-	كانون	الثاين	2018(

	 ثابت	

اىل	حد	ما	ثابت

متغري	إىل	حد	ما

متغري

مناطق املنشأ لألشخاص النازحني داخليا

	 سنجار	 				٪٦1  
  39٪		البعاج

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

طول مدة النزوح للنازحني داخليا

100 ٪ النزوح املطول راذا - 

100٪		آب		2014

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

الرتكيب الديني-العرقي للنازحني داخليا

100٪	االيزيدية

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

10086غري	متجانس		 نوايا النازحني

فرتة	قصرية	/	متوسطة	)أقل	من	12	شهرًا(

10053 86٪	مل	يقرروا	بعد
فرتة	طويلة	)أكرث	من	12	شهرًا(

   53٪  يريدون العودة

سنجار، محافظة نينوى
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	سنجار

القضاء	النزوح عدد	النازحني	حسب	قضاء	األصل حدود	القضاء

حدود	املحافظة

حدود	البلد

وأيضا منطقة 

املنشأ الرئيسية

الوقائع  صحيفة 

حة متا
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معوقات العودة

عودة	 أمام	 الرئيسية	 العقبات	 فإن	 الرئيسية،	 املعلومات	 ووفقاً	ملقدمي	
تقييمها	 تم	 وعندما	 األرضار.	 	/ املنازل	 وتدمري	 األمن	 قوات	 نقص	 النازحني:	
بشكل	مبارش،	أكدت	األرس	هذه	النتائج	مع	70	٪	من	األرس	التي	أبلغت	عن	وجود	
العائالت	 نصف	 حوايل	 ذكر	 كام	 السابقة.	 املنازل	 تدمري	 عن	 	٪ 	54 و	 األلغام	
الخوف/الصدمة	كعقبات.	ومن	بني	العائالت	الراغبة	يف	إعادة	التوطني	)٪14	
عىل	املدى	الطويل(،	فإن	األمن	واالنتامء	العرقي-الديني	املشرتك	للمجتمع	

املضيف	هام	عامل	الجذب	الرئييس.

املعوقات	الرئيسية	للعودة

التامسك االجتامعي 

الصحة الذهنية تدمري املنازل 

األمان )العودة مغلقة( سبل العيش والخدمات 

الشكل رقم )1( املعوقات الرئيسية للعودة

وجود	األلغام

تم	تدمري/ترضر	املنزل

الخوف/الصدمة

الخدمات	الرئيسية	التعمل

نقص	قوات	األمن

%70

%58

الظروف يف النزوح

توضح	النتائج	املذكورة	أعاله	سبب	بقاء	هذه	األرس	رغم	أن	ظروف	معيشتها	
سيئة	للغاية.	ولهذه	العائالت	أقل	متوسط	دخل	شهري	للفرد	من	بني	جميع	
املناطق	)24,٦98	دينار	عراقي(،	مع	وجود	أفراد	يف	الربع	األول	لیس	لدیهم	
دخل	خالل	الثالثني	يوًما	األخرية.	كام	وتم	اإلبالغ	عن	العوائق	التي	تحول	دون	
العمل	من	قبل	جميع	األرس	تقريبا	)87	٪(،	وفقط	55	٪	يحصلون	عىل	دخل	
من	العمل،	و	3٦٪	يلجؤون	إىل	القروض	و/أو	الديون	و	15	٪	يعيشون	يف	
املساکن	الحرجة.	ومع	ذلك،	تتلقى	هذه	العائالت	الدعم:	85٪	مستضافة	من	
قبل	عائالت	أخرى،	وتتلقى	12٪	أمواالً	من	األقارب/األصدقاء،	و	٦٪	من	املنظامت	

غري	الحكومية	/	املؤسسات	الخريية،	و	3٪	من	الخدمات	االجتامعية.

HLP	)ويفقد	 العائالت	قد	فقدت	وثائق	 أيًضا	مالحظة	أن	جميع	 	ومن	املهم	
واحد	من	كل	أربعة	الوثائق	املدنية(.	علام	بأن	هذه	قضية	منترشة	يف	سنجار،	
معروفة	وموثقة	سابقاً.	ومن	املرجح	أن	يكون	لدى	هذه	األرس	أيًضا	أفراد	من	
ذوي	اإلعاقة	)33٪	مقابل	معدل	إجاميل	يبلغ	19٪(.	وما	يصل	إىل	4٦٪	من	
األطفال	الذين	ترتاوح	أعامرهم	بني	٦-11	سنوات	ال	يحرضون	التعليم	اإللزامي.	
ووفقا	ملقدمي	املعلومات	الرئيسية،	يف	وقت	التقييم،	مل	تكن	العديد	من	
املدارس	يف	سنجار	مفتوحة	بسبب	األرضار/الدمار،	إال	إن	الوضع	الحايل	يف	

املنطقة	يجب	أن	يكون	أقل	حرجا	بعد	تنفيذ	بعض	التدخالت	اإلنسانية.

وجود النازحني ضمن املخيامت

	ال	يوجد	نازحني	يف	املخيامت	

 ٪15

٪100

٪33

٪15

24,698 د.ع

٪23

)FHH( األرس التي تعيلها امرأة

فقدان الوثائق املدنيةاألرس التي لديها عىل األقل شخص واحد من ذوي االعاقة

)HLP( وثائق السكن واألرض واملمتلكات املفقودة

السكان النازحون الذين يعيشون يف املساکن الحرجة

متوسط دخل األرسة الشهري )للفرد الواحد(

الوطني املتوسط  ميثل  املنقط  الخط 

الف دينار عراقي   200 0  و  5,278 د املقياس ما بني   

%48

%24

%23

نقاط الضعف

ملف	منطقة	النزوح		14

سنجار، محافظة نينوى
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	سنجار
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ملف	منطقة	النزوح		15

مناطق املنشأ للنازحني

حركة النازحني

إن	الحركة	السكانية	يف	املنطقة	متغرية،	كام	أن	حركات	العودة	املحظورة	
)أحد	العوائق	الرئيسية	التي	تحول	دون	العودة	كام	ذكر	مقدمي	املعلومات	
الرئيسية	يف	ربيع	عام	2018(	أصبحت	أقل	أهمية.	وقد	انتقل	ثلث	األرس	منذ	
ربيع	عام	2018:	أكرث	من	80٪	من	النازحني	من	البعاج،	وأكرث	من	٦0٪	من	النازحني	
من	املوصل	،	و	40٪	من	سكان	تلعفر	ونحو	20٪	من	سكان	سنجار.	ومع	ذلك،	
العائالت	قد	عادت	إىل	 أن	 بالرضورة	 تعني	 الحركات	ال	 أن	هذه	 يجب	مالحظة	
موطنها	األصيل	-	ومن	املرجح	جداً	أن	العائالت	من	البعاج	ومن	غرب	املوصل	
قد	رشعت	يف	النزوح	املستمر	)حيث	أن	العودة	إىل	هذه	املناطق	أمر	معقد	
جدا(.	باإلضافة	إىل	ذلك،	ووفقاً	ملقدمي	املعلومات	الرئيسية،	فإن	عمليات	
العودة	إىل	الجانب	الغريب	من	ربيعة	واألياضية	)يف	قضاء	تلعفر(	ال	تزال	تخضع	
لقيود	بسبب	التوترات	املجتمعية،	خاصة	فيام	يتعلق	مبشاركة	مزعومة	من	
بعض	أعضاء	هذه	القبائل	يف	االنتهاكات	ضد	السكان	األيزيديني	املجاورين.

نوايا النازحني

السكان النازحني داخليا يف املنطقة

1,970  أرسة

خارج	 النازحني	 إجاميل	 من	 	٪1(  
املخيامت(

استقبال	منخفض

استقبال	متوسط			

استقبال	عايل

معدل التغيري للسكان النازحني داخليا

 -36٪ معدل التغيري 

	)ايار	-	كانون	الثاين	2018(

ثابت

اىل	حد	ما	ثابت

متغري	إىل	حد	ما

	 متغري	

مناطق املنشأ لألشخاص النازحني داخليا

  47٪	تلعفر		4٪	الحرضة	
  41٪		سنجار				1٪	البعاج	

  7٪	املوصل

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس

طول مدة النزوح للنازحني داخليا

 راذا - 

 76 ٪ النزوح املطول

 35٪	أيلول	2014	-	نيسان	2015
 35٪	نيسان	2015	-	آذار	201٦

 24٪	متوز	2017
 ٦٪	آب	2018

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس

الرتكيب الديني-العرقي للنازحني داخليا

 88٪	العرب	السنة
  10٪	الكرد	السنة

  2٪	الرتكامن	السنة

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

10062غري	متجانس		
فرتة	قصرية	/	متوسطة	)أقل	من	12	شهرًا(

10089 62٪	مل	يقرروا	بعد
فرتة	طويلة	)أكرث	من	12	شهرًا(

   89٪  يريدون العودة

تلعفر، محافظة نينوى
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	تلعفر

القضاء	النزوح عدد	النازحني	حسب	قضاء	األصل حدود	القضاء

حدود	املحافظة

حدود	البلد

وأيضا منطقة 

املنشأ الرئيسية

الوقائع  صحيفة 

حة متا
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معوقات العودة

وفقاً	ملقدمي	املعلومات	الرئيسية،	فإن	الدمار	/	التلف	يف	املنازل	وانعدام	
األمن	وعدم	وجود	فرص	عمل	والخوف	بسبب	التغيري	العرقي	والديني	يف	
بلد	املنشأ	هي	املعوقات	الرئيسية	أمام	العودة.	وعندما	تم	تقييمها	بشكل	
مبارش،	أكدت	العائالت	هذه	النتائج،	حيث	أشارت	إىل	تدمري/إتالف	املنازل	)٦4٪(	
	)٪21( األمن	 وانعدام	قوات	 	)٪3٦( والخوف/الصدمة	 	)٪47( التمييز	 وكذلك	

ووجود	األلغام	)12٪(	يف	بلد	املنشأ	كعقبات	للعودة.

املعوقات	الرئيسية	للعودة

التامسك االجتامعي 

الصحة الذهنية تدمري املنازل 

األمان )العودة مغلقة( سبل العيش والخدمات 

الشكل رقم )1( املعوقات الرئيسية للعودة

تم	تدمري/ترضر	املنزل

التمييز

الخوف/الصدمة

نقص	قوات	األمن

األصول	رسقت/دمرت

%64

%47

%36

%25

%14

الظروف يف النزوح

وفيام	يتعلق	بالظروف	املعيشية	للنازحني،	فإن	متوسط	الدخل	الشهري	للفرد	
منخفض	للغاية	)25,000	دينار	عراقي(،	مع	أفراد	األرسة	يف	الربع	األول	الذين	
لیس	لدیهم	دخل	يف	األيام	الثالثني	األخرية.	باإلضافة	إىل	ذلك،	أفاد	٦0٪	من	
بأن	 األرس	بوجود	صعوبات	يف	الحصول	عىل	عمل،	وأفاد	5٦٪	منهم	فقط	
العمل	هو	أحد	مصادر	دخلهم	األساسية،	وهذا	أحد	أدىن	األرقام	عىل	مستوى	
البالد.	كام	متتلك	تلعفر	أعىل	نسبة	من	األشخاص	النازحني	داخلياً	الذين	يلجؤون	
إىل	القروض/الديون	)51٪(	والذين	ينفقون	مدخراتهم	)37٪(.	ويتم	دعم	ما	
يقارب	ربع	العائالت	من	قبل	األقارب/األصدقاء	)23٪(؛	علام	بانه	تم	توطني	٪11	

يف	املساکن	الحرجة.

باإلضافة	إىل	ذلك،	حوايل	70	٪	فقدوا	وثائق	HLP،	وواحدة	من	كل	أربع	عائالت	
معرضة	لخطر	اإلخالء.	وتعرض	حوايل	نصف	األرس	ضعًفا	واحًدا	عىل	األقل:	٪17	
من	األرس	يرأسها	امرأة،	2٦٪	من	األرس	لديهم	فرد	واحد	من	ذوي	اإلعاقة	و	
22	٪	لديهم	أكرث	من	اثنني	أو	ثالثة	من	املعالني	)مقابل	17	٪	،	19	٪	و	18	٪	
التعليم	منخفض	جداً:	37٪	من	األطفال	الذين	 عموما(.	كام	أن	الوصول	إىل	
ترتاوح	أعامرهم	بني	٦-11	سنة	ال	يلتحقون	بالتعليم	اإللزامي	)مقابل	21٪	إجامالً(.

وجود النازحني ضمن املخيامت

ال	يوجد	نازحني	يف	املخيامت

   ٪17

٪71

٪11

25,000 د.ع

٪51 ٪37

)FHH( األرس التي تعيلها امرأة

أخذ قروض/ديوناألطفال يف الفئة العمرية )6-11( مل يلتحقوا باملدارس

)HLP( وثائق السكن واألرض واملمتلكات املفقودة

السكان النازحون الذين يعيشون يف املساکن الحرجة

متوسط دخل األرسة الشهري )للفرد الواحد(

الوطني املتوسط  ميثل  املنقط  الخط 

الف دينار عراقي   200 0  و  5,278 د املقياس ما بني   

نقاط الضعف

ملف	منطقة	النزوح		15

تلعفر، محافظة نينوى
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	تلعفر
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مناطق املنشأ للنازحني

حركة النازحني

ميكن	تعريف	حركة	السكان	يف	املنطقة	بأنها	متغرية	إىل	حد	ما	حيث	انتقل	
)-28٪(،	معظمهم	من	  2018 أيار	 منذ	 داخليا	 النازحني	 األشخاص	 ثلث	 حوايل	
العائالت	التي	يرجع	أصلها	إىل	املوصل،	وبدرجة	أقل	سنجار.		تتألف	نسبة	كبرية	
من	النازحني	داخل	القضاء	من	السكان	املسيحيني	وهم	يف	األصل	من	مركز	
تلكيف	وقد	نزحوا	حاليا	إىل	املواقع	ذات	األغلبية	املسيحية	مثل	تللسقوف	
الذي	تسيطر	عليه	 الجنويب	 النصف	 القضاء	مقسم	إىل:	 يزال	 والقوش.	وال	
الكردية،	 األمن	 تحت	سيطرة	قوات	 الشاميل	 والنصف	 العراقية	 األمن	 قوات	
تظل	 العسكري،	 التقسيم	 هذا	 إىل	 وبالنظر	 املوقعني.	 هذين	 تضم	 والتي	
البلدان	 الكيف	وغريها	من	 تل	 النازحني	املسيحيني	إىل	مركز	 عمليات	عودة	
مثل	باطنايا	محدودة	للغاية.	ويف	نهاية	عام	2018	،	أعيد	فتح	الطريق	الذي	
يربط	بني	مركز	تل	كيف	وتللسقوف،	ولكن	مل	تسجل	أي	حركات	عودة	جديدة.

نوايا النازحني

السكان النازحني داخليا يف املنطقة

 2,546  أرسة

خارج	 النازحني	 إجاميل	 من	 	٪1 (  
املخيامت(

استقبال	منخفض

استقبال	متوسط			

استقبال	عايل

معدل التغيري للسكان النازحني داخليا

 -28% معدل التغيري 

	)ايار	-	كانون	الثاين	2018(

	 ثابت	

اىل	حد	ما	ثابت

متغري	إىل	حد	ما

متغري

مناطق املنشأ لألشخاص النازحني داخليا

تلكيف   				٪51 
سنجار 		٪29 
  19٪				موصل	

  1٪							البعاج  

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

طول مدة النزوح للنازحني داخليا

 راذا - 

52 % النزوح املطول

 49٪		آب		2014
 34٪		ترشين	األول	201٦	-	متوز		2017

 14٪		بعد	متوز		2017  
 3٪	أماكن	اخرى

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس

الرتكيب الديني-العرقي للنازحني داخليا

  5٦٪		العرب	السنة
 23٪	االيزيدية

 17٪			املسيحية
 4٪					الكرد	السنة

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

10047غري	متجانس		
فرتة	قصرية	/	متوسطة	)أقل	من	12	شهرًا(

10077 47٪ يريدون البقاء
فرتة	طويلة	)أكرث	من	12	شهرًا(

   77٪  يريدون العودة

ملف	منطقة	النزوح		1٦

تلكيف، محافظة نينوى
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	تلكيف

القضاء	النزوح عدد	النازحني	حسب	قضاء	األصل حدود	القضاء

حدود	املحافظة

حدود	البلد

وأيضا منطقة 

املنشأ الرئيسية

الوقائع  صحيفة 

حة متا
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معوقات العودة

وفقاً	ملقدمي	املعلومات	الرئيسية،	يبدو	أن	العقبات	الرئيسية	أمام	العودة	
مرتبطة	بانعدام	األمن	والخدمات	يف	بلد	املنشأ	وتدمري	أو	ترضر	املنازل	عىل	
نطاق	واسع.	وعندما	تم	تقييمها	بشكل	مبارش،	ذكرت	األرس	تدمري/	ترضر	املنازل	
)5٦	٪(	ونقص	الخدمات	)19٪(	مع	الخوف	/	الصدمة	)33	٪(،	واألصول	املرسوقة	
/	املترضرة	)22٪(	وعدم	وجود	املال	)21	٪(	من	العقبات	التي	تعيق	العودة.	
وما	يصل	إىل	84٪	من	األرس	ليس	لديها	أي	وثائق	HLP.	ومن	املحتمل	أن	يكون	
هذا	الوضع	سائًدا	بني	النازحني	داخليًا	من	سنجار،	نظرًا	ألن	نقص	املمتلكات	هو	
قضية	معروفة	وموثقة	مسبًقا	يف	املنطقة،	ولكن	يظهر	ذلك	أيًضا	للعرب	

السنة	واملسيحيني	النازحني	داخليًا	من	مناطق	أخرى	يف	تلكيف.

املعوقات	الرئيسية	للعودة

التامسك االجتامعي 

الصحة الذهنية تدمري املنازل 

األمان )العودة مغلقة( سبل العيش والخدمات 

الشكل رقم )1( املعوقات الرئيسية للعودة

تم	تدمري/ترضر	املنزل

الخوف/الصدمة

األصول	رسقت/دمرت

ال	يوجد	املال	الكايف

الخدمات	الرئيسية	التعمل

%54

%33

%22

%21

%19

الظروف يف النزوح

إن	الظروف	املعيشية	للنازحني	يف	تلكيف	صعبة،	حيث	يبلغ	متوسط	دخل	الفرد	
الشهري	للفرد	33,333	دينار	عراقي،	وكثرياً	ما	تكون	اإليرادات	غري	كافية	)٪23	
من	األرس	يلجؤون	إىل	القروض/الديون	و12٪	ينفقون	مدخراتهم(	والحواجز	
التي	تحول	دون	الحصول	عىل	عمل	متكررة	-	يف	39٪	من	األرس	أبلغ	شخص	
واحد	عىل	األقل	فيها	عن	ذلك،	وذكرت	العقبات	التي	تحول	دون	الحصول	عىل	
عمل.	كام	أن	هناك	أيضا	22٪	من	األرس	التي	تعيش	يف	املساکن	الحرجة	و	

11٪	يف	خطر	اإلخالء.

منها	 	٪43 حيث	 الدعم:	 األرس	 من	 العديد	 تتلقى	 ذلك،	 من	 الرغم	 وعىل	
األقارب/ من	 أموال	 عىل	 يحصلون	 و٪12	 أخرى،	 عائالت	 قبل	 من	 مستضافة	
نقدية.	 مساعدات	 يتلقون	 و٪1	 االجتامعية،	 الخدمات	 من	 	٪9 و	 األصدقاء،	
وباملقارنة	مع	مناطق	أخرى،	تم	تقييم	حصة	منخفضة	للغاية	من	األرس	التي	
تعولها	نساء	)5٪(.	ويوجد	يف	واحدة	من	كل	أربع	أرس	أرسة	لديها	شخص	واحد	
عىل	األقل	من	ذوي	اإلعاقات	وواحدة	من	كل	خمسة	أرس	فيها	أكرث	من	2	أو	3 
أشخاص	معالني.	باإلضافة	إىل	ذلك،	حوايل	ثلث	األطفال	الذين	ترتاوح	أعامرهم	

بني	٦	سنوات	و	11	سنة	ال	يحرضون	التعليم	اإللزامي.

األصل قضاء   

1  مخيامت
يف القضاء

95  أرسة 
)0.1٪ من مجمل النازحني يف املخيامت(

-41٪معدل االختالف 
)أيار – كانون االول  2018(

٦2٪	املوصل

32٪	تلكيف	

4٪	سنجار	

2٪	الحمدانية

وجود النازحني ضمن املخيامت

٪84

٪22

33,333 د.ع

٪39 ٪31

٪5  

)FHH( األرس التي تعيلها امرأة

اإلبالغ عن صعوبات يف الحصول عىل عملاألطفال يف الفئة العمرية )6-11( مل يلتحقوا باملدارس

)HLP( وثائق السكن واألرض واملمتلكات املفقودة

السكان النازحون الذين يعيشون يف املساکن الحرجة

متوسط دخل األرسة الشهري )للفرد الواحد(

الوطني املتوسط  ميثل  املنقط  الخط 

الف دينار عراقي   200 0  و  5,278 د املقياس ما بني   

نقاط الضعف

ملف	منطقة	النزوح		1٦

تلكيف، محافظة نينوى
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	تلكيف
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ملف	منطقة	النزوح		17

مناطق املنشأ للنازحني

حركة النازحني

ميكن	وصف	سامراء	بأنها	منطقة	"ثابتة"	إىل	حد	ما	حيث	مل	يتغري	الوضع	كثرياً	
منذ	ربيع	عام	2018.	و17٪	من	األشخاص	النازحني	داخلياً	الذين	غادروا	معظمهم	

من	القضاء.

نوايا النازحني

السكان النازحني داخليا يف املنطقة

5,318  أرسة

خارج	 النازحني	 إجاميل	 من	 	٪3(
املخيامت(

استقبال	منخفض

استقبال	متوسط			

استقبال	عايل

معدل التغيري للسكان النازحني داخليا

 -17٪ معدل التغيري 

)ايار	-	كانون	الثاين	2018(

	 ثابت	

اىل	حد	ما	ثابت

متغري	إىل	حد	ما

متغري

مناطق املنشأ لألشخاص النازحني داخليا

	 بلد	 		٪44    
   3٦٪		سامراء	
   11٪		الرثثار						

	    9٪			أماكن	أخرى	

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس	 

طول مدة النزوح للنازحني داخليا

 راذا - 

  98 ٪ النزوح املطول

 33٪	نيسان	2015	-	اذار	201٦
  24٪	أيلول	2014	-	نيسان	2015

  22٪		حزيران	-	متوز		2014
  19٪		آب		2014

  2٪			أماكن	اخرى

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس	 

الرتكيب الديني-العرقي للنازحني داخليا

100٪	العرب	السنة

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

10069غري	متجانس		
فرتة	قصرية	/	متوسطة	)أقل	من	12	شهرًا(

100100 69٪ يريدون البقاء
فرتة	طويلة	)أكرث	من	12	شهرًا(

   100٪  يريدون العودة

سامراء، محافظة صالح الدين
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	سامراء

القضاء	النزوح عدد	النازحني	حسب	قضاء	األصل حدود	القضاء

حدود	املحافظة

حدود	البلد

وأيضا منطقة 

املنشأ الرئيسية

الوقائع  صحيفة 

حة متا
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معوقات العودة

العودة	 أمام	 الرئييس	 العائق	 فإن	 الرئيسية،	 املعلومات	 ووفقاً	ملقدمي	
العمل/ نطاق	واسع	ونقص	فرص	 املنازل	عىل	 تدمري/ترضر	 باإلضافة	إىل	 	-
النازحني	من	قبل	قوات	األمن،	األمر	الذي	يؤثر	عىل	 الرزق	-	هو	حظر	 كسب	
الجامعات	من	البلد	وسامراء.	ويتعرض	النازحون	داخلياً	من	املقاطعات	الفرعية	
يف	يرثب	ومركز	البلد	للخطر	عىل	وجه	الخصوص	حيث	يتم	اإلبالغ	عن	القضايا	
القبلية	والعرقية	والدينية	يف	موقعهم	األصيل.	عندما	تم	تقييمها	بشكل	

مبارش،	ذكرت	37٪	من	العائالت	أن	نقص	املال	هو	عقبة	أيضا.

املعوقات	الرئيسية	للعودة

التامسك االجتامعي 

الصحة الذهنية تدمري املنازل 

األمان )العودة مغلقة( سبل العيش والخدمات 

الشكل رقم )1( املعوقات الرئيسية للعودة

تم	تدمري/ترضر	املنزل

ال	يوجد	املال	الكايف

ال	يوجد	مصادر	لكسب	الرزق/الدخل	

الخوف/الصدمة

الظروف	املعيشية	أفضل	يف	بلد	النزوح

%52

%37

%32

%22

%20

الظروف يف النزوح

عىل	الرغم	من	أن	جميع	العائالت	تقريباً	تعيش	يف	حالة	نزوح	مطول،	إال	أن	
الشهري	هو	 الفرد	 أفضل	من	املتوسط:	متوسط	دخل	 ظروفها	املعيشية	
88,750	دينار	عراقي	وميكن	أن	تعتمد	نسبة	89	٪	من	األرس	عىل	التوظيف	بني	
املصادر	الرئيسية	للدخل.	ومع	ذلك،	تنترش	العوائق	أمام	العمل	عىل	نطاق	
واسع	)ذكرت	28٪	من	األرس	ذلك(،	وتعتمد	19٪	من	األرس	عىل	املدخرات	و	

13٪	عىل	القروض/الديون.

إن	مصدر	القلق	الرئييس	هو	أن	41٪	من	األرس	تعيش	يف	مساکن	حرجة،	مثل:	
واملدارس.	 الرسمية	 غري	 واملستوطنات	 املكتملة/املهجورة	 غري	 املباين	
وباإلضافة	إىل	ذلك،	ما	يقارب	40٪	من	األطفال	الذين	ترتاوح	أعامرهم	بني	٦-11 
سنوات	ال	يحرضون	التعليم	اإللزامي	و	19٪	من	األطفال	دون	سن	الخامسة	مل	

يتم	تطعيمهم	ضد	الحصبة.

وجود النازحني ضمن املخيامت

	ال	يوجد	نازحني	يف	املخيامت	

٪16

٪38

٪41

88,750 د.ع

٪28

٪21

)FHH( األرس التي تعيلها امرأة

اإلبالغ عن معوقات يف الحصول عىل عملاألطفال يف الفئة العمرية )6-11( مل يلتحقوا باملدارس

)HLP( وثائق السكن واألرض واملمتلكات املفقودة

السكان النازحون الذين يعيشون يف املساکن الحرجة

متوسط دخل األرسة الشهري )للفرد الواحد(

الوطني املتوسط  ميثل  املنقط  الخط 

الف دينار عراقي   200 0  و  5,278 د املقياس ما بني   

نقاط	الضعف

ملف	منطقة	النزوح		17

سامراء، محافظة صالح الدين
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	سامراء
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مناطق املنشأ للنازحني

حركة النازحني

يبدو	أن	حركة	السكان	يف	املنطقة	متغرية	للغاية.	منذ	أيار	2018،	ظل	42٪	من	
األشخاص	النازحني	داخليا	يرحلون	ويتدفقون	إىل	الخارج	)وإن	كان	بوترية	أبطأ	

قليال،	-11٪	بني	ترشين	األول	وكانون	األول	2018(.

بني	 الحادة	 االجتامعية	 بالتوترات	 كبري	 بشكل	 الطوز	 السکان	يف	 حرکة	 تأثرت	
املجتمعات	العرقية	والدينية	املختلفة.	وباإلضافة	إىل	ذلك،	ال	تزال	املنافسة	
االشتباكات	 من	 العديد	 تسجيل	 وتم	 عالية	 املتنافسة	 األمن	 مجموعات	 بني	
بينهام	منذ	طرد	داعش	يف	عام	201٦.	ويتم	استضافة	السكان	النازحني	الذين	
تم	تقييمهم	حاليًا	بشكل	رئييس	يف	مركز	طوز	وبالتحديد	يف	األحياء	ذات	
السكان	 أن	 الكردية	داخل	هذه	املدينة	املختلطة.	ويشري	هذا	إىل	 األغلبية	
النازحني	يفرون	عىل	األرجح	من	املناطق	املختلطة	ويتمركزون	يف	األماكن	
التي	تكون	فيها	مجموعتهم	العرقية	والدينية	هي	السائدة.	باإلضافة	إىل	
ذلك،	ال	تزال	قوات	األمن	متنع	عمليات	العودة	إىل	معظم	املناطق	يف	ناحيتي	

سليامن	بيك	وآمريل.

السكان النازحني داخليا يف املنطقة

7,093 أرسة 

خارج	 النازحني	 إجاميل	 من	 	٪3(
املخيامت(

استقبال	منخفض

استقبال	متوسط			

استقبال	عايل

معدل التغيري يف السكان النازحني داخليا

 -42٪ معدل التغيري 

)ايار	-	كانون	الثاين	2018(

	 ثابت	

اىل	حد	ما	ثابت

متغري	إىل	حد	ما

متغري

مناطق املنشأ لألشخاص النازحني داخليا

٦4٪	بيجي
25٪	الحويجة
9٪	الرشقاط
2٪	أخرى	

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

طول مدة النزوح

19 ٪ النزوح املطول

 41٪	آذار	201٦	-	ترشين	األول	201٦
37٪	ترشين	األول	201٦	-	متوز	2017

22٪	أخرى

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس	 

الرتكيب الديني-العرقي

100٪	العرب	السنة

متجانس	 

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

ملف	منطقة	النزوح		18

تكريت، محافظة صالح الدين
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	تكريت

القضاء	النزوح عدد	النازحني	حسب	قضاء	األصل حدود	القضاء

حدود	املحافظة

حدود	البلد 10047 نوايا النازحني

فرتة	قصرية	/	متوسطة	)أقل	من	12	شهرًا(	

47100100٪ يريدون البقاء
فرتة	طويلة	)أكرث	من	12	شهرًا(

   100٪  يريدون العودة
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معوقات العودة

وفقاً	ملقدمي	املعلومات	الرئيسية،	يبدو	أن	العقبات	الرئيسية	التي	تحول	
دون	العودة	مرتبطة	بانعدام	اإلمكانيات	االقتصادية	واألمن	يف	بلد	املنشأ،	
إىل	جانب	الخوف	من	فقدان	املساعدة	اإلنسانية.	وباإلضافة	إىل	ذلك،	ال	تزال	
العودة	إىل	81٪	من	مواقع	بيجي	و	98٪	من	موقع	الرشقاط	مسدودة	بسبب	
األمن	والقضايا	املجتمعية	والقبلية	-	وهي	مناطق	املنشأ	لـ73٪	من	األشخاص	
النازحني	داخليا.	وعندما	تم	تقييمها	بشكل	مبارش،	فإن	معظم	العائالت	ذكرت	

أيضا	تدمري/تلف	املنازل	)70	٪(	كعقبة	أمام	العودة.

املعوقات	الرئيسية	للعودة

التامسك االجتامعي 

النفسية تدمري املنازل  الصحة 

األمان )العودة مغلقة( سبل العيش والخدمات 

الشكل رقم )1( املعوقات الرئيسية للعودة

تم	تدمري/ترضر	املنزل

 نقص	قوات	األمن

ال	یوجد	مصادر	لكسب	الرزق/الدخل

الخوف/الصدمة

الظروف	املعيشية	أفضل	يف	بلد	النزوح

%70

%24

%24

%22

%21

الظروف يف النزوح

وتعترب	الظروف	املعيشية	للنازحني	داخلياً	يف	املنطقة	أقل	قليالً	من	املتوسط	
-	حيث	يبلغ	متوسط	الدخل	الشهري	للفرد	50,000	دينار	عراقي.	كام	أن	العائالت	
النازحة	يف	تكريت	كانت	أكرث	إبالغا	عن	العقبات	التي	تعيق	الحصول	عىل	العمل	
)44٪	من	األرس(،	وكمصدر	رئييس	للدخل،	تنفق	األرس	من	املدخرات	)20٪(،	مع	
أخذ	قروض/ديون	)27٪(	وبيع	املساعدات	اإلنسانية	)5٪(	من	األدوات	املنزلية	

)1٪(	وحتى	األنشطة	غري	القانونية	أو	املهينة	اجتامعيا	)٪1(.

كام	أن	حوايل	45٪	من	األرس	تستقر	يف	املساکن	الحرجة	و	28٪	معرضة	لخطر	
اإلخالء	)واحد	من	أعىل	األرقام	يف	جميع	املناطق(.	ومن	ثم،	فإن	1٪	من	األرس	
للنزوح.	ومن	بني	املصادر	األخرى	املثرية	 آخر	 االنتقال	إىل	موقع	 تفكر	يف	
للقلق	ارتفاع	نسبة	األرس	املعيشية	التي	تعولها	امرأة	)33٪	مقابل	معدل	
إجاميل	يبلغ	17٪(.	باإلضافة	إىل	ذلك،	20٪	من	األرس	لديها	فرد	واحد	من	ذوي	

.Penta3	لقاح	يتلقوا	مل	السنتني	دون	األطفال	من	31٪	و	اإلعاقة،

األصل قضاء 

2 مخيامت
يف القضاء

935 أرسة
)1.03٪  من مجمل النازحني يف 

املخيامت(

-49٪ معدل االختالف 
)أيار – كانون االول  2018(

4٦٪	بيجي	

48٪	الحويجة

٦٪		الرشقاط

1٪		فلوجة

وجود النازحني ضمن املخيامت

٪27

٪31

٪44

50,000 د.ع

٪27

٪33

)FHH( األرس التي تعيلها امرأة

Penta3 أخذ قروض/ديوناألطفال يف الفئة العمرية )أقل من سنتني( مل يحصلو عىل لقاح

)HLP( وثائق السكن واألرض واملمتلكات املفقودة

السكان النازحون الذين يعيشون يف املساکن الحرجة

متوسط دخل األرسة الشهري )للفرد الواحد(

الوطني املتوسط  ميثل  املنقط  الخط 

الف دينار عراقي   200 0  و  5,278 د املقياس ما بني   

نقاط الضعف

ملف	منطقة	النزوح		18

تكريت، محافظة صالح الدين
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	تكريت
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ملف	منطقة	النزوح		19

مناطق املنشأ للنازحني

حركة النازحني

تصنف	طوز	کمنطقة	مستقرة:	فقط	9٪	فقط	من	النازحین	قد	انتقلوا	منذ	شھر	
أيار	2018	-	وبشکل	رئیيس	من	الموصل	ومن	داخل	المنطقة.	ومع	ذلك،	تم	
تسجيل	تدفقات	صغرية	من	األشخاص	النازحني	داخليا	أثناء	تنقلهم	خالل	النزوح	

من	بعقوبة	وداقوق	والرمادي،	معظمهم	من	العرب	السنة.	

بني	 الحادة	 االجتامعية	 بالتوترات	 كبري	 بشكل	 الطوز	 النزوح	يف	 حرکة	 تأثرت	
املجتمعات	العرقية	والدينية	املختلفة.	وباإلضافة	إىل	ذلك،	ال	تزال	املنافسة	
االشتباكات	 من	 العديد	 تسجيل	 وتم	 عالية	 املختلفة	 األمن	 مجموعات	 بني	
بينهام	منذ	طرد	داعش	يف	عام	201٦.	ويتم	استضافة	السكان	النازحني	الذين	
تم	تقييمهم	حاليًا	بشكل	رئييس	يف	مركز	طوز	وبالتحديد	يف	األحياء	ذات	
السكان	 أن	 الكردية	داخل	هذه	املدينة	املختلطة.	ويشري	هذا	إىل	 األغلبية	
النازحني	يفرون	عىل	األرجح	من	املناطق	املختلطة	ويتمركزون	يف	األماكن	
التي	تكون	فيها	مجموعتهم	العرقية	والدينية	هي	السائدة.	باإلضافة	إىل	
ذلك،	ال	تزال	قوات	األمن	متنع	عمليات	العودة	إىل	معظم	املناطق	يف	ناحيتي	

سليامن	بيك	وآمريل.	

السكان النازحني داخليا يف املنطقة

4,933  أرسة

خارج	 النازحني	 إجاميل	 من	 	٪2(
املخيامت(

استقبال	منخفض

استقبال	متوسط			

استقبال	عايل

معدل التغيري للسكان النازحني داخليا

 -9٪ معدل التغيري 

)ايار	-	كانون	الثاين	2018(

	 ثابت	

اىل	حد	ما	ثابت

متغري	إىل	حد	ما

متغري

مناطق املنشأ لألشخاص النازحني داخليا

88٪	طوز
4٪	الخالص

3٪	الرمادي
2٪	املوصل
3٪	أخرى

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

طول مدة النزوح للنازحني داخليا

 راذا - 

95 ٪ النزوح املطول

٦1٪		آب		2014
25٪		حزيران	-	متوز		2014

14٪			أماكن	اخرى

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

الرتكيب الديني-العرقي للنازحني داخليا

7٦٪	العرب	السنة
22٪	الرتكامن	السنة

2٪	الكرد	السنة

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

طوز، محافظة صالح الدين
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	طوز

القضاء	النزوح عدد	النازحني	حسب	قضاء	األصل حدود	القضاء

حدود	املحافظة

حدود	البلد

وأيضا منطقة 

املنشأ الرئيسية

الوقائع  صحيفة 

حة متا

10038 نوايا النازحني

فرتة	قصرية	/	متوسطة	)أقل	من	12	شهرًا(

10099 38٪	يريدون	البقاء
فرتة	طويلة	)أكرث	من	12	شهرًا(

   99٪  يريدون العودة 

 56٪	مل	يقرر	بعد
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معوقات العودة

للعودة	هي:	 الرئيسية	 العقبات	 فإن	 الرئيسية،	 املعلومات	 وفقاً	ملقدمي	
الرزق	يف	موطن	 العمل/	كسب	 األمن	وفرص	 تدمري/تلف	املنازل،	وانعدام	
االصل،	وإىل	حد	أقل،	الخوف	بسبب	التغري	العرقي	-	الديني.	وعندما	تم	تقييمها	
بشكل	مبارش،	أكدت	العائالت	حدوث	أرضار	/	دمار	واسع	النطاق	)85٪(	مع	نقص	
/	فقدان	وثائق	HLP )58٪(	وفقدان	/	تلف	األصول	)27٪(	كعقبات	للعودة.	أما	
بالنسبة	لألمن،	فقد	أفاد	حوايل	40٪	بوجود	األلغام،	22٪	من	عدم	وجود	قوات	
األمن	يف	موطن	االصل،	و	15٪	ذكروا	الخوف	/	الصدمة	والتمييز	10٪.	وال	تزال	

العودة	إىل	مناطق	سليامن	بيك	و	آمريل	يف	طوز	ممنوعة.

املعوقات	الرئيسية	للعودة

التامسك االجتامعي 

الصحة الذهنية تدمري املنازل 

األمان )العودة مغلقة( سبل العيش والخدمات 

الشكل رقم )1( املعوقات الرئيسية للعودة

تم	تدمري/ترضر	املنزل

وجود	األلغام

األصول	رسقت	او	دمرت	

الخدمات	الرئيسية	التعمل

نقص	قوات	األمن

%85

%37

%27

%26

%22

الظروف يف النزوح

ويبلغ	 العام،	 املتوسط	 مع	 طوز	 للنازحني	يف	 املعيشية	 الظروف	 تتشابه	
متوسط	دخل	الفرد	الشهري	58,572	دينار	عراقي	شهريًا	،	والعمل	هو	أحد	
املصادر	الرئيسية	للدخل	لنحو	80٪	من	األرس،	وعدد	قليل	جًدا	)1٪(	يعتمدون	
عىل	القروض/الديون،	8٪	فقط	ينفقون	مدخراتهم	و	11٪	يحصلون	عىل	دعم	

مايل	من	قبل	األقارب/األصدقاء.

التكيف	من	خالل	بيع	مقتنیات	 ،	فإن	1	يف	املائة	من	األرس	تحاول	 ومع	ذلك	
األرسة	و1	يف	املائة	يحصلون	عىل	دخل	من	األنشطة	غري	القانونية	أو	املهينة	
اجتامعياً،	وهام	خياران	مل	يُبلغ	عنهام	تقريباً	بني	مصادر	الدخل	الرئيسية	يف	
املناطق	األخرى.	كام	أن	حوايل	14	٪	من	األرس	تعيش	يف	املساکن	الحرجة.

	وأكرث	نقاط	الضعف	لفتا	للنظر	هي	النسبة	العالية	للعائالت	التي	لديها	أكرث	
األصغر	بني	 النازحني	يف	طوز	هم	 بأن	 )40٪(.	علام	 ثالثة	أطفال	 أو	 اثنني	 من	
جميع	املناطق	-	48٪	من	السكان	أصغر	من	15	عاًما	)40٪	إجاماًل(.	ولهذه	الثغرة	
أثر	مهم	يف	الوصول	إىل	التعليم:	حيث	ال	يلتحق	ثلث	األطفال	الذين	ترتاوح	
أعامرهم	بني	٦	سنوات	و	11	سنة	بالتعليم	اإللزامي.	باإلضافة	إىل	ذلك،	فإن	٪2٦	

من	األرس	لديها	فرد	واحد	عىل	األقل	من	ذوي	االحتياجات	الخاصة.

وجود النازحني ضمن املخيامت

	ال	يوجد	نازحني	يف	املخيامت	

٪58

٪40

٪14

58,572 د.ع

٪26

٪13

)FHH( األرس التي تعيلها امرأة

األرس التي لديها شخص واحد عىل األقل من ذوي اإلعاقةاألرس التي لديها اثنني أو ثالثة من املعالني

)HLP( وثائق السكن واألرض واملمتلكات املفقودة

السكان النازحون الذين يعيشون يف املساکن الحرجة

متوسط دخل األرسة الشهري )للفرد الواحد(

الوطني املتوسط  ميثل  املنقط  الخط 

الف دينار عراقي   200 0  و  5,278 د املقياس ما بني   

نقاط الضعف

ملف	منطقة	النزوح		19

طوز، محافظة صالح الدين
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	طوز
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ملف	منطقة	النزوح		20

مناطق املنشأ للنازحني

حركة النازحني

وصلت	أولی	العوائل	النازحة	داخلياً	قبل	حزيران	2014،	هرباً	من	القتال	العنيف	يف	
األنبار	)12٪(،	لكنهم	انضموا	بعد	فرتة	وجيزة	الی	أولئك	الذين	فروا	من	انتشار	
النزاع	إىل	نينوى	ودياىل	وصالح	الدين	وكركوك.	کما	أن	واحدة	من	کل	خمس	
عوائل	املوجودة	حالیاً	يف	المنطقة	ھي	أیضاً	عبارة	عن	نازحين	حدیثين	فروا	
من	األرايض	المتنازع	علیھا	بعد	تشرین	األول	2017	بسبب	التغییرات	يف	األمن	و	
تکوین	اإلدارة.	وميكن	تعريف	التحركات	السكانية	يف	املنطقة	بأنها	ثابتة	إىل	
حد	ما:	13٪	من	األشخاص	النازحني	داخليا	قد	غادروا	منذ	آذار	2018	)معظمهم	

من	النازحني	يف	األصل	من	طوز،	وإىل	حد	أقل	من	املسيب	واملدائن(.

نوايا النازحني

السكان النازحني داخليا يف املنطقة

3,761  أرسة

خارج	 النازحني	 إجاميل	 من	 	٪2(  
املخيامت(

استقبال	منخفض

استقبال	متوسط			

استقبال	عايل

معدل التغيري للسكان النازحني داخليا

 -13٪ معدل التغيري 

	)ايار	-	كانون	الثاين	2018(

	 ثابت	

اىل	حد	ما	ثابت

متغري	إىل	حد	ما

متغري

مناطق املنشأ لألشخاص النازحني داخليا

	 خانقني	 		٪37  
  19٪	ا			ملقدادية	

  14٪					طوز		
	  30٪					أماكن	أخرى	

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس

طول مدة النزوح للنازحني داخليا

 راذا - 

70 ٪ النزوح املطول

 24٪			حزيران	-	متوز		2014
 19٪			قبل	متوز		2017

 17٪			أيلول	2014	-	نيسان		2015
 12٪			قبل	حزيران		2014  

 28٪		أماكن	أخرى

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس

الرتكيب الديني-العرقي للنازحني داخليا

 53٪	العرب	السنة
 4٦٪			الكرد	السنة

 1٪						الرتكامن	السنة	

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

10087غري	متجانس		
فرتة	قصرية	/	متوسطة	)أقل	من	12	شهرًا(

100100 87٪	يريدون	البقاء
فرتة	طويلة	)أكرث	من	12	شهرًا(

   100٪  يريدون العودة

كالر، محافظة السليامنية
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	كالر

القضاء	النزوح عدد	النازحني	حسب	قضاء	األصل حدود	القضاء

حدود	املحافظة

حدود	البلد
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معوقات العودة

بقيت	وستبقى	 العائالت	 جميع	 فإن	 الرئيسية،	 املعلومات	 ووفقاً	ملقدمي	
يف	املنطقة	عىل	املدى	الطويل	ألنها	ميكن	أن	تتمتع	بظروف	معيشية	أكرث	
أمناً	وخدمات	أفضل	مام	لو	كانت	يف	بلد	املنشأ.	كام	أن	النوايا	عىل	املدى	
املتوسط	متناسقة	و	2٪	فقط	من	العائالت	تخطط	ملغادرة	املوقع	خالل	الـ	
12	شهرًا	القادمة.	وأثناء	الدراسات	االستقصائية	لألرس	،	ذكرت	األرس	الخوف	/	
الصدمة	وانعدام	األمن	والتمييز	يف	املنشأ	كأهم	ثالثة	عقبات	أمام	عودتهم.

املعوقات	الرئيسية	للعودة

التامسك االجتامعي 

الصحة الذهنية تدمري املنازل 

األمان )العودة مغلقة( سبل العيش والخدمات 

الشكل رقم )1( املعوقات الرئيسية للعودة

نقص	قوات	األمن

الخوف/الصدمة

التمييز

ال	يوجد	املال	الكايف

وجود	األلغام

%52

%50

%38

%15

%12

الظروف يف النزوح

تبدو	 العراق،	 كردستان	 إقليم	 املستقرين	يف	 اآلخرين	 النازحني	 غرار	 وعىل	
الدخل	 متوسط	 املتوسط:	 من	 أفضل	 النازحني	 للسكان	 املعيشية	 الظروف	
الشهري	للفرد	الواحد	أعىل	قليالً،	حيث	يبلغ	81,٦٦7	ديناًرا	عراقيًا،	و	3٪	فقط	
من	األرس	تتعامل	مع	الديون	/	القروض	)مقابل	19٪(	كام	أن	العوائق	التي	تحول	
دون	الحصول	عىل	عمل	أقل	تكرارا	)17٪	مقابل	28٪(	وينترش	التعليم	والحصول	
عليه	)9٪	فقط	من	األطفال	الذين	ترتاوح	أعامرهم	بني	٦-11	سنة	ال	يحرضون	
أقل	من	معظم	املناطق:	 تقییم	 أيضا	معدالت	 التعليم(.	وتبدي	هذه	األرس	
إذ	تبلغ	نسبة	النساء	اللوايت	يعيلون	أرسهم	13	يف	املائة،	و	12	يف	املائة	
لديهم	فرد	واحد	عىل	األقل	من	ذوي	اإلعاقة	و	13	يف	املائة	لديهم	أكرث	

من	اثنني	أو	ثالثة	أطفال.

األصل قضاء 

1 مخيامت
يف القضاء

338 أرسة
)0.37٪ من مجمل النازحني يف 

املخيامت(

-14٪ معدل االختالف 
)أيار – كانون االول  2018(

42٪	املسيب	

13٪	املقدادية

11٪			بلد

11٪			الفارس

8٪			فلوجة

وجود النازحني ضمن املخيامت

 ٪13

٪26

٪0

81,667 د.ع

٪12 ٪9

)FHH( األرس التي تعيلها امرأة

األرس التي لديها عىل األقل شخص واحد من ذوي اإلعاقةاألطفال يف الفئة العمرية )6-11( مل يلتحقوا باملدارس

)HLP( وثائق السكن واألرض واملمتلكات املفقودة

السكان النازحون الذين يعيشون يف املساکن الحرجة

متوسط دخل األرسة الشهري )للفرد الواحد(

الوطني املتوسط  ميثل  املنقط  الخط 

الف دينار عراقي   200 0  و  5,278 د املقياس ما بني   

نقاط الضعف

ملف	منطقة	النزوح		20

كالر، محافظة السليامنية
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	كالر
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ملف	منطقة	النزوح		21

مناطق املنشأ للنازحني

حركة النازحني

ارتفع	عدد	 ثابتة،	فقد	 بأنها	 السكانية	يف	املنطقة	 الحركات	 تعريف	 وميكن	
النازحني	بشكل	طفيف	منذ	ربيع	2018 )+7٪(.	تستضيف	املنطقة	مزيجا	متنوعا	
من	السكان	من	حيث	أماكن	املنشأ:	أول	النازحني	وصلوا	قبل	حزيران	2014	بسبب	
القتال	يف	األنبار	)7٪(،	لكن	رسعان	ما	انضم	إليهم	أولئك	الذين	فروا	من	انتشار	
الرصاع	إىل	نينوى	ودياىل	وصالح	الدين	وكركوك.	کما	أن	واحدة	من	کل	خمس	
عائالت	ھي	أیضاً	عبارة	عن	نازحین	حدیثین	فروا	من	األرايض	المتنازع	علیھا	بعد	

تشرین	األول	2017	بسبب	التغییرات	يف	التکوین	األمين	واإلداري.

نوايا النازحني

السكان النازحني داخليا يف املنطقة

13,178 أرسة

خارج	 النازحني	 إجاميل	 من	 	٪٦(
املخيامت(

استقبال	منخفض

استقبال	متوسط			

استقبال	عايل

معدل التغيري يف السكان النازحني داخليا

 +7٪ معدل التغيري 

)ايار	-	كانون	الثاين	2018(

	 ثابت	

اىل	حد	ما	ثابت

متغري	إىل	حد	ما

متغري

مناطق املنشأ لألشخاص النازحني داخليا

رمادي	 	٪8 الفلوجة	 	٪12  
أخرى 	٪٦0 کرکوک	 	٪10  

   10٪						املحمودية						

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

طول مدة النزوح

65 ٪ النزوح املطول

19٪	حزيران	-	متوز	2014
19٪	ما	بعد	متوز	2017

1٦٪	أيلول	2014	–	نيسان	2015
12٪	آب	2014

11٪	مابعد	نيسان	2015
23٪	أخرى

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

غري	متجانس		

الرتكيب الديني-العرقي

81٪	العرب	السنة
15٪	الكرد	السنة

4٪	اليزيدية

متجانس

متجانس	إىل	حد	ما

10080غري	متجانس
فرتة	قصرية	/	متوسطة	)أقل	من	12	شهرًا(	

8010092٪ يريدون البقاء
فرتة	طويلة	)أكرث	من	12	شهرًا(

   92٪  يريدون العودة

السليامنية، محافظة السليامنية
النازحني	خارج	املخيم	يف	قضاء	السليامنية

القضاء	النزوح عدد	النازحني	حسب	قضاء	األصل حدود	القضاء

حدود	املحافظة

حدود	البلد
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معوقات العودة

الرئييس	 السبب	 الصدمة	هي	 	/ الخوف	 أن	 العائالت	 من	 	٪70 من	 أكرث	 أفاد	
للبقاء	–	وهذا	الرقم	هو	األعىل	بني	جميع	املناطق.	وتتفق	معظم	العائالت	
عىل	أن	موقعها	األصيل	غري	آمن	مبا	فيه	الكفاية	)يرجع	ذلك	أساسا	إىل	نقص	
منطقة	 باملقارنة	مع	 ذلك(	 األرس	 47٪	من	 تقول	 حيث	 األمنية،	 القوات	 يف	
السليامنية.	وما	يقارب	ثالثة	أرباع	األرس	ليس	لديها	وثائق	HLP	و	42٪	ذكرت	أن	

منزلهم	السابق	قد	تم	تدمريه.

املعوقات	الرئيسية	للعودة

التامسك االجتامعي 

النفسية تدمري املنازل  الصحة 

األمان )العودة مغلقة( سبل العيش والخدمات 

الشكل رقم )1( املعوقات الرئيسية للعودة

الخوف/الصدمة

نقص	قوات	األمن

تم	تدمري/ترضر	املنزل

التمييز

األصول	رسقت/دمرت

%71

%47

%42

%27

%18

الظروف يف النزوح

إن	الظروف	املعيشية	للنازحني	يف	السليامنية	قريبة	من	املعدل	الوطني:	
حيث	يبلغ	متوسط	دخل	الفرد	الشهري	٦4,28٦	دينار	عراقي،	وتعتمد	ثالثة	أرباع	
األرس	عىل	الوظيفة	و	12٪	عىل	املعاشات	باعتبارها	واحدة	من	مصادر	دخلها	
الرئيسية.	ومع	ذلك،	کما	ھو	الحال	يف	مناطق	أخرى	يف	إقلیم	کوردستان	
تکون	 وقد	 	)٪33( عمل	 الحصول	عىل	 امام	 متکررة	 عقبات	 ھناك	 العراق،	
مصاریف	اإلیجار	مرھقة	للعائالت	)99٪	یعیشون	يف	منازل	مستأجرة(	حیث	
أن	20٪	من	األرس	يلجؤون	إىل	القروض	/	الدیون.	و	13٪	يعتمدون	عىل	الدعم	

من	العائالت/األصدقاء.

إن	الوصول	إىل	التعليم	جيد	إىل	حد	ما،	حيث	أن	حوايل	15٪	من	األطفال	الذين	
ترتاوح	أعامرهم	بني	٦	سنوات	و	11	سنة	ال	يحرضون	التعليم	اإللزامي،	وقد	تلقى	
جميع	األطفال	تقريباً	اللقاح	ضد	الحصبة	وشلل	األطفال	)97٪	لكل	منهام(	ولقاح	
Penta3 )90٪(.	ومع	ذلك،	فإن	واحدة	من	كل	أربع	أرس	لديها	فرد	واحد	عىل	

األقل	من	ذوي	اإلعاقة	)الرقم	الوطني	هو	٪19(.

األصل قضاء 

2 مخيامت
يف القضاء

2747 أرسة
)3.01٪ من مجمل النازحني يف املخيامت(

-1٪ معدل االختالف 
)أيار – كانون االول  2018(

٦2٪	بلد	

30٪	الفارس

Sinjar	٪7

وجود النازحني ضمن املخيامت

٪72

٪20

٪0

64,286 د.ع

٪33

٪16

)FHH( األرس التي تعيلها امرأة

)HLP( وثائق السكن واألرض واملمتلكات املفقودة

أخذ ديون/قروض

السكان النازحون الذين يعيشون يف املساکن الحرجة

اإلبالغ عن صعوبات يف الحصول عىل عمل

متوسط دخل األرسة الشهري )للفرد الواحد(

الوطني املتوسط  ميثل  املنقط  الخط 

الف دينار عراقي   200 0  و  5,278 د املقياس ما بني   

نقاط الضعف
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