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املنشأ



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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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 الفئات املتعلقة بالعقبات 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، قدمت مصفوفة تتبع النزوح/املنظمة 

الدولية للهجرة تحليال ملناطق املنشأ الرئيسية باإلضافة إىل مؤرشات متعددة، وبذلك أصبح من املمكن 

 DTM تحديد وفهم سبب )أسباب( عدم عودتهم وكذلك توقعات العودة يف هذه املناطق. وقد أكملت

أيًضا تحلياًل مشابًها ومكماًل ملناطق النزوح الرئيسية للنازحني داخليا، والذي تم تقدميه يف وثيقة "دراسة 

النزوح املطول: تحليل متعمق لألقضية الرئيسية للنزوح". 

ونظًرا ألن النازحني قد نشأوا من 49 قضاء، فإن التحليل يركز فقط عىل املناطق التي تأيت منها غالبية 

النازحني، وباستخدام أحدث مجموعة بيانات متاحة لدى DTM يف وقت التحليل )كانون األول 2018(، وجد 

أن 92٪ من جميع النازحني ينحدرون فقط من 23 قضاء موجودة يف 7 محافظات، وقد تم تحليل كل قضاء 

بشكل منفصل وتقدميه عىل شكل صحيفة وقائع تتبع بنية وهيكلية مشرتكة لتسهيل املقارنة. تهدف 

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 

املتكامل املوقع  تقييم 

عراقي دينار 

للهجرة  الدولية  املنظمة 

والشام العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 

الرئيسية املعلومات  مقدم 

العراق كردستان  إقليم   

القطاعات متعددة  االحتياجات  تقييم 

واملهجرين الهجرة  وزارة 

عامة متنقلة  وحدة 

العودة مؤرش 

بالعودة الخاصة  العمل  مجموعة 

املنفجرة غري  الذخائر 

DTM  Displacement Tracking Matrix 

FHH Female-Headed Household 

HH  Household

HLP Housing Land and Property

HoH  Head of Household

IDP Internally Displaced Persons

ILA Integrated Location Assessment

IQD  Iraqi Dinar

IOM  International Organization for Migration 

ISIL           Islamic State in Iraq and the Levant

KI  Key Informant

KRI  Kurdistan Region of Iraq

MCNA    Multi-Cluster Needs Assessment

MoMD Ministry of Migration and Displacement

PMU        Popular Mobilization Unit

RI              Return Index

RWG Returns Working Group

UXO        Unexploded Ordnance



ت يفا تعر

وغائبني 	  حاليني  أفراد  من  تتكون  محلية  وحدة   - املعيشية  األرسة 

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.

النزوح 	  بشأن  التوجيهية  للمبادئ  وفقاً   - داخلياً  النازحون  األشخاص 

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 يعربوا حدود الدولة املعرتف 

 DTM ، 1998(. ويف السياق الحايل، تعترب  ")األمم املتحدة  بها دولياً 

النازحني جميع العراقيني الذين أجربوا عىل الفرار بتاريخ 1 كانون الثاين 

2014 وما بعده والذين يعيشون يف مستوطنة مختلفة تقع يف مكان 

مختلف عن مكانهم األصيل.

داخل 	  استقروا  الذين  داخليا  النازحون  األشخاص   - القضاء  داخل  النزوح 

قضاءهم األصيل.

النزوح داخل املحافظات - األشخاص النازحون داخليا الذين استقروا داخل 	 

محافظة املنشأ.

العودة داخل املحافظات - العائدون الذين كانت محافظتهم نزوحهم 	 

األخري هي نفسها محافظة منشأهم.

DTM بجمع البيانات حول أرقام 	  مقدمو املعلومات الرئيسية - تقوم 

ومواقع األشخاص النازحني داخليا والعائدين باستخدام شبكة موسعة 

تضم أكرث من 9500 مقدم معلومات، ويشكل قادة املجتمع واملختارين 

والسلطات املحلية وقوات األمن معظم مقدمي املعلومات الرئيسية.

الرئيسية 	  القوائم  يف  املراقبة  وحدة  أو  املرجع  وحدة   - املوقع 

والتقييامت، حيث يتم جمع البيانات. ويتم تعريف املوقع عىل أنه مخيم 

أو قرية يف املناطق الريفية أو حي يف املناطق الحرضية ويتم تحديد 

حدوده عىل أساس مقدمي املعلومات الرئيسية ومعلومات األفرقة. 

معدل التغيري يف عدد العائدين - النسبة املئوية لالنخفاض / الزيادة يف 

عدد العائدين يف قضاء ما بني أيار 2018 وكانون األول 2018.

إىل 	  ما  قضاء   / محافظة  من  أساسا  العائدين  نسبة   - العودة  معدل 

مجموع العائدين والنازحني يف األصل من نفس املحافظة / القضاء.

والذين 	   2014 الثاين  كانون  منذ  نزحوا  الذين  النازحني  جميع  العائدون- 

عادوا إىل مكانهم األصيل، 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.

العودة املستقرة - العائدون الذين رصحوا بعزمهم عىل البقاء يف 	 

مكانهم األصيل / العودة.
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للقضاء تعريفي  وصف 

تقوم كل صحيفة وقائع بإنشاء ملف تعريف للقضاء وفًقا ملؤرشات 

متعددة، مبا يف ذلك عدد األرس التي يعود أصلها إىل القضاء وما زالت 

يف حالة نزوح، والسكان العائدين، ومعدل التغيري يف عدد السكان 

العائدين والوضع العام يف موقع العودة، ويتم تعريف فئات ومعايري 

التنميط كام ييل:
عدد القضايا املتعلقة بالنازحني يف األصل من القضاء ومازالوا يف نزوح

القضاء الذي منه نزح أكرث من 10٪ من إجاميل عدد النازحني. عدد عايل

القضاء الذي منه نزح  ما بني 3٪ و 10٪ من إجاميل عدد النازحني. عدد متوسط

القضاء الذي منه نزح أقل من 3٪ من إجاميل عدد النازحني. عدد منخفض

معدل التغيري يف عدد العائدين 

يتعلق بنسبة العائدين الذين عادوا إىل القضاء يف الفرتة ما بني أيار وكانون األول 2018.

القضاء الذي يكون به معدل التغيري للسكان العائدين أقل من 10٪، مام يشري إىل أن حركات العودة متوقفة أو 
تحدث بوترية بطيئة للغاية. ثابت

القضاء الذي يكون به معدل التغيري للسكان العائدين ما بني 10 ٪ و 20 ٪، مام يشري إىل أن حركات العودة تحدث 
بوترية بطيئة.

ثابتة إىل حد ما

القضاء الذي يكون به معدل التغيري للسكان العائدين ما بني 20 ٪ و 30 ٪، مام يشري إىل أن حركات العودة تحدث 
بوترية رسيعة.

متغرية إىل حد ما

القضاء الذي يكون به معدل التغيري للسكان العائدين أكرث من 30٪، ، مام يشري إىل أن حركات العودة تحدث بوترية 
رسيعة للغاية.

متغرية



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

 املؤرشات الخاصة مبؤرش العودة 

املقياس الثاين: التامسك االجتامعي وتوقعات السالمةاملقياس األول: سبل العيش والخدمات الرئيسية

االحتالل غري املرشوع للمساكنالتدمري السكني

الوصول إىل الخدمات العامة )املدارس االبتدائية ومراكز 
الصحة األولية(

وجود حركات عودة محظورة

تعدد الجهات املسلحةالوصول إىل فرص العمل

املخاوف بشأن األلغامانتعاش الزراعة

انتعاش الرشكات واملشاريع
املخاوف بشأن العنف )مبا يف ذلك االشتباكات بني قوات األمن، هجامت 

داعش، األعامل االنتقامية والتوترات العرقية - الدينية / القبلية(

وجود الجهات األمنية الفاعلة غري تلك الخاصة بالدولةإعادة دمج الخدمات املدنية

رأس املال االجتامعي )بناًء عىل حالة الحياة اليومية(كفاية الكهرباء

الحاجة إىل املصالحةكفاية املياه
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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. 

وتم تلخيص الخصائص الرئيسية لكل مصدر بيانات يف الجدول أدناه.

مصدر 
البيانات

اكتامل 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#

ترشين األول 
2018

مقدمي 
املعلومات 

الرئيسية

694,220 أرس 
عائدة

98٪  من 
املواقع

حركات عودة محظورة، مؤرش الخطورة
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مصدر 
البيانات

اكتامل 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 الضعف 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

التحديات والقيود 

وينتج عن استخدام مصادر بيانات مختلفة اثنني من التحديات الرئيسية 

التي تتعلق بأساليب جمع البيانات املختلفة: توقيتها 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 
يف  تناقضات  وجود  إىل  أدت  للمؤرشات  املختلفة  والتعريفات 

املعلومات املقدمة من املصادر الرئيسية.

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. وتجدر اإلشارة 
املخيامت  خارج  األرس  عينة  كانت  قد   ،MCNA للـ  بالنسبة  أنه  إىل 
لبعض األقضية األصلية قليلة - الخالص، الرشقاط، داقوق، كركوك، 
املحمودية، سامراء، وظهرت املشكلة نفسها لعينة أرس املخيامت 
التي يعود أصلها إىل الحمدانية واملقدادية واملسيب والرمادي 
وخانقني وكركوك وتكريت وتلكيف وطوز، علام بأن جميع النتائج يجب 

اعتبارها للداللة فقط.
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الرئيسية النتائج 

خارج  النازحني  من  جدا  محدودة  نسبة  ميثالن  ألنهام  الرئيسية  املنشأ  أقضية  تحليل  يف   )٪3( ومخمور  املخيامت(  داخل  السكان  عدد  إجاميل  من   ٪14 ( الحرضة  قضايئ  تضمني  يتم  مل   1

التوايل(. عىل   ٪0.1 و   ٪0.5 ( املخيامت 

الشيعية. الغالبية  ذات  األقضية  من  القضائني  كال   2

داخل  نزحت  أرسة   44,065 بـ  يقدر  الذي  النازحة  األرس  إجاميل  من   ٪28 تستضيف  ككل  وهي  القضاء،  داخل  النزوح  من  عالية  نسبة  لديها  أقضية  تسعة  عىل  العثور  تم  وعموما،   3

وتلكيف   )٪61 ( وسنجار   )٪93 ( املوصل  منطقتهم(؛  داخل  النازحة  األرس  من   ٪99 ( بابل  يف  املسيب  قضاء  وتشمل  كام  املوصل.  قضاء  يف  فقط  ثلثيها  من  يقارب  ما  مع  األصلية،  مناطقها 

ال  النازحني  هؤالء  أن  إال  جغرافيا،  قربهم  من  الرغم  وعىل   .)٪70 ( كركوك  يف  وداقوق   )٪76 ( دياىل  يف  خانقني  ؛  الدين  صالح  يف   )٪84 ( والبلد   )٪88  ( وطوز  نينوى؛  يف   )٪47 ( وتلعفر   )٪51 (

.٪10 - هو   2018 أيار  منذ  النازحني  السكان  يف  التغيري  معدل  أن  حيث  املناطق،  هذه  يف   - ديارهم  إىل  شديد(  ببطء  يعودون  )أو  يعودون 

عمل  عىل  للحصول  احتامال  األقل  أيضا  هي  والتي  املخيامت،  يف  النازحني  األشخاص  بني  اإلنسانية  االحتياجات  ذات  األرس  من  نسبة  أعىل  عىل  العثور  ميكن  أنه  إىل   MCNA أشارت   4

.  2018  REACH  ، MCNA VI(القطاعات  ( متعددة  االحتياجات  تقييم  املساعدة.  من  مختلفة  أنواع  عىل  تعتمد  أنها  حيث  للدخل  رئييس  كمصدر 

النزوح  أزمة  عن  الناجمة  وامللكية  واألرايض  اإلسكان  حقوق  لقضايا  األويل  للهجرة/التقييم  الدولية  املنظمة  إىل  انظر  مسبًقا.  وموثقة  معروفة  سنجار،  يف  منترشة  قضية  هذه   5

)2016 للهجرة،  الدولية  املنظمة  )جنيفا:  العراق  يف  الحالية 

الخاص 	  األساس  لخط  وفقا  للنازحني:  الرئيسية  املنشأ  أقضية 

بالجولة 107 للـDTM  يف الفرتة )ترشين الثاين – كانون األول(، 
ال تزال 300,472 أرسة نازحة يف جميع أنحاء العراق - 70٪ منهم 
30٪ يف املخيامت. وجاء 92٪ من  استقروا خارج املخيامت و 
النازحني  23 قضاء )94٪ من إجاميل عدد  النازحني من  إجاميل 
خارج املخيم و85٪ من إجاميل عدد النازحني يف املخيامت(، 
علام بأن النسبة األكرب من النازحني قد جاءت من قضايئ املوصل 
من  نزحوا  قد  الحاليني  النازحني  عدد  إجاميل  من   ٪41 وسنجار: 
البعاج  يف  الستة  األقضية  من  ربعهم  وجاء  القضائني،  هذين 
اآلخر  والربع  وتلعفر،  والرمادي  والفلوجة  وبيجي  والحويجة 
أنها  عىل  إليها  ويُشار  املتبقية،  عرشة  الخمس  األقضية  من 
عدد  إجاميل  من   ٪3 من  أقل  منها  كل  ميثل  حيث  "منخفضة"، 

النازحني.

املخيامت 	  خارج  النازحون  السكان  الرئيسية:  املنشأ  أقضية 

يتعلق  فيام  اختالفات  هناك  املخيامت:  داخل  واملقيمون 
املخيامت؛  وخارج  داخل  النازحني  السكان  بني  املنشأ  مبناطق 
حيث أن املجموعة األوىل نزحت باألساس من األقضية الخمسة: 
أن املجموعة  إال  تلعفر والحويجة،  الرمادي،  املوصل، سنجار، 
الثانية "خارج املخيامت" نزحت يف األصل من سنجار واملوصل 
  1 ومخمور. والرشقاط  والحرضة  البعاج  من  وكذلك  وتلعفر، 
باإلضافة إىل ذلك، ال يوجد يف املخيامت أي نازح أو يوجد عدد 

قليل من املحمودية والخالص وداقوق وسامراء وطوز.

النازحني 	  "التجمعات" يف النزوح: وهي مجموعات مامثلة من 

يوجد  الخصوص،  وجه  وعىل  املنطقة.  نفس  يف  نزحوا  الذين 
مام  دهوك،  محافظة  يف  رئييس  بشكل  سنجار  من  النازحون 
يخلق مجموعات كبرية جًدا من النازحني داخل وخارج املخيامت، 
خارج  النازحون  أيًضا  وتجّمع  وزاخو،  سيمل  قضايئ  يف  خاصة 
املخيامت من تلعفر يف النزوح يف قضايئ زاخو وسميل، وتم 
االنتامء  بسبب  والنجف  كربالء  يف  إضافية  مجموعات  توطني 
النازحني  بأن  علام  املضيف.2  املجتمع  مع  العرقي-الديني 
خارج  الغالب  يف  توطينهم  إعادة  تم  الحويجة  من  األصل  يف 
يف  املخيامت  يف  أو  القريب  كركوك  قضاء  يف  املخيامت 
قضايئ داقوق واملوصل، ويعيش النازحون خارج املخيامت من 
أربيل  قضايئ  يف  أسايس  بشكل  وتكريت  والرمادي  الفلوجة 
املخيامت،  يف  يعيشون  الذين  األنبار  سكان  أما  والسليامنية. 

فيتمركزون بشكل أسايس يف الفلوجة.

التزامن بني أقضية املنشأ األصلية وأقضية النزوح: أربعة عرش 	 

من أقضية املنشأ الرئيسية - املسيب، البلد، داقوق، الفلوجة، 
خانقني، كركوك، تلعفر، املوصل، سامراء، سنجار، تلعفر، تكريت، 
تلكيف وطوز- هي أيًضا مناطق نزوح رئيسية. ويف جميع الحاالت 

تقريبًا، يُعزى ذلك إىل ارتفاع نسبة النزوح داخل القضاء.3 

املخيامت 	  خارج  النازحون  يفضل  عام،  بشكل  للعودة:  النية 

)حوايل  القصري/املتوسط  املدى  عىل  نزوح  حالة  يف  البقاء 
النازحني الذين هم  10٪ فقط من  65٪ بشكل عام(، مع حوايل 
والحويجة  بيجي  من  النازحون  وكان  للعودة.  استعداد  عىل 
ويرجع  البقاء،  يف  رغبة  أقل  وطوز  وتكريت  وتلكيف  وكركوك 
ذلك أساسا إىل الرتدد يف قرارهم بالنسبة للمستقبل القريب. 
ويف الواقع، حوايل 40٪ فقط من النازحني من بيجي هم عىل 

استعداد للعودة.

باتخاذ 	  الرتدد  تفسري  ميكن  العودة:  دون  تحول  التي  العقبات 

من  املخيامت  يف  للنازحني  ما  نوعا  كبري  بشكل  العودة  قرار 
ثلث  حوايل  فإن  نواياهم،  من  الرغم  عىل  أنه،  حقيقة  خالل 
للرزق  مدر  دخل  لها  ليس  املخيامت  يف  تعيش  التي  األرس 
وقد  الوطن.4  إىل  الرحلة  مثن  لدفع  الالزم  املال  إىل  وتفتقر 
النازحون يف املخيامت األكرث إبالغا عن عدم وجود وثائق  كان 
ملكية األرايض والعقارات )60٪ مقابل 48٪(، ونجد الذروة يف 
حوايل 80٪ لألشخاص النازحني يف األصل من الرشقاط و سنجار.5  
إبالغا عن تدمري  النازحون خارج املخيامت، فقد كانوا األكرث  أما 
املساكن السابقة )52٪(، مع أعىل املستويات )أكرث من ٪75( 
بني األرس القادمة يف األصل من داقوق والرمادي وسامراء. 
وتم اإلبالغ عن الخوف/الصدمة باعتبارها العقبة األوىل أو الثانية 
باستثناء  األقضية  جميع  من  النازحني  عودة  دون  تحول  التي 

النازحني القادمني يف األصل من األنبار والحمدانية وتلكيف.
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يف 	  عام:  بشكل  مرتفعة  العودة  معدالت  إن  العودة:  معدل 

معظم األقضية، عاد أكرث من 65٪ من إجاميل السكان األصليني 
إىل مكانهم األصيل، كام ونجد معدالت العودة منخفضة بشكل 
ملحوظ )6٪ و 16٪ عىل التوايل( فقط يف البعاج وسنجار، وأيضا، 
معدالت العودة أقل من املتوسط يف كل من: القائم، بيجي، 
يزالون  ال  السكان  من   ٪50 و   ٪40 بني  ما  أن  حيث  وطوز،  البلد 
إىل  مسجلة  عودة  حركات  هناك  تكن  مل  اآلن،  وحتى  نازحني. 
الرئيسية، ال تزال عمليات  املسيب. وفًقا ملقدمي املعلومات 
القبلية  القضايا  بسبب  بها  مسموح  غري  القضاء  إىل  العودة 

والسياسية املتعلقة بالرتكيبة السكانية للمنطقة.6

تسجيل 	  تم  عام،  بشكل  العائدين:7  عدد  يف  التغيري  معدل 

620893 حركة عودة يف 23 من أقضية املنشأ الرئيسية )٪89 
من إجاميل حركات العودة(. وتحدث العودة منذ أيار 2018 مبعدل 
بطيء إىل حد ما باملقارنة مع السنوات السابقة، وبلغت نسبة 
الزيادة يف عدد العائدين بحلول كانون األول 2018 14٪، يف حني 
 2017 عام  يف  العودة  حركات  من  النصف  يقارب  ما  تسجيل  تم 

والثلث يف عام 2016.

بوترية 	  تحدث  العودة  حركات  إن  واملتغرية:8   الثابتة  األقضية 

القائم، الحويجة، داقوق وطوز.  عالية أو عالية جدا فقط يف 
الفلوجة  إىل  عمليًا  العودة  حركات  توقفت  املقابل،  ويف 
والرمادي واملحمودية والخالص واملقدادية وخانقني وكركوك 

وسمراء وتكريت )أقل من 5٪ منذ أيار 2018(.

الوضع يف بلد املنشأ / العودة:	 

أقضية 	  يف  تقييمها  تم  التي  املواقع  ضمن  ومن  السكن: 

نصف  )حوايل  بشدة  مدمرة  أنها  عىل   ٪7 تصنيف  تم  املنشأ، 
املنازل أو أكرث قد دمرت أو ترضرت بشدة(، تليها 69٪ دمرت بشكل 
خفيف )أقل من نصف املنازل املتأثرة (، و 24٪ من املواقع ليس 
فيها تدمري. وتوجد أربع أقضية حيث يرتكز فيها نصف املواقع 
بأن  علام  خانقني.  الفلوجة،  سنجار،  املوصل،  بشدة:  املدمرة 
املناطق  جميع  يف  ضئيل  للمساكن  املرشوع  غري  االحتالل 

باستثناء تلعفر وسنجار.

يتعلق 	  فيام  أهمية  األكرث  الجانب  إن  والخدمات:  العيش  سبل 

للمقيمني.  العمل  توفر  هو  املنشأ  أقضية  يف  العيش  بسبل 
من  السكان  من  أيا  يتمكن  مل  املواقع،  من   ٪13 يف  أنه  حيث 
التالية:  األقضية  يف  حدة  أكرث  املشكلة  هذه  وتظهر  العمل، 
بيجي )94٪ من املواقع(، البعاج )92٪(، تكريت )33٪( وتلكيف 
(32٪(. ويف 52 ٪ من املواقع، نجد العمل متاحا ألقل من نصف 
مناسبا  وضعا  متثل  املتبقية  املواقع  من  والـ٪35  السكان، 
نسبيا من حيث العمل. أما بالنسبة للخدمات، فإن الوضع أفضل 
والكهرباء  املياه  إمدادات  نجد  املواقع،  معظم  ففي  نسبيًا؛ 
كافية بشكل عام: فقط 33٪ و 41٪ من املواقع عىل التوايل 

الصخر". جرف  عىل  بابل  تركيز   :1 رقم  املعمقة  الرؤية  تقرير   - الالعودة  "مناطق  إىل  الرجوع  يرجى  التفاصيل،  من  مزيد  عىل  للحصول   6

.)2018 الثالث)أيار  املتكامل  املوقع  وتقييم   )2018 الول  )كانون   107 الجولة  بني  العائدين  عدد  يف  التغري  معدل  خالل  من  التغيري  معدل  تقييم  تم   7

بينام    ،)٪20 -  ٪10  = التغري  )معدل  ما"  حد  إىل  "ثابت  أو   )٪10  + و   ٪0 بني  يرتاوح  التغيري  )معدل  "ثابتة"  أنها  عىل  بطيئ  بشكل  تحدث  أو  عودة  فيها  تحدث  ال  التي  املناطق  تصنيف  تم   8

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

كام  املياه.  يف  نقص  أو  الكهرباء  من  معني  مستوى  لديها 
وتوجد  كبري  حد  إىل  األسايس  التعليم  خدمات  استعادة  تم 
صعوبات يف الوصول إىل املدارس االبتدائية يف 8٪ فقط من 
املواقع التي تم تقييمها )ترتكز معظمها يف سنجار واملوصل 
وتيلعفر(. ومع ذلك، ال يزال توفري الرعاية الصحية األولية يشكل 
تحديا للسكان يف 23٪ من املواقع )معظمهم يف الحويجة 
واملوصل(، ويرجع ذلك أساًسا إىل حقيقة أن غالبية املواقع ال 
متتلك مراكز الصحة ويعتمد السكان عىل الوصول إليها يف أي 

مكان آخر يف القضاء.

تشكالن 	  اللتان  الرئيسيتان  املسألتان  إن  االجتامعي:  التامسك 

تحديا بالنسبة للتامسك االجتامعي يف مواقع املنشأ املقدرة 
والتوترات  االنتقامية  باألعامل  املتعلقة  املخاوف  هام: 
أبلغ  األوىل،  للمسألة  وبالنسبة  القبلية.   / الدينية   - العرقية 
وشوهدت  االنتقام،  بشأن  عامة  مخاوف  عن  املواقع  من   ٪12
هذه املخاوف عىل نطاق واسع يف البعاج )100٪ من املواقع 
املتأثرة(، بيجي )56٪(، الخالص )55٪( وسنجار )50٪(. أما بالنسبة 
القبلية  /التوترات  والدينية  العرقية  التوترات  الثانية،  للمسألة 
فهي مصدر قلق يف 16٪ من املواقع. ومرة أخرى، كان هذا 
أكرث حدة يف مواقع يف البعاج )100 ٪ من املواقع املتأثرة(، 
وطوز )100٪(، وبيجي )64٪(، واملحمودية )59٪(، واملقدادية 
أن  إىل  التقارير  تشري  السابق،  املؤرش  لهذا  ووفقا   .)٪58)
مصالحة  إىل عملية  بحاجة  وطوز  والبلد  وسنجار  تلعفر  أقضية 
مجتمعية، ولكن مل يوجد أي مبادرات جارية أثناء إجراء التقييم، 
علام بأن وجود األلغام هو مصدر قلق للسكان فقط يف حوايل 
11٪ من املواقع، وعىل وجه الخصوص، يُظهر السكان يف بيجي 

وسامراء واملقدادية أعىل معدالت هذا القلق.
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السكان الذين نزحوا من القضاء وال يزالون يف النزوح

5,387 األرس النازحة

(2٪من إجاميل عدد النازحني داخليا(

استقبال منخفض 
استقبال متوسط

استقبال مرتفع

إن حوايل 5400 أرسة تعود أصولها إىل مناطق يف القائم ما زالت مل تعد إىل 
الوطن بعد )2٪ من إجاميل عدد النازحني(، ويعيش النازحون خارج املخيامت 
)58٪( يف الغالب يف عدة أقضية يف بغداد واألنبار )10٪ داخل قضاء القائم 

نفسه( بينام استقر تقريبا جميع سكان املخيامت )42٪( يف الفلوجة. 

وتتمثل العقبات الرئيسية أمام العودة يف: تدمر أو ترضر املنازل ونقص سبل 
النازحني يف املخيامت يريدون عىل  أن األشخاص  يبدو  العيش. ومع ذلك، 
النازحني خارج املخيامت )24٪ مقابل ٪4(.  األرجح العودة أكرث من األشخاص 
كام وقد تكون الظروف املعيشية السيئة للنازحني يف املخيامت مبثابة عامل 
"دفع" )ذكرت 3٪ فقط من األرس أن وضعهم يف النزوح يعترب أفضل من الوضع 
الذي سيواجهونه يف حال العودة إىل ديارهم مقابل 30٪ من النازحني خارج 
املخيامت(. ومن ناحية أخرى، من املرجح أن يكون النازحون خارج املخيامت 
يف حالة نزوح لفرتة أطول، وأنهم قد خضعوا لحركات انتقالية متعددة وال بد 
أنهم قد فقدوا وثائق ملكية األرايض والعقارات، وكل ذلك عوامل مشددة 

تؤثر عىل قدرتهم عىل العودة.

العوائل النازحة داخل املخيامت - العوائل النازحة خارج املخيامت 

٪58 ٪42

خارج املخيم: 3,105
كرخ  ٪29  

رمادي  ٪13  
القائم  ٪9  

أبو غريب  ٪8  
سليامنية  ٪8  

أخری  ٪33  

داخل املخيم: 2,282

فلوجة  ٪86  
أبو غريب  ٪11  

أخری  ٪3  

اقضية النزوح

حركات العودة إىل القضاء

6,061 عدد األرس العائدة

معدل العودة1

53٪عدد العائدين

)من مجموع النازحني املسجلني(

منخفض

متوسط 

مرتفع

معدل التغري يف عدد السكان العائدين 

+51٪ العائدين

)أيار – كانون األول 2018(

ثابت

ثابت إىل حد ما

متغري إىل حد ما
متغري 

وإجامالً، عادت 5,387 أرسة إىل قضاء القائم-محافظة األنبار، إذ إنهم ميثلون 
53٪ من إجاميل النازحني الذين فروا من القضاء وعادوا إليه برسعة كبرية 

)+51٪ منذ مايو 2018(.

 وبالرغم من ذلك، فإن أربع مواقع فقط من أصل 33 موقًعا لديها حركات 
عودة كاملة، حيث أن جميع حركات العودة تقريبًا حديثة )88٪ يف 2018 و ٪10 
يف 2017( وهذا مرتبط بحقيقة أن العمليات العسكرية الستعادة األرايض من 
داعش يف غرب األنبار قد اختتمت يف أواخر عام 2017، وتعترب حوايل ٪90 
البقاء يف مكانها  تنوي  التي  أن األرس  ) أي  العودة "مستقرة"  من حركات 
األصيل( والـ 10٪ من األرس املتبقية ترغب أو تستعد لالنخراط يف نزوح جديد/

مستمر )5٪ تريد أن تنتقل إىل أماكن أخرى يف العراق، و 5٪ مل تقرر بعد(، 
ألنها غري قادرة عىل تلبية احتياجاتها األساسية أو ليس لديها ملكية معينة 

للعودة إليها.

األنبار، قضاء القائم 
النازحني من قضاء القائم ووضع العودة

امللف الخاص بقضاء املنشأ 1
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شدة/خطورة الظروف املعيشية عند العودة

العبيدي

مركز القائم درجة أعىل من الخطورة

درجة أقل من الخطورة

33
مواقع العودة

0
املواقع التي اليوجد عودة إليها

94
األرس العائدة يف املالجئ الحرجة

املرجعية. املذكرة  إىل  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ومزيد  واملنهجية  التعاريف  عىل  للحصول 

الوضع العام للعودة

للمنازل يف جميع 	  التدمري  اإلبالغ عن درجة متوسطة من  تم  السكن: 

املواقع التي تم الرجوع إليها. ومع ذلك، نجد أن عمليات إعادة اإلعامر 

غري  الذخائر  بشأن  مخاوف  أو  محتلة  خاصة  مساكن  توجد  وال  جارية 

املنفجرة من السكان الحاليني، وعاد جميع العائدين تقريبا إىل مساكن 

إقامتهم املعتادة السابقة.

الصغرية 	  الرشكات  استأنفت  عام،  وبشكل  والخدمات:  العيش  سبل 

واألنشطة الزراعية نشاطها يف القائم، عىل الرغم من أن بعضها ظل 

مغلًقا أو متوقًفا يف عدة مواقع. ومع ذلك، بخالف موظفي الخدمة 

املدنية، فإن فرص العمل نادرة: حيث أنه يف جميع املواقع تم اإلبالغ 

عن أن أقل من نصف السكان ميكنهم العثور عىل وظائف. ومن حيث 

الخدمات، تم اإلبالغ عن نقص الكهرباء واملياه يف جميع املواقع. ومع 

ذلك، ميكن الوصول بسهولة إىل التعليم والرعاية الصحية ألن املرافق 

تعمل بكامل طاقتها.

عىل 	  املجتمعية  املصالحة  عن  اإلبالغ  يتم  مل  االجتامعي:  التامسك 

بهذا  يتعلق  وفيام  القائم.  يف  املواقع  جميع  يف  رضورية  أنها 

الشأن، مل تكن هناك مؤرشات تدل عىل وجود مخاوف بشأن التوترات 

القبلية والسكان إال يف موقع واحد فقط حيث كان السكان قلقني بشأن 

الهجامت االنتقامية. والتتأثر أنشطة الحياة اليومية عموًما، ولكن يف 

خمسة مواقع، يقال أن السكان يغادرون منازلهم فقط عندما يضطرون 

إليها وتتصف الشوارع بأنها ذات كثافة سكانية منخفضة.

األمان: وتوجد مخاوف أمنية؛ حيث أن السكان يف جميع املواقع قلقون 	 

يف  تقييد  عن  اإلبالغ  وتم  داعش،  هجامت  عودة  بشأن  اليشء  بعض 

الحركة والتنقل يف جميع املواقع ولكنها تؤثر فقط عىل السكان يف 

نقاط  جميع  عىل  السيطرة  تم  بأنه  علام   .33 أصل  من  اثنني  موقعني 

التفتيش أو يوجد فيها قوات أمنية أخرى، مثل قوات البيشمركة. وأخريًا، 

يف جميع مواقع القائم، ورد أنه تم منع عائالت قليلة من العودة.

األنبار، قضاء القائم 
النازحني من قضاء القائم ووضع العودة

امللف الخاص بقضاء املنشأ 1
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امللف الخاص بقضاء املنشأ 2

السكان الذين نزحوا من القضاء وال يزالون يف النزوح

10,358 األرس النازحة

(2٪من إجاميل عدد النازحني داخليا(

استقبال منخفض 
استقبال متوسط

استقبال مرتفع

إن حوايل 10360 أرسة تعود أصولها إىل مواقع يف الفلوجة مل تعد إىل 
الوطن بعد، واستقر حوايل 80٪ خارج املخيامت، مع مجموعتني رئيسيتني 
يف قضاء أربيل وقضاء السليامنية، ومجموعات أخرى يف محافظة بغداد. 
كام أنه حوايل 6٪ من النازحني قد نزحوا ضمن قضاء الفلوجة نفسه، ويبلغ 
أولئك الذين يعيشون يف املخيامت أن ما نسبته )22٪( تقريبا نزحت  داخل 

القضاء نفسه.

النازحني  من  لكل  للغاية  منخفضة  القصري  املدى  عىل  العودة  نوايا  إن 
أن  كام  التوايل(.  عىل   ٪6 و   ٪8( غريها  يف  أو  املخيامت  يف  املقيمني 
كعقبة  املنازل/تدمريها  أرضار  متشابهة:  العودة  أمام  الرئيسية  العقبات 
وجود  عدم  عن  العائالت  أفادت  ما  وكثرياً  األرس.  من   ٪65 لحوايل  أساسية 
سبل عيش و/أو املال الالزم لرحلة العودة )ما يصل إىل 48٪ من األشخاص 

النازحني يف املخيامت(.

العوائل النازحة داخل املخيامت - العوائل النازحة خارج املخيامت 

٪22٪78

خارج املخيم: 8,088
إربيل   ٪31  

سليامنية  ٪19  
كرخ   ٪10  

فلوجة   ٪6  
أبو غريب    ٪5  

أخری  ٪30  

داخل املخيم: 2,270

فلوجة  ٪92  
أبو غريب  ٪6  

كاالر  ٪2  

اقضية النزوح

األنبار، قضاء الفلوجة
النازحني من قضاء الفلوجة ووضع العودة

حركات العودة إىل القضاء

88,075 عدد األرس العائدة

معدل العودة1

89٪عدد العائدين

)من مجموع النازحني املسجلني(

منخفض
متوسط 

مرتفع

معدل التغري يف عدد السكان العائدين 

+1٪ العائدين

)أيار – كانون األول 2018(

ثابت

ثابت إىل حد ما

متغري إىل حد ما
متغري 

وإجامالً، عادت 88,075 أرسة إىل قضاء الفلوجة يف محافظة األنبار؛ وهم 
ميثلون ما يقارب 90٪ من إجاميل النازحني الذين فروا من مكانهم األصيل 
ولكن حركات العودة قد توقفت عمليا )+1٪ منذ أيار 2018(. ويف الواقع، عادت 
جميع األرس تقريبًا إىل مكانها األصيل بني عامي 2016 و2017 )55٪ و ٪38 
عىل التوايل(، وتعترب جميع حركات العودة "مستقرة" )أي األرس التي تنوي 

البقاء يف مكانها األصيل(.
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األنبار، قضاء الفلوجة
النازحني من قضاء الفلوجة ووضع العودة

شدة/خطورة الظروف املعيشية عند العودة

مركز  الفلوجة
محافظة

بغداد

الكرمة

درجة أعىل من الخطورة

درجة أقل من الخطورة

املرجعية. املذكرة  إىل  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ومزيد  واملنهجية  التعاريف  عىل  للحصول 

64
مواقع العودة

0
املواقع التي اليوجد عودة إليها

679
األرس العائدة يف املالجئ الحرجة

الوضع العام للعودة

السكن: تعرضت املواقع يف الفلوجة لتدمري سكني أكرب بقليل من بقية 	 

املناطق يف األنبار؛ حيث أن مثانية مواقع دمرت بشدة، و 51 موقًعا آخر 

يوجد فيها مستويات تدمري أقل، وخمسة مواقع فقط مل يتم اإلبالغ عن 

تدمري املنازل فيها. ومع ذلك، ال تزال جهود إعادة اإلعامر جارية وال توجد 

مساكن خاصة محتلة وال مخاوف من الذخائر غري املنفجرة.

سبل العيش والخدمات: إن استعادة أنشطة القطاع الخاص متفاوتة يف 	 

جميع أنحاء القضاء؛ حيث أنه يف عرشة مواقع فقط، أعيد فتح جميع 

الرشكات املوجودة مسبًقا، ويف 33 موقعا آخر، أعيد فتح بعضهم فقط 

ويف 20 موقعا الزالت األنشطة غري عاملة. وقد ترجم هذا إىل ندرة فرص 

العمل: يف 40٪ من املواقع، تم اإلبالغ أن أقل من نصف السكان الحاليني 

قادرين عىل العمل. وفيام يتعلق بتوفر الخدمات، فإن الغالبية العظمى 

من املواقع مل تطرح أي قضايا من حيث توفري الكهرباء أو املياه، علام 

بأن مرافق التعليم األسايس والصحة األساسية تعمل جميعها أيًضا.

التامسك االجتامعي: مل تذكر أي مواقع أن هناك حاجة إىل املصالحة 	 

هناك  تكن  مل  الشأن،  بهذا  يتعلق  وفيام  الفلوجة.  يف  املجتمعية 

مؤرشات عىل وجود مخاوف بشأن التوترات القبلية أو األعامل االنتقامية. 

ومع ذلك، فإن التفاعالت اليومية كانت متوترة يف 29 موقًعا.

األمان: ال توجد مخاوف يف جميع أنحاء الفلوجة بشأن انعدام األمن أو 	 

تهديدات الهجامت، ويتمثل التحدي الوحيد املرتبط باألمن يف وجود 

قيود عىل الحركة عىل السكان الحاليني، والتي ذُكر أن لها تأثريًا سلبيًا 

)وإن كان صغريًا( يف 21 موقًعا. ومع ذلك، ذكرت 70٪ من مواقع العودة 

وجود حركات عودة محظورة.

امللف الخاص بقضاء املنشأ 2
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امللف الخاص بقضاء املنشأ 3

السكان الذين نزحوا من القضاء وال يزالون يف النزوح

14,316 األرس النازحة

(5٪من إجاميل عدد النازحني داخليا(

منخفض استقبال 

متوسط  استقبال 

مرتفع استقبال 

إن حوايل 14300 أرسة تعود أصولها إىل مواقع يف الرمادي مل تعد بعد إىل 
الوطن )5٪ من إجاميل عدد النازحني داخلياً(، واستقر جميعهم تقريبًا خارج 
املخيامت )97٪(، يف مواقع منترشة يف محافظة أربيل والكرخ وغريها من 
أقضية بغداد، علام بأن 1٪ فقط يعيشون داخل القضاء. ويف املقابل، وفيام 
يف  تقريبًا  جميعهم  استضافتهم  يتم  فإنه  املخيامت)٪3(  بسكان  يتعلق 
قضاء الفلوجة القريبة )90٪(، ثم أن نوايا العودة عىل املدى القصري مختلفة 
متاًما فيام يتعلق بالنازحني املوجودين يف املخيامت والنازحني املقيمني 
خارجها: فاألول مستعدون بشدة للعودة )31٪ مقارنة مع املعدل الوطني 
13٪(، يف حني أن املقيمني خارج املخيامت أكرث ميال إىل البقاء يف النزوح 
التي تعرتض طريق  الرئيسية  العقبات  بأن  4٪(. علام  86٪، والعودة  )البقاء 
العودة متشابهة: يعد تدمري/ترضر املنازل هو األعىل بنسبة التقل عن ٪70 
من األرس ونقص سبل العيش/املال هو الثاين. ومع ذلك، فإن النازحني يف 
سوء  بسبب  الحالية  مستوطناتهم  ملغادرة  أكرب  دوافع  لديهم  املخيامت 
األحوال املعيشية يف النزوح وكونهم قريبني نسبيا من موقعهم األصيل.

حركات العودة إىل القضاء

88,075 عدد األرس العائدة

معدل العودة1

84٪عدد العائدين

)من مجموع النازحني املسجلني(

منخفض
متوسط

مرتفع 

معدل التغري يف عدد السكان العائدين 

+1٪ العائدين

)أيار – كانون األول 2018(

ثابت

ثابت إىل حد ما

متغري إىل حد ما
متغري 

وإجامالً، عادت 88,075 أرسة إىل قضاء الفلوجة يف محافظة األنبار؛ وهم 
ميثلون ما يقارب 90٪ من إجاميل النازحني الذين فروا من مكانهم األصيل 
ولكن حركات العودة قد توقفت عمليا )+1٪ منذ أيار 2018(. ويف الواقع، عادت 
جميع األرس تقريبًا إىل مكانها األصيل بني عامي 2016 و2017 )55٪ و ٪38 
عىل التوايل(، وتعترب جميع حركات العودة "مستقرة" )أي األرس التي تنوي 

البقاء يف مكانها األصيل(.

العوائل النازحة داخل املخيامت - العوائل النازحة خارج املخيامت 

٪97

خارج املخيم: 13,845

إربيل   ٪53  
كرخ  ٪13  

سليامنية   ٪8  
أخری  ٪26  

داخل املخيم: 471

فلوجة  ٪90  
أبو غريب  ٪2  

إربيل  ٪2  
أخری  ٪6  

لنزوح ا قضية  ا

٪3

األنبار، قضاء الرمادي
النازحني من قضاء الرمادي ووضع العودة
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شدة/خطورة الظروف املعيشية عند العودة

قضاء الفلوجة

مركز رمادي

درجة أعىل من الخطورة

درجة أقل من الخطورة

50
مواقع العودة

0
املواقع التي اليوجد عودة إليها

5,031
األرس العائدة يف املالجئ الحرجة

املرجعية. املذكرة  إىل  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ومزيد  واملنهجية  التعاريف  عىل  للحصول 

الوضع العام للعودة

السكن: ويوجد تدمري بدرجة متوسطة يف جميع املواقع العودة. ومع 	 

ذلك، فإن عمليات إعادة اإلعامر جارية وال توجد مساكن خاصة محتلة أو 

مخاوف بشأن الذخائر غري املنفجرة املبلغ عنها.

سبل العيش والخدمات: وعادت جميع الرشكات إىل نشاطها الطبيعي 	 

املتبقية.  املواقع  يف  جزئيا  تشغيلها  وأعيد  املواقع  من   ٪42 يف 

وفيام يتعلق بالنشاط الزراعي، مل يكن لدى الرمادي يشء تقريبًا يف 

هذا القطاع قبل الرصاع نظرًا لبيئته الحرضية، ثم إن فرص العمل نادرة، يف 

جميع املواقع تقريبًا، وتم اإلبالغ عن أن أقل من نصف السكان ميكنهم 

العثور عىل وظائف. كام وتفيد التقارير بأن توفري املياه والكهرباء يعمل 

بكامل طاقته لجميع السكان، والوضع مامثل بالنسبة للتعليم األسايس، 

وعىل الرغم من أن بعض مراكز الصحية األولية ال تزال مغلقة، إال أن هذا 

ال يعيق الوصول إىل الرعاية الطبية لسكان املنطقة؛ فقد تم اإلبالغ عن 

صعوبات يف الوصول إىل املستشفيات يف موقعني فقط.

التامسك االجتامعي: ومل تكن هناك تقارير تفيد برضورة إجراء املصالحة 	 

هناك  تكن  مل  الشأن،  بهذا  يتعلق  وفيام  الرمادي،  يف  املجتمعية 

مؤرشات عىل وجود مخاوف بشأن التوترات القبلية أو األعامل االنتقامية. 

وتفيد التقارير بأن أنشطة الحياة اليومية ال تتأثر عموًما.

األمان: وتم تطبيق قيود عىل الحركة يف جميع املواقع يف الرمادي، 	 

ولكن يف نصف هذه املواقع فقط )25 موقًعا( تم اإلبالغ عن وجود بعض 

التأثريات السلبية نتيجة ذلك عىل السكان. وفيام يتعلق بهذا الشأن، فإن 

السكان يف 16٪ من املواقع كانوا قلقني بشأن املضايقات عند نقاط 

التفتيش، وتقريبا جميع نقاط التفتيش تم تشغيلها من قبل أو يوجد فيها 

قوات البيشمركة. وأخريًا، تم اإلبالغ عن منع بعض العائالت من العودة 

يف نصف املواقع تقريبًا.

األنبار، قضاء الرمادي
النازحني من قضاء الرمادي ووضع العودة

امللف الخاص بقضاء املنشأ 3
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امللف الخاص بقضاء املنشأ 4

وأيضا منطقة 

النزوح الرئيسية

الوقائع  صحيفة 

حة متا

السكان الذين نزحوا من القضاء وال يزالون يف النزوح

6,497 األرس النازحة

(2٪من إجاميل عدد النازحني داخليا(

منخفض  استقبال 

متوسط استقبال 

مرتفع استقبال 

تعد إىل  تعود أصولها إىل مواقع يف املسيب مل  6500 أرسة  إن حوايل 
النازحني داخليا(، واستقر جميعهم  مواقعها األصلية )2٪ من إجاميل عدد 
تقريبًا خارج املخيامت )95٪(، معظمهم داخل القضاء. وتم تقييم مجموعات 
أخرى أصغر من األرس يف أقضية الفلوجة واملحمودية والسليامنية. وبالنسبة 
لسكان املخيامت )5٪( فتتم استضافتهم يف الغالب خارج محافظة بابل: يف 
املخيامت  يف  النازحني  من  كال  بان  علام  واملحمودية،  الفلوجة  ويف  كالر 
جميع  تعرض  كام  ممتد/مطول،  نزوح  حالة  يف  يعيشون  املخيامت  وخارج 

النازحني يف املخيامت إىل عمليات نزوح متعددة.

وتتشابه نوايا العودة مع املعدل الوطني: حوايل أرسة واحدة من كل عرشة 
تعرتض  التي  العقبات  وتشمل  األصيل،  مكانها  إىل  للعودة  مستعدة  أرس 
العودة مراراً وتكراراً: الخوف/الصدمات وتدمر/ترضر املنازل والتمييز ووجود 
األلغام. وقد أفاد حوايل نصف األرس يف املخيامت أن قلة سبل العيش تشكل 
تؤثر عىل قدرتهم  الحركة  أن قيود   ٪15 العودة وأفاد حوايل  أمام  عقبة 

عىل العودة.

حركات العودة إىل القضاء

0 عدد األرس العائدة

معدل العودة1

0٪ عدد العائدين

)من مجموع النازحني املسجلني(

معدل التغري يف عدد السكان العائدين 

0٪ العائدين

)أيار – كانون األول 2018(

الصخر". جرف  عىل  الرتكيز  بابل   :1 رقم  الالعودة  ملناطق  املتعمقة  الرؤية  "تقرير  إىل  الرجوع  يرجى  التفاصيل،  من  مزيد  عىل  للحصول   1

قضاء  يف  عودة  حركات  أي  تسجيل  يتم  مل   ،2018 األول  كانون  من  واعتباًرا 
املسيب يف محافظة بابل، وتم اإلبالغ أن العودة إىل القضاء ال تزال ممنوعة 
للمنطقة، ال  السكانية  بالرتكيبة  القبلية والسياسية املتعلقة  القضايا  بسبب 
سيام جرف الصخر، بلد املنشأ ملعظم النازحني، علام بأن التغيري الوحيد الذي 
أيار 2018 هو يف الواقع زيادة طفيفة يف عدد األشخاص  تم تقييمه منذ 

النازحني داخليا من القضاء )+٪1(.

بابل، قضاء املسيب
النازحني من قضاء املسيب ووضع العودة

العوائل النازحة داخل املخيامت - العوائل النازحة خارج املخيامت 

٪95

خارج املخيم: 6,190

املسيب  ٪40  
فلوجة  ٪17  

محمودية  ٪12  
سليامنية  ٪12  

أخری  ٪19  

داخل املخيم: 307

كاالر  ٪44  
فلوجة  ٪38  

محمودية  ٪15  
أخری  ٪3  

لنزوح ا قضية  ا

٪5
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امللف الخاص بقضاء املنشأ 5

السكان الذين نزحوا من القضاء وال يزالون يف

  
تعد  مل  املحمودية  يف  مواقع  إىل  أصولها  تعود  أرسة   1900 حوايل  إن 
إىل الوطن بعد )1٪ من إجاميل عدد النازحني(، وقد استقر جميعهم خارج 
املخيامت، حيث استقرت مجموعة رئيسية واحدة )70٪( يف قضاء السليامنية، 

وال يزال 2٪ فقط داخل القضاء.

وبشكل عام، ال ترغب العائالت يف العودة عىل املدى القصري واملتوسط 
)95٪ ترغب بالبقاء، و5٪ مل تقرر بعد(. وميكن تفسري هذا االستنتاج من خالل 
حقيقة أنه عىل الرغم من أن جميع األرس تقريبًا تعيش يف حالة نزوح ممتد، 
75٪ منهم، هذا هو املوقع  لـ  بالنسبة  أنهم يف وضع مستقر نسبيًا:  إال 
األول للنزوح. وتذكر هذه األرس تعرضها للعنف/االضطهاد: 55٪ ذكروا الخوف/

الصدمة، و 35٪ ذكروا التمييز من بني العقبات الرئيسية أمام العودة، بينام 
ذكرت أرسة واحدة من بني كل أربع أرس أن ظروفها أفضل يف النزوح.

العوائل النازحة داخل املخيامت - العوائل النازحة خارج املخيامت 

٪100

خارج املخيم: 1,879

سليامنية   ٪68  
جمجامل   ٪6  

أخری  ٪26  

داخل املخيم: 0

لنزوح ا قضية  ا

بغداد، قضاء املحمودية
النازحني من قضاء املحمودية ووضع العودة

حركات العودة إىل القضاء

7،941 عدد األرس العائدة

معدل العودة1

81٪ عدد العائدين

)من مجموع النازحني املسجلني(

منخفض
متوسط

مرتفع 

معدل التغري يف عدد السكان العائدين

+0.1٪ العائدين

)أيار – كانون األول 2018(

ثابت 

ثابت إىل حد ما

متغري إىل حد ما
متغري

وإجامال، عادت 7941 أرسة إىل قضاء املحمودية يف محافظة بغداد، وهم 
ميثلون حوايل 80٪ من إجاميل النازحني الذين فروا من موقعهم األصيل يف 
القضاء ولكن العودة قد توقفت عمليا )+0.1٪ منذ أيار 2018(. وعادت حوايل 
50٪ من األرس إىل موقعها األصيل يف عام 2015، لكن معدالت العودة تباطأت 
منذ ذلك الحني، علام بأن جميع حركات العودة تعترب "مستقرة" )أي األرس التي 

تنوي البقاء يف مكانها األصيل(.
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شدة/خطورة الظروف املعيشية عند العودة

قضاء أبو غريب

اليوسفية

مركز بغداد

درجة أعىل من الخطورة

درجة أقل من الخطورة

47
مواقع العودة

0
املواقع التي اليوجد عودة إليها

957
األرس العائدة يف املالجئ الحرجة

املرجعية. املذكرة  إىل  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ومزيد  واملنهجية  التعاريف  عىل  للحصول 

الوضع العام للعودة

متوسطة 	  إىل  منخفضة  بدرجة  املنازل  تدمري  عن  اإلبالغ  وتم  السكن: 

التي تم تقييمها، وتجري عمليات إعادة اإلعامر  يف جميع املواقع 

يف عدد قليل فقط من املواقع املتأثرة. ومل يتم اإلبالغ عن أي حاالت 

من االحتالل غري قانوين للمساكن الخاصة ومل تكن هناك مخاوف بشأن 

الذخائر غري املنفجرة.

سبل العيش والخدمات: تم إعادة تشغيل األنشطة التجارية الصغرية 	 

واألنشطة الزراعية يف جميع املواقع باستثناء موقع واحد إىل الوضع 

الذي كانت عليه قبل النزاع. كام ان العاملة هي أيضا أقل تحديا ألنه يف 

36 من 46 موقعا يقال إن حوايل نصف أو جميع السكان ميكنهم العثور 

عىل وظائف. وباملثل، تفيد التقارير بأن جميع املواقع قد عاد معظم 

أو جميع موظفيها املدنيني إىل العمل. وفيام يتعلق بالخدمات، أبلغت 

أربعة مواقع فقط عن نقص كبري يف توفر الكهرباء، يف حني أن جميع 

املواقع باستثناء اثنني تتوفر فيها املياه بشكل كاف ملعظم أو جميع 

السكان، وتعمل املدارس االبتدائية يف أكرث من نصف املواقع كام أن 

املدارس القريبة يسهل الوصول إليها. وعىل الرغم من عدم توفر أيا 

من مراكز الصحية األولية يف املواقع التي تم تقييمها، إال أنه ميكن 

الوصول بسهولة إىل هذه املرافق يف الغالبية العظمى منها.

التامسك االجتامعي: تم اإلبالغ عن مخاوف بشأن االنتقام يف موقع 	 

واحد والتوترات العرقية والدينية أو القبلية يف ثالثة مواقع. ويف 12 

موقًعا، يُقال إن هناك حاجة إىل املصالحة، ويف جميع الحاالت، يتم 

ذلك بالفعل. وذكرت غالبية املواقع أن أنشطة الحياة اليومية ال تتأثر 

بشكل عام.

األمان: يبدو أن األمن مصدر قلق بسيط نسبيا؛ حيث مل يتم اإلبالغ عن أي 	 

مخاوف بشأن هجامت داعش أو االشتباكات بني قوات األمن أو املضايقات 

عند نقاط التفتيش. وقد يكون هذا بسبب حقيقة أنه يوجد يف جميع 

املواقع جهة واحدة او اثنتني فاعلتني أمنيا وأن الغالبية منها ال يوجد 

بها قوات البيشمركة. إن غالبية املواقع ليس لديها قيود عىل الحركة 

ويقال أن املواقع األخرى التي فيها قيود عىل الحركة ليس لذلك تأثري 

يذكر عىل الحياة اليومية. وأخريًا، يبلغ حوايل ثالثة أرباع املواقع عن منع 

بعض العائالت من العودة.

بغداد، قضاء املحمودية
النازحني من قضاء املحمودية ووضع العودة

امللف الخاص بقضاء املنشأ 5
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السكان الذين نزحوا من القضاء وال يزالون يف

1،872 األرس النازحة 

(1٪ من إجاميل عدد النازحني داخليا(

استقبال منخفض 
استقبال متوسط

استقبال مرتفع

إن حوايل 1900 أرسة تعود اصولها إىل مواقع يف الخالص مل تعد إىل الوطن 
بعد )1٪ من إجاميل عدد النازحني داخليا(. وقد استقر جميعهم تقريباً خارج 
املخيامت )99٪(، يف مناطق بعقوبة وكركوك و)17٪( ضمن قضاء الخالص 
نفسه. ويستضاف األشخاص الذين يعيشون يف املخيامت )1٪( بشكل أسايس 

يف بعقوبة أو داخل الخالص.

وبشكل عام، ال ترغب العائالت يف العودة عىل املدى القصري )100٪ يريدون 
البقاء(، وميكن ربط هذا االستنتاج أوالً مبستوى العنف الذي تتعرض له هذه 
األرس: 78٪ ذكروا الخوف/الصدمة والتمييز 44٪ بني العقبات الرئيسية التي 
تعرتض العودة - وهي أعىل األرقام يف جميع مناطق املنشأ. كام وأن هناك 
عامل آخر يتمثل يف عدم التأكد من الوضع األمني: ذكر 61٪ أن عدم وجود 
قوات أمنية يشكل عقبة أمام العودة، وهو أعىل رقم يف جميع املناطق. 
وتجدر اإلشارة أيًضا إىل أنه عىل الرغم من أن جميع األرس قد نزحت من منازلها 
منذ أكرث من 3 سنوات، إال أنها مل تتحرك إال مرة واحدة فقط بحيث ميكنها 

االستفادة من االستقرار النسبي يف النزوح.

امللف الخاص بقضاء املنشأ 6

العوائل النازحة داخل املخيامت - العوائل النازحة خارج املخيامت 

٪99

خارج املخيم: 1,857
كركوك   ٪27  

بعقوبة  ٪25  
الخالص  ٪17  

طوز  ٪8  
كفري   ٪6  
أخری  ٪17  

داخل املخيم: 15

بعقوبة   ٪73  
خانقني  ٪27  

لنزوح ا قضية  ا

٪1

دياىل، قضاء الخالص
النازحني من قضاء الخالص ووضع العودة

حركات العودة إىل القضاء

12,265 عدد األرس العائدة

معدل العودة1

87٪ عدد العائدين

)من مجموع النازحني املسجلني(

منخفض
متوسط

مرتفع 

معدل التغري يف عدد السكان العائدين

+3٪ العائدين

)أيار – كانون األول 2018(

ثابت 

ثابت إىل حد ما

متغري إىل حد ما
متغري

إجامالً، عادت 12265 أرسة إىل قضاء الخالص يف محافظة دياىل، وهم ميثلون 
حوايل 90٪ من إجاميل النازحني الذين فروا من مكانهم األصيل يف القضاء 
ولكن عمليات العودة قد توقفت عمليا )+3٪ منذ أيار 2018(. ويف الواقع، 
حدثت ما يقارب 70٪ من جميع حركات العودة يف عام 2016، مع 7٪ فقط يف 
عام 2017، وتعترب جميع حركات العودة "مستقرة" )أي األرس التي تنوي البقاء 

يف مكانها األصيل(.
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شدة/خطورة الظروف املعيشية عند العودة

قضاء خانقني

املنصورية

مركز العظيم

محافظة
صالح الدين

درجة أعىل من الخطورة

درجة أقل من الخطورة

90
مواقع العودة

0
املواقع التي اليوجد عودة إليها

1,527
األرس العائدة يف املالجئ الحرجة

املرجعية. املذكرة  إىل  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ومزيد  واملنهجية  التعاريف  عىل  للحصول 

الوضع العام للعودة

السكن: تم اإلبالغ عن تدمري املنازل بدرجة متوسطة يف معظم املواقع 	 

التي تم الرجوع إليها، وتتم عمليات إعادة اإلعامر يف جميع املواقع 

تقريبًا، ومل تكن هناك مساكن خاصة محتلة أو مخاوف بشأن الذخائر غري 

املنفجرة.

سبل العيش والخدمات: استأنفت األنشطة الزراعية نشاطها يف الخالص، 	 

ومع ذلك ظلت الرشكات الصغرية غري نشطة يف جميع املواقع تقريبًا. 

وتم تقسيم املواقع بالتساوي تقريبًا إىل مجموعتني: املواقع التي 

ميكن أن يجد فيها معظم أو جميع السكان عمالً، واملواقع التي ميكن 

أن يجد فيها أقل من نصف السكان عمالً. ومن حيث الخدمات، تم اإلبالغ 

عن نقص يف الكهرباء واملياه؛ ومن ناحية أخرى، فإن مرافق التعليم 

والرعاية الصحية تعمل بكامل طاقتها ومن السهل الوصول إليها.

أن 	  التامسك االجتامعي: وأفاد موقعا واحد من بني كل ستة مواقع 

املصالحة املجتمعية رضورية يف الخالص، ويف جميع تلك املواقع 

باستثناء واحد منها، كانت املصالحة جارية. وفيام يتعلق بهذا الشأن، 

وجدت مؤرشات قليلة جدا عن وجود مخاوف بشأن التوترات القبلية، ولكن 

السكان يف أكرث من نصف املواقع كانوا قلقني بشأن األعامل االنتقامية، 

وال تتأثر الحياة العامة بشكل عام، حيث يقوم السكان بأنشطة يومية 

يف هدوء نسبي.

األمان: ومع ذلك، توجد هناك مخاوف أمنية، وبحسب ما ورد ُمنعت بعض 	 

العائالت من العودة يف 21 من أصل 89 موقًعا تم تقييمها يف الخالص. 

هجامت  إزاء  بالقلق  تقريبًا  املواقع  جميع  يف  السكان  ويشعر  كام 

توجد فيها قوات  أو  التفتيش  نقاط  ثلثي  السيطرة عىل  داعش، وتم 

أمنية أخرى، مثل قوات البيشمركة، ولكن أكرث من 90٪ من املواقع مل 

يذكر سكانها قلقهم من املضايقات الحاصلة من قبل قوات األمن.

دياىل، قضاء الخالص
النازحني من قضاء الخالص ووضع العودة

امللف الخاص بقضاء املنشأ 6
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امللف الخاص بقضاء املنشأ 7

السكان الذين نزحوا من القضاء وال يزالون يف النزوح

4,785 األرس النازحة 

(2٪ من إجاميل عدد النازحني داخليا(

استقبال منخفض 
استقبال متوسط

استقبال مرتفع

إن حوايل 4800 أرسة تعود اصولها إىل مواقع يف املقدادية مل تعد إىل 
الوطن بعد )2٪ من إجاميل عدد النازحني داخليا(. واستقر حوايل 85٪ خارج 
املخيامت، مع مجموعتني رئيسيتني يف بعقوبة وكالر ومجموعات أصغر يف 
قضاء السليامنية، وخانقني وكفري، واستقر فقط 1٪ داخل القضاء نفسه، علام 

بأن سكان املخيامت )15٪( جميعهم تقريباً يف خانقني.

وبشكل عام، ال ترغب األرس يف العودة عىل املدى القصري - املتوسط )أكرث 
من 90٪ تنوي البقاء(. وكام هو الحال يف الخالص، ميكن ربط هذا االستنتاج 
مبستوى العنف الكبري الذي يتعرض له النازحون - حيث أشار 63٪ من األرس 
العقبات  بني   ٪26 بنسبة  والتمييز  الخوف/الصدمة  إىل  املخيامت  خارج 
الرئيسية أمام العودة، وتوجد عقبة أخرى هي عدم التأكد من الوضع األمني 
55٪ ذكروا عدم وجود قوات األمن، وقد  يف مناطقهم األصلية: أكرث من 
يكون النازحون يف املخيامت يف حالة ضعف خاص: حيث ال تعيش األرس يف 
حالة نزوح طويل األمد فحسب، بل إنها قد تعرضت أيًضا لحركات نزوح متعددة.

حركات العودة إىل القضاء

8,861 عدد األرس العائدة

معدل العودة 

65٪ عدد العائدين

)من مجموع النازحني املسجلني(

منخفض

متوسط 
مرتفع

معدل التغري يف عدد السكان العائدين

+2٪ العائدين

)أيار – كانون األول 2018(

ثابت 

ثابت إىل حد ما

متغري إىل حد ما
متغري

وإجامالً، عادت 8,861 أرسة إىل قضاء املقدادية يف محافظة دياىل، وهم 
ميثلون حوايل 65٪ من إجاميل النازحني الذين فروا من موقعهم األصيل 
يف القضاء، لكن عمليات العودة توقفت عمليا )+2٪ منذ أيار 2018(. ويف 
الواقع، حدثت تقريبا 80٪ من جميع حركات العودة يف عام 2014، مع تسجيل 
11٪ فقط يف عام 2017. وتعترب جميع حركات العودة "مستقرة" )أي أن األرس 

تنوي البقاء يف مكانها األصيل(.

العوائل النازحة داخل املخيامت - العوائل النازحة خارج املخيامت 

٪15٪85

خارج املخيم: 4,056
بعقوبة   ٪26  

كاالر  ٪18  
سليامنية   ٪13  

خانقني  ٪10  
كفري  ٪7  
أخری  ٪26  

داخل املخيم: 729

خانقني  ٪90  
كاالر  ٪6  

بعقوبة  ٪4  

لنزوح ا قضية  ا

دياىل، قضاء املقدادية
النازحني من قضاء املقدادية ووضع العودة
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شدة/خطورة الظروف املعيشية عند العودة

قضاء خانقني

مركز املقدادية

قضاء الخالص

درجة أعىل من الخطورة

درجة أقل من الخطورة

90
مواقع العودة

2
املواقع التي اليوجد عودة إليها

1,527
األرس العائدة يف املالجئ الحرجة

املرجعية. املذكرة  إىل  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ومزيد  واملنهجية  التعاريف  عىل  للحصول 

الوضع العام للعودة

السكن: تم اإلبالغ عن تدمري املنازل بدرجة متوسطة يف ثلثي املواقع 	 

التي تم الرجوع إليها. ومع ذلك، كانت عمليات إعادة اإلعامر تحدث فقط 

يف أقل من نصف املواقع التي تعرضت للتدمري، وال توجد مواقع تبلغ 

عن مساكن خاصة محتلة. وأيضا، كانت هناك مخاوف بشأن الذخائر غري 

املتفجرة يف 57٪ من املواقع التي تم تقييمها.

سبل العيش والخدمات: أعيد فتح األعامل التجارية الصغرية يف حوايل 	 

األنشطة  نصف املواقع وأبلغ خمسة مواقع فقط عن عدم استئناف 

العثور عىل عمل  السكان قادرون عىل  أن نصف  الزراعية، كام وأفيد 

)بخالف القطاع العام(. وبالنسبة للخدمات، تم اإلبالغ عن نقص الكهرباء 

واملياه يف معظم املواقع؛ ومن ناحية أخرى، ميكن الوصول بسهولة 

إىل التعليم والرعاية الصحية ألن املرافق تعمل يف الغالب.

التامسك االجتامعي: ذُكر أن املصالحة كانت مطلوبة يف ثلثي املواقع 	 

يف املقدادية وهي تجري حاليًا. ويف أكرث من نصف املواقع، يشعر 

السكان بالقلق من التوترات القبلية، ويف 15 موقًعا، كان السكان قلقني 

من األعامل االنتقامية. وال تتأثر أنشطة الحياة اليومية بشكل عام، ولكن 

يف خمسة مواقع تم اإلبالغ عن توتر عند القيام بأنشطة يومية.

األمان: السكان يف ثلثي املواقع لديهم مخاوف بشأن هجامت داعش، 	 

والربع فقط يشعرون بالقلق من احتامل اشتباك الجامعات املسلحة. كام 

وأبلغ موقع واحد فقط عن وجود قيود عىل الحركة، لكن السكان يف 

سبعة مواقع كانوا قلقني بشأن التعرض للمضايقات عند نقاط التفتيش، 

حيث أن جميع املواقع تقريبًا بها نقاط تفتيش تسيطر عليها قوات األمن 

غري التابعة للدولة، مثل قوات البيشمركة. وأخريًا، ورد أن بعض العائالت 

ُمنعت من العودة يف نصف املواقع التي تم تقييمها يف املقدادية.

مواقع الالعودة: توجد قريتان فارغتان تقع يف ناحية مركز املقدادية. 	 

الرئيسية لعدم العودة هي االفتقار إىل األمان والتدمري  إن األسباب 

والذخائر غري املتفجرة والتوترات القبلية.

دياىل، قضاء املقدادية
النازحني من قضاء املقدادية ووضع العودة

امللف الخاص بقضاء املنشأ 7
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امللف الخاص بقضاء املنشأ 8

السكان الذين نزحوا من القضاء وال يزالون يف النزوح

6,367 األرس النازحة 

(2٪ من إجاميل عدد النازحني داخليا(

استقبال منخفض 
استقبال متوسط

استقبال مرتفع

إىل  تعد  مل  خانقني  يف  مواقع  إىل  أصولها  تعود  أرسة   6367 حوايل  إن 
الوطن بعد )2٪ من إجاميل عدد النازحني داخليا(. ولقد استقروا بشكل أسايس 
نفسها.  خانقني  وداخل  وكالر  بعقوبة  مناطق  يف   ،)٪91( املخيامت  خارج 
أخرى، فيتم استضافتهم يف  ناحية  )9٪(، من  وبالنسبة لسكان املخيامت 

الغالب داخل القضاء.

)حوايل  العودة  بشأن  أمرهم  يحسموا  مل  النازحني  أن  يبدو  عام،  وبشكل 
القصري  العودة إىل مكانهم األصيل عىل املدى  أيا منهم  يريد  60٪( وال 
واملتوسط، وإن وجود األلغام وتدمر/ترضر املنازل ونقص الخدمات األساسية 
هي أهم ثالثة عوائق أمام العودة، وتجدر اإلشارة أيًضا إىل أن النازحني من 
خانقني يُرجح أن يبلغوا عن نقص الوثائق املدنية ووثائق امللكية بنسب )٪11 

و 59٪ عىل التوايل(

حركات العودة إىل القضاء

15,895 عدد األرس العائدة

معدل العودة 

71٪ عدد العائدين

)من مجموع النازحني املسجلني(

منخفض

متوسط 
مرتفع

معدل التغري يف عدد السكان العائدين

+4٪ العائدين

)أيار – كانون األول 2018(

ثابت 

ثابت إىل حد ما

متغري إىل حد ما
متغري

وإجامالً، عادت 15,895 أرسة إىل قضاء خانقني يف محافظة دياىل، وهم 
ميثلون حوايل 70٪ من إجاميل النازحني الذين فروا من موقعهم األصيل 
يف القضاء. ومع ذلك، توقفت حركات العودة عمليا )+4٪ منذ أيار 2018(. ويف 
الواقع، حدث ما يقارب ثالثة أرباع حركات العودة يف عامي 2016 و 2017 )٪39 
و 33٪ عىل التوايل(، علام بأن جميع حركات العودة تقريبًا تعترب "مستقرة" 
)أي تنوي األرس البقاء يف مكانها األصيل(، و1٪ فقط من العائالت مل تقرر 

بعد ما إذا كانت ستبقى أم ال بسبب عدم االستقرار يف الوضع األمني.

العوائل النازحة داخل املخيامت - العوائل النازحة خارج املخيامت 

٪9٪91

خارج املخيم: 5,793
بعقوبة   ٪34  

كاالر  ٪24  
خانقني  ٪23  
كفري  ٪6  

الخالص  ٪6  
أخری  ٪7  

داخل املخيم: 574

خانقني  ٪82  
بعقوبة  ٪18  

لنزوح ا قضية  ا

دياىل، قضاء خانقني
النازحني من قضاء خانقني ووضع العودة
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شدة/خطورة الظروف املعيشية عند العودة

املقدادية

السعدية

جلوالء

مركز خانقني

الجمهورية االسالمية
اإليرانية

درجة أعىل من الخطورة

درجة أقل من الخطورة

63
مواقع العودة

19
املواقع التي اليوجد عودة إليها

1,836
األرس العائدة يف املالجئ الحرجة

املرجعية. املذكرة  إىل  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ومزيد  واملنهجية  التعاريف  عىل  للحصول 

الوضع العام للعودة

السكن: عانت عدة مواقع يف القضاء من تدمري سكني شديد: حيث أن 	 

يف 11 موقًعا يف الجلوالء تعرض أكرث من نصف منازلهم للتدمري، ويف 

البقية، هناك مستويات متوسطة من الدمار. كام ومل يتم اإلبالغ عن أية 

مشكالت تتعلق مبخاوف بشأن وجود ذخائر غري منفجرة أو االحتالل غري 

القانوين للسكن.

سبل العيش والخدمات: هناك تحديات شديدة يف التوظيف يف جميع 	 

أنحاء خانقني. يف 63 من 64 موقًعا، كان أقل من نصف السكان قادرين 

تكن  مل  املتبقي،  الواحد  املوقع  يف  بينام،  عمل،  عىل  العثور  عىل 

والرشكات  الزراعة  فإن  عام،  وبشكل  السكان.  لجميع  متاحة  العاملة 

الصغرية يف غالبية املواقع قد استأنفت عملها جزئيا، وتوجد تحديات 

مامثلة فيام يتعلق بإمدادات املياه والكهرباء: يف الغالبية العظمى 

يتمتع  للسكان، ويف املقابل،  إمداد كاف  من املواقع مل يكن هناك 

السكان يف الغالب بإمكانية الوصول إىل التعليم األسايس والصحة، 

ومل يتم اإلبالغ عن صعوبات إال يف بضعة مواقع.

الحاليني بشأن 	  السكان  التامسك االجتامعي: ال توجد أي مخاوف بني 

األعامل االنتقامية أو التوترات العرقية والدينية أو القبلية ومل يتم اإلبالغ 

عن الحاجة إىل املصالحة. ومع ذلك، تم اإلبالغ عن الديناميات االجتامعية 

اليومية بأنها متوترة يف 11 موقعا، كلهم يف جلوالء.

األمان: أحد أكرب التحديات يف خانقني يتعلق بوجود تعدد كبري لقوات 	 

األمن املسيطرة؛ حيث أنه يف جميع املواقع التي تم تقييمها يف 

القضاء هناك خمس قوى مختلفة يف املكان، وعىل األرجح يرتبط بهذا 

أنه يوجد 11 موقًعا يف جلوالء تم فيها اإلبالغ عن مخاوف بشأن اشتباكات 

محتملة بني هذه القوات. وباإلضافة إىل ذلك، ويف أكرث من 60٪ من 

السكان يخشون تجدد هجامت داعش. وأخريًا، فإن  إن  ، يقال  املواقع 

عمليات العودة املحظورة ليست ثابتة بشكل خاص يف املنطقة، لكنها 

تؤثر عىل العديد من املواقع يف جلولة.

مواقع الالعودة: يقال إن هناك 19 قرية ال تعود إليها األرس بسبب انعدام 	 

األمن وتدمري املنازل.

امللف الخاص بقضاء املنشأ 8

دياىل، قضاء خانقني
النازحني من قضاء خانقني ووضع العودة
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امللف الخاص بقضاء املنشأ 9

السكان الذين نزحوا من القضاء وال يزالون يف النزوح

11,225 األرس النازحة 

(4٪ من إجاميل عدد النازحني داخليا(

استقبال منخفض

استقبال متوسط 
استقبال مرتفع

11200 أرسة تعود أصولها إىل مواقع يف الحويجة مل تعد إىل  إن حوايل 
الوطن بعد )4٪ من إجاميل عدد النازحني داخلياً(. علام بأنه هناك مجموعتان 
رئيسيتان من النازحني خارج املخيامت )79٪( يف كركوك وتكريت. ومن ناحية 
أخرى، يتم استضافة سكان املخيامت )32٪( يف مناطق داقوق واملوصل 

وتكريت مرة أخرى.

إن نوايا العودة عىل املدى القصري واملتوسط مرتفعة إىل حد ما لكل من 
األشخاص النازحني يف املخيامت وخارجها )أكرث من 25٪(، وعىل الرغم من 
ارتفاع مستوى العنف الذي يجب أن يتحملوه )أفاد حوايل أرسة من كل أرستني 
بوجود الخوف/الصدمة من ضمن أعىل ثالث عقبات يف طريق العودة(، إال 
أنه قد يكون تصميم العودة مرتبطًا بحقيقة أن هؤالء النازحني قريبون من 

منازلهم ومل يتم ترحيلهم لفرتة طويلة.

حركات العودة إىل القضاء

23,938 عدد األرس العائدة

معدل العودة

68٪ عدد العائدين

)من مجموع النازحني املسجلني(

منخفض

متوسط 
مرتفع

Rate of change in returnee population

+30٪ العائدين

)أيار – كانون األول 2018(

ثابت

ثابت إىل حد ما

متغري إىل حد ما

متغري 

وإجامالً، عادت 23,938 أرسة إىل قضاء الحويجة يف محافظة كركوك، وهم 
ميثلون حوايل 70 ٪ من إجاميل النازحني الذين فروا من موقعهم األصيل 
يف القضاء وتتقدم حركات العودة بوترية عالية جدا )+30٪ منذ أيار 2018(. 
املاضيني  العامني  يف  األصيل  مكانها  إىل  تقريبًا  األرس  جميع  عادت  وقد 
العودة  حركات  جميع  بأن  علام   )2018 عام  يف  و٪44   ،2017 عام  يف   ٪52(
البقاء يف مكانها األصيل(، وفقط  تعترب تقريبًا "مستقرة" )أي تنوي األرس 
1٪ من األرس مازالت مل تقرر بعد ما إذا كانت ستبقى يف النزوح بسبب نقص 

الخدمات األساسية.

العوائل النازحة داخل املخيامت - العوائل النازحة خارج املخيامت 

٪21٪79

خارج املخيم: 8,891

كركوك   ٪71  
تكريت  ٪19  

بلد   ٪3  
أخری  ٪7  

داخل املخيم: 2,334

داقوق  ٪44  
موصل  ٪32  
تكريت  ٪19  

مخمور  ٪4  
أخری  ٪1  

لنزوح ا قضية  ا

كركوك، قضاء الحويجة 
النازحني من قضاء الحويجة ووضع العودة
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شدة/خطورة الظروف املعيشية عند العودة

قضاء كركوك

قضاء بيجي

مركز الحويجة
قضاء الرشقاط

درجة أعىل من الخطورةالرياض

درجة أقل من الخطورة

116
مواقع العودة

6
املواقع التي اليوجد عودة إليها

561
األرس العائدة يف املالجئ الحرجة

املرجعية. املذكرة  إىل  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ومزيد  واملنهجية  التعاريف  عىل  للحصول 

الوضع العام للعودة

السكن: وتم تقييم 99 موقًعا عىل أنها تحتوي تدمري سكني متوسط، 	 

ويف كثري من الحاالت، مل تتم إعادة اإلعامر حاليًا. كام وتم اإلبالغ عن 

مخاوف بشأن الذخائر غري املنفجرة يف موقعني فقط.

سبل العيش والخدمات: متثل الحويجة تحديات خطرية فيام يتعلق بسبل 	 

العيش، حيث ذكرت الغالبية العظمى من املواقع )91٪( أن أقل من نصف 

السكان الحاليني كانوا قادرين عىل العثور عىل عمل. باإلضافة إىل ذلك، 

يعتمد القضاء إىل حد كبري عىل الزراعة ولكن 17٪ فقط من املواقع 

الزراعية قد استعادت هذه األنشطة إىل مستويات ما قبل الرصاع. كام 

ويوجد هناك تحد حاسم آخر وهو ما يتعلق بتوفري الخدمات العامة؛ حيث 

أنه هناك 45 موقًعا ال تتوفر فيها إمدادات املياه والكهرباء بشكل كامل 

وعىل مستوى القضاء بأكمله يوجد نقص يف الكهرباء، بينام مل يتم 

اإلبالغ عن معوقات فيام يتعلق بالوصول إىل التعليم األسايس إال يف 

عدد قليل من املواقع، ويف 60٪ من املواقع يواجه السكان صعوبات 

يف الحصول عىل الرعاية الصحية األساسية.

التامسك االجتامعي: وقد تم اإلبالغ أن ديناميات املجتمع يف الحويجة 	 

بشكل أسايس إيجابية، كام ومل يتم اإلبالغ عن أي توترات بني القبائل 

ويف مكانني فقط تم اإلبالغ عن توترات بني السكان. ويف كلتا الحالتني تم 

الجمع بني هذه التوترات واملخاوف بشأن احتامل حدوث أعامل انتقامية.

األمان: تم تطبيق قيود الحركة عىل جميع املواقع تقريبًا يف الحويجة، 	 

لكنها مل تؤثر بشكل عام بشكل سلبي عىل حياة السكان اليومية، كام 

أنحاء  جميع  يف  واسع  نطاق  عىل  منترشة  البيشمركة  قوات  وكانت 

القضاء. ويف حوايل نصف املواقع، توجد مخاوف بشأن هجامت داعش، 

باإلضافة إىل ذلك، فإن ما يقارب 40٪ من املواقع ذكرت أيضا وجود حركات 

عودة محظورة.

مواقع الالعودة: وتوجد ست قرى فارغة يف ناحية الرياض حيث أن األرس 	 

ال تعود إليها بسبب املشاكل األمنية.

امللف الخاص بقضاء املنشأ 9

كركوك، قضاء الحويجة 
النازحني من قضاء الحويجة ووضع العودة
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امللف الخاص بقضاء املنشأ 10

السكان الذين نزحوا من القضاء وال يزالون يف النزوح

1,131 األرس النازحة 

(0.4٪ من إجاميل عدد النازحني داخليا(

استقبال منخفض 
استقبال متوسط

استقبال مرتفع

إن حوايل 1100 أرسة تعود أصولها إىل مواقع يف داقوق مل تعد إىل الوطن 
بعد )0.4٪ من إجاميل عدد النازحني(، وقد استقر جميع هؤالء النازحني خارج 
املخيامت، ومعظمهم داخل داقوق )83٪( وعدد قليل يف كركوك املجاورة 
)9٪(. وعىل الرغم من كونها قريبة جًدا من أماكنها األصلية، ال تفكر العائالت 
املنازل/التدمري  أرضار  ومتثل  فقط(.   ٪6( القصري  املدى  عىل  العودة  يف 
ذكرت  حيث  العودة،  طريق  تعرتض  التي  الرئيسية  العوائق  األلغام  ووجود 
ذلك 92٪ و 60٪ من األرس - وهي أعىل األرقام يف جميع املناطق، وتجدر 
اإلشارة أيًضا إىل أن 15٪ من العائالت فقدت الوثائق املدنية و 40٪ فقدت 

وثائق امللكية.

حركات العودة إىل القضاء

2,637 عدد األرس العائدة

معدل العودة 

70٪ عدد العائدين

)من مجموع النازحني املسجلني(

منخفض

متوسط 
مرتفع

معدل التغري يف عدد السكان العائدين

+35٪ العائدين

)أيار – كانون األول 2018(

ثابت

ثابت إىل حد ما

متغري إىل حد ما

متغري 

وإجامال، عادت 2,637 أرسة إىل قضاء داقوق يف محافظة كركوك، وهم 
ميثلون حوايل 70٪ من إجاميل النازحني الذين فروا من موقعهم األصيل يف 
املنطقة، وبالنسبة إىل حركات العودة، فقد وصلت ذروتها عام 2017 )82٪ من 
إجاميل العائدات( وهي تتقدم بوترية عالية جًدا )+35٪ منذ أيار 2018(، وتعترب 
حوايل 90٪ من حركات العودة "مستقرة" )أي األرس تنوي البقاء يف مكانها 
األصيل( مع حوايل 10٪ من العائالت تفكر يف االنتقال إىل أماكن أخرى يف 

العراق يف الغالب بسبب عدم استقرار الوضع األمني.

العوائل النازحة داخل املخيامت - العوائل النازحة خارج املخيامت 

٪100

خارج املخيم: 1,131

داقوق  ٪83  
كركوك   ٪9  

طوز  ٪4  
أخری  ٪4  

داخل املخيم: 4

دوكان  ٪75  
موصل  ٪25  

لنزوح ا قضية  ا

كركوك، قضاء داقوق
النازحني من قضاء داقوق ووضع العودة
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شدة/خطورة الظروف املعيشية عند العودة

قضاء كركوك

قضاء الحويجة

محافظة
صالح الدين

ناحية تازة

مركز داقوق

درجة أعىل من الخطورة

درجة أقل من الخطورة

21
مواقع العودة

8
املواقع التي اليوجد عودة إليها

150
األرس العائدة يف املالجئ الحرجة

املرجعية. املذكرة  إىل  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ومزيد  واملنهجية  التعاريف  عىل  للحصول 

الوضع العام للعودة

السكن: تم اإلبالغ عن تدمري املنازل بدرجة متوسطة يف خمسة مواقع 	 

إليها، ولكن مل تتم إعادة اإلعامر يف أي مكان، وال توجد  الرجوع  تم 

مساكن خاصة محتلة وال مخاوف بشأن الذخائر غري املنفجرة، باستثناء 

موقعني.

سبل العيش والخدمات: تم استئناف األعامل التجارية الصغرية واألنشطة 	 

الزراعية بشكل عام يف داقوق. اما العاملة )بخالف القطاع العام(، مع 

ذلك، فإنها نادرة بشكل كبري حيث أشارت ثالثة مواقع فقط إىل أن معظم 

السكان ميكنهم العثور عىل وظيفة. وفيام يتعلق بالخدمات، يف 11 

موقًعا، مل يذكر السكان أن الكهرباء متوفرة بشكل كاف، يف حني تم 

اإلبالغ عن نقص املياه يف العديد من املواقع، وكام وذكر أنه من السهل 

الوصول إىل التعليم األسايس يف جميع املواقع ، يف حني يواجه 

سكان مثانية مواقع صعوبات يف الوصول إىل مرافق الرعاية الصحية.

التامسك االجتامعي: مل تذكر أي مواقع أن هناك حاجة إىل املصالحة 	 

تكن هناك  الخصوص، مل  يتعلق بهذا  املجتمعية يف داقوق. وفيام 

مؤرشات عىل وجود مخاوف بشأن التوترات القبلية أو األعامل االنتقامية 

وأن أنشطة الحياة اليومية بشكل عام غري متأثرة وهادئة.

األمان: وتوجد مخاوف أمنية، حيث أشار أربعة مواقع إىل القلق بشأن 	 

هجامت داعش املحتملة، وال توجد قيود عىل الحركة يف داقوق، وحيث 

انه ذكر يف نصف املواقع أنه توجد قوات البيشمركة التي تسيطر عىل 

نقاط  عند  املضايقات  بشأن  مخاوف  اية  هناك  تكن  مل  التفتيش،  نقاط 

من  مُتنع  العائالت  بعض  بأن  تفيد  تقارير  هناك  كانت  وأخريًا،  التفتيش. 

العودة.

مواقع الالعودة: توجد مثاين قرى فارغة، تقع جميعها يف ناحية مركز 	 

داقوق. إن األسباب الرئيسية لعدم العودة هي املشاكل األمنية ووجود 

داعش بعد غروب الشمس.

امللف الخاص بقضاء املنشأ 10

كركوك، قضاء داقوق
النازحني من قضاء داقوق ووضع العودة
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امللف الخاص بقضاء املنشأ 11

السكان الذين نزحوا من القضاء وال يزالون يف النزوح

5,797 األرس النازحة 

(2٪ من إجاميل عدد النازحني داخليا(

استقبال منخفض 
استقبال متوسط

استقبال مرتفع

إن ما يقارب 5800 أرسة تعود أصولها إىل مواقع يف كركوك مل تعد بعد إىل 
النازحني داخليا(. ولقد استقروا بشكل رئييس  الوطن )2٪ من إجاميل عدد 
خارج املخيامت )98٪(، يف أربيل، منطقة السليامنية وداخل كركوك نفسها. 
ومن ناحية أخرى، يتم استضافة سكان املخيامت )2٪( يف قضاء دوكان و 

قضاء املوصل.

ويبدو أن النازحني بشكل عام مل يحسموا أمرهم بشأن العودة )حوايل ٪60( 
وليس هناك من هم عىل استعداد للعودة بحامس إىل موطنهم األصيل 
املنازل/ وتدمري  األلغام  وجود  أن  حيث  واملتوسط؛  القصري  املدى  عىل 
األرضار ونقص الخدمات األساسية هي أهم ثالثة عوائق أمام عودتهم إىل 
مواقعهم األصلية. وتجدر اإلشارة أيًضا إىل أن النازحني يف األصل من كركوك 
من املحتمل جًدا أن يبلغوا عن فقدانهم املستندات املدنية أو مستندات 

امللكية )11٪ و 59٪ عىل التوايل(.

حركات العودة إىل القضاء

25,492 عدد األرس العائدة

معدل العودة 

81٪ عدد العائدين

)من مجموع النازحني املسجلني(

منخفض
متوسط

مرتفع 

معدل التغري يف عدد السكان العائدين

+1٪ العائدين

)أيار – كانون األول 2018(

ثابت 

ثابت إىل حد ما

متغري إىل حد ما
متغري

وإجامالً، عادت 25,492 أرسة إىل قضاء كركوك يف محافظة كركوك، وهم 
ميثلون حوايل 80٪ من إجاميل النازحني الذين فروا من مكانهم األصيل يف 
2018(. ويف  أيار  )+1٪ منذ  العودة قد توقفت عمليا  القضاء ولكن عمليات 
الواقع، عادت جميع األرس تقريبًا إىل مواقعها األصلية يف عام 2017 )٪88(، 
البقاء  العودة "مستقرة" )أي األرس تنوي  ويعترب ما يقارب 90٪ من حركات 

يف مكانها األصيل(.

ومع ذلك، فإن حوايل 10٪ من العائالت ترغب يف الخروج من العراق )6٪( أو 
أن تذهب إىل أي مكان آخر يف البالد، ويرجع ذلك أساسا إىل عدم االستقرار 

يف الوضع األمني ونقص الخدمات األساسية.

العوائل النازحة داخل املخيامت - العوائل النازحة خارج املخيامت 

٪98

خارج املخيم: 5,688

إربيل  ٪33  
كركوك   ٪28  

سليامنية  ٪23  
أخری  ٪16  

داخل املخيم: 109

موصل  ٪42  
دوكان  ٪41  

مخمور  ٪12  
أخری  ٪5  

لنزوح ا قضية  ا

٪2

وأيضا منطقة 

النزوح الرئيسية

الوقائع  صحيفة 

حة متا

كركوك، قضاء كركوك
النازحني من قضاء كركوك ووضع العودة
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شدة/خطورة الظروف املعيشية عند العودة

قضاء الحويجة

محافظة
اربيل

مركز كركوك

قضاء داقوق

محافظة
سليامنية

درجة أعىل من الخطورة

درجة أقل من الخطورة

36
مواقع العودة

7
املواقع التي اليوجد عودة إليها

49
األرس العائدة يف املالجئ الحرجة

املرجعية. املذكرة  إىل  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ومزيد  واملنهجية  التعاريف  عىل  للحصول 

الوضع العام للعودة

السكن: وال ينترش التدمري السكني عىل نطاق واسع ألن النزاع مل يؤثر 	 

مبارشة عىل قضاء كركوك من حيث الهجامت والعمليات العسكرية، علام 

بأن املواقع التي تم فيها اإلبالغ عن بعض األرضار تقع يف منطقتي 

امللتقى ورشاد، ويف امللتقى كانت هناك مخاوف بشأن الذخائر غري 

املنفجرة.

سبل العيش والخدمات: إن فرص العمل والرشكات مل تتأثر إىل حد كبري، 	 

ويقال إن سبل العيش متاحة يف الغالبية العظمى من املواقع؛ وقد 

الوصول  السكان غري قادرين عىل  أن  ناحية رشاد فقط  تم اإلبالغ يف 

بكامل طاقته،  التعليم يعمل  العموم، فإن توفري  العمل. وعىل  إىل 

لكن تم اإلبالغ عن صعوبات يف الوصول إىل توفري الرعاية الصحية، وال 

سيام يف املواقع الستة التابعة لناحية امللتقى. إن التحدي األكرب يف 

تقديم الخدمات، مع ذلك، يتعلق بإمدادات الكهرباء، حيث أنه يف ٪80 

من املواقع، تم اإلبالغ عن أنها غري كافية متاًما لتلبية احتياجات الناس.

التامسك االجتامعي: ومل تكن هناك تقارير عن أي تحديات حالية تؤثر 	 

عىل التامسك االجتامعي يف املواقع، كام مل تكن هناك مخاوف من 

أعامل انتقامية أو توترات عرقية دينية ومل تتم اإلشارة إىل الحاجة إىل 

املصالحة.

األمان: ونادراً ما يتم اإلبالغ عن التحديات التي تواجه األمن يف جميع 	 

أن  ورشاد  امللتقى  يف  املواقع  من  قليل  عدد  وأفاد  القضاء،  أنحاء 

أفاد  ذلك،  إىل  باإلضافة  داعش.  هجامت  من  مخاوف  لديهم  السكان 

موقعان فقط يف رشاد بأن بعض العائالت ُمنعت من العودة.

مواقع الالعودة: يقال إن هناك سبع قرى فارغة، تقع جميعها يف 	 

ناحية امللتقى. إن األسباب الرئيسية لعدم العودة هي املباين املدمرة 

ونقص الخدمات واملشاكل األمنية واملتفجرات ووجود داعش بعد غروب 

الشمس.

امللف الخاص بقضاء املنشأ 11

كركوك، قضاء كركوك
النازحني من قضاء كركوك ووضع العودة
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امللف الخاص بقضاء املنشأ 12

السكان الذين نزحوا من القضاء وال يزالون يف النزوح

16,673 األرس النازحة 

(6٪ من إجاميل عدد النازحني داخليا(

استقبال منخفض

استقبال متوسط 
استقبال مرتفع

إن حوايل 16,700 أرسة تعود أصولها إىل مواقع يف البعاج مل تعد إىل الوطن 
بعد )6٪ من إجاميل عدد النازحني(، وحيث أن ما يقارب 80٪ منهم يقيمون حاليا 
يف املخيامت، وخاصة يف املوصل، وتوجد مجموعات أصغر يف الحمدانية 
وسميل وزاخو. ويف املقابل، يعيش جميع النازحني خارج املخيامت )٪22( 

تقريبًا يف سنجار أو سميل.

إن نوايا العودة عىل املدى القصري واملتوسط منخفضة للغاية لجميع النازحني 
)حوايل 10٪(. وبشكل عام، يبدو أن النازحني يف املخيامت مل يحسموا أمرهم 
أكرث من النازحني خارج املخيامت )44٪ مقابل 19٪(، وقد يرتبط عدم متكنهم 
من اتخاذ قرار العودة بعدم توفر املوارد املالية الالزمة، والتي تشكل العقبة 
الرئيسية أمام العودة، ثم إن حوايل 35٪ ذكروا الخوف/الصدمة وتدمري/
ترضر املنازل؛ وحوايل 65٪ قد فقدوا وثائق ملكية األرايض والعقارات. ومن 
املحتمل أن يذكر النازحون داخل املخيامت األرضار/تدمري املنازل بنسبة )٪62( 

وأن يكونوا قد انتقلوا عدة مرات أكرث بحثًا عن ظروف معيشية أفضل.

حركات العودة إىل القضاء

1,654 عدد األرس العائدة

معدل العودة 

9٪ عدد العائدين

)من مجموع النازحني املسجلني(

منخفض                        
متوسط

مرتفع

معدل التغري يف عدد السكان العائدين

+9٪ العائدين

)أيار – كانون األول 2018(

ثابت 

ثابت إىل حد ما

متغري إىل حد ما
متغري

ال  وهم  نينوى،  محافظة  يف  البعاج  قضاء  إىل  أرسة   1,654 عادت  وإجامالً، 
موقعهم  من  فروا  الذين  النازحني  إجاميل  من   ٪10 حوايل  سوى  ميثلون 
مؤخرًا  إال  العودة  عمليات  تبدأ  مل  ذلك،  إىل  باإلضافة  القضاء.  يف  األصيل 
ويبدو أنها تتقدم ببطء شديد منذ أيار 2018، ووفًقا ملؤرش العودة، ال يزال 
القضاء يعاين من ظروف خطرة مرتفعة أو مرتفعة للغاية، مام يشري إىل أن 
املنطقة بأكملها تكون العودة إليها محدودة للغاية أو تتعرض لخطر التسبب 
يف نزوح ثانوي يف الواقع، ومن املحتمل جًدا أن تنتقل العائالت األصلية من 
البعاج إىل مناطق أخرى مثل سنجار، حيث ميكنهم التمتع بوضع أمني أفضل 

وأكرث أستقرارا، بدالً من العودة إىل أماكنهم األصلية.

العوائل النازحة داخل املخيامت - العوائل النازحة خارج املخيامت 

٪78٪22

خارج املخيم: 3,751

سنجار   ٪42  
سيميل  ٪41  
موصل   ٪5  

سليامنية  ٪4  
أخری  ٪8  

داخل املخيم: 12,922
موصل  ٪36  

سيميل  ٪19  
الحمدانية  ٪19  

زاخو  ٪12  
الشيخان  ٪10  

أخری  ٪5  

لنزوح ا قضية  ا

نينوى، قضاء البعاج 
النازحني من قضاء البعاج ووضع العودة



39

شدة/خطورة الظروف املعيشية عند العودة

قضاء سنجار

قضاء حرض

مركز بعاج

الجمهورية العربية
السورية

درجة أعىل من الخطورة

درجة أقل من الخطورة

12
مواقع العودة

26
املواقع التي اليوجد عودة إليها

23
األرس العائدة يف املالجئ الحرجة

املرجعية. املذكرة  إىل  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ومزيد  واملنهجية  التعاريف  عىل  للحصول 

الوضع العام للعودة

السكن: تم اإلبالغ عن تدمري املنازل بدرجة متوسطة يف جميع املواقع، 	 

ولكن مل تتم عمليات إعادة اإلعامر. كام ويوجد يف اثنني من املواقع 

الـ 12 حاالت احتالل غري قانوين للمساكن الخاصة، ومل يتم اإلبالغ عن أي 

مخاوف بشأن الذخائر غري املنفجرة.

سبل العيش والخدمات: استأنفت األعامل الصغرية واألنشطة الزراعية 	 

يف املواقع التي كانت موجودة فيها قبل النزاع ، رغم أن بعضها ظل 

غري نشط. أما بالنسبة للعاملة، فهي نادرة إىل حد كبري: ذكرت جميع 

املواقع باستثناء موقع واحد أنه ال ميكن ألي من السكان العثور عىل 

وظائف، وذكرت جميع املواقع أن بعض موظفي الخدمة املدنية فقط 

املواقع،  جميع  أبلغت  للخدمات،  وبالنسبة  عملهم.  باستئناف  قاموا 

باستثناء موقع واحد، عن نقص يف الكهرباء، وأبلغت جميعها بان توفر 

معظم  أو  جميع  أن  املواقع  نصف  أفاد  بينام  كاف.  غري  فيها  املياه 

املدارس االبتدائية تعمل، علام بأن املواقع املتبقية ال توجد بها مدارس 

ميكن الوصول إليها بسهولة، وليس من السهل الوصول إىل مرافق 

الرعاية الصحية األولية يف أي من املواقع.

التامسك االجتامعي: يف جميع املواقع، أبلغ السكان عن مخاوف من 	 

االنتقام أو التوترات العرقية والدينية أو القبلية. وأشار جميعهم إىل 

أن املصالحة رضورية - عىل الرغم من أنها تجري حاليًا. وال تتأثر أنشطة 

الحياة اليومية يف ربع املواقع فقط، وأبلغ الباقون عن توتر أثناء قيام 

السكان بأعاملهم اليومية أو أنهم يخرجون من منازلهم فقط عندما 

يضطرون إىل ذلك وتتصف الشوارع بأنها قليلة الكثافة السكانية.

األمان: إن السكان يف جميع املواقع قلقون بشأن هجامت داعش وحيث 	 

أنه مل يتم اإلبالغ عن أي قيود عىل الحركة، إال انه تم منع نصف العائالت 

من العودة أو مل تتلق أي إجابة. ويوجد يف ثلث املواقع نقاط تفتيش 

مسلحة من قبل قوات البيشمركة، لكن السكان مل يكونوا قلقني بشأن 

االشتباكات بني قوات األمن أو املضايقات عند نقاط التفتيش.

مواقع الالعودة: توجد 23 قرية وثالث بلدان كبرية فارغة. إن األسباب 	 

الرئيسية لعدم العودة هي عدم وجود خدمات أساسية، ووجود ذخائر 

وتدمري  داعش،  إىل  ينتمون  أنهم  املشتبه  واألشخاص  منفجرة،  غري 

املنازل نتيجة االشتباكات والطقس.

امللف الخاص بقضاء املنشأ 12

نينوى، قضاء البعاج 
النازحني من قضاء البعاج ووضع العودة
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امللف الخاص بقضاء املنشأ 13

السكان الذين نزحوا من القضاء وال يزالون يف النزوح

6,084 األرس النازحة 

(2٪ من إجاميل عدد النازحني داخليا(

استقبال منخفض 
استقبال متوسط

استقبال مرتفع

إن حوايل 6100 أرسة تعود اصولها إىل مواقع يف الحمدانية مل تعد إىل 
مجموعات  أربع  وتوجد  داخليا(.  النازحني  عدد  إجاميل  من   ٪2( بعد  الوطن 
أربيل،  محافظة  يف  أكربهم   ،)٪81( املخيامت  خارج  النازحني  من  رئيسية 
واملجموعات األخرى يف أقضية الديوانية وعكرة ودهوك. أما بالنسبة لسكان 

املخيامت )19٪(؛ فهم إما يف املوصل أو الحمدانية نفسها.

لألشخاص  متوسطة  تعترب  واملتوسط  القصري  املدى  عىل  العودة  نوايا  إن 
النازحني خارج املخيامت )13٪(، وميثل التلف/تدمري املنازل السابقة )٪59( 
العقبة الرئيسية أمام العودة، يليها التمييز )30٪( والخوف/الصدمة )٪28(، 
أرسة  قرابة  عنها  أبلغ  املدنية  املستندات  قلة  أن  إىل  أيًضا  اإلشارة  وتجدر 
واحدة من كل خمس أرس وأن 39٪ منهم يفتقرون إىل وثائق ملكية الرايض 

والعقارات.

 

حركات العودة إىل القضاء

25,057 عدد األرس العائدة

معدل العودة 

80٪ عدد العائدين

)من مجموع النازحني املسجلني(

منخفض
متوسط

مرتفع 

معدل التغري يف عدد السكان العائدين

+18٪ العائدين

)أيار – كانون األول 2018(

ثابت

ثابت إىل حد ما 
متغري إىل حد ما

متغري

وإجامالً، عادت 25,057 أرسة إىل قضاء الحمدانية يف محافظة نينوى، وهم 
ميثلون 80٪ من إجاميل النازحني الذين فروا من مكانهم األصيل يف القضاء 
ويالحظ أن حركات العودة مستمرة ولكن بوترية بطيئة إىل حد ما )+18٪ منذ 
أيار 2018(. ويف الواقع، حدثت معظم حركات العودة يف عام 2017 )٪90(، 
مع تباطؤ معدالتها بعد ذلك. وتعترب جميع حركات العودة تقريبًا "مستقرة" 
)أي تنوي األرس البقاء يف مكانها األصيل( وتود 1٪ فقط من العائالت االنتقال 

إىل أماكن أخرى يف العراق بسبب قلة سبل العيش.

العوائل النازحة داخل املخيامت - العوائل النازحة خارج املخيامت 

٪19٪81

 24٪   إربيلخارج املخيم: 4,926
 13٪  عقرة

ديوانية  ٪13  
كوت   ٪9  

دهوك  ٪8  
كربالء  ٪7  
أخری  ٪26  

داخل املخيم: 1,158
  44٪  موصل 

الحمدانية  ٪28  
الهندية  ٪9  

إربيل  ٪8  
رصافة  ٪6  
أخری  ٪33  

لنزوح ا قضية  ا

نينوى، قضاء الحمدانية
النازحني من قضاء الحمدانية ووضع العودة
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شدة/خطورة الظروف املعيشية عند العودة

محافضة اربيل
مركز الحمدانية

برطلة
مركز املوصل

درجة أعىل من الخطورة

درجة أقل من الخطورة

52
مواقع العودة

9
املواقع التي اليوجد عودة إليها

631
األرس العائدة يف املالجئ الحرجة

املرجعية. املذكرة  إىل  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ومزيد  واملنهجية  التعاريف  عىل  للحصول 

الوضع العام للعودة

السكن: تم اإلبالغ عن تدمري بسيط للمساكن يف ثلثي املواقع وتجري 	 

عمليات إعادة اإلعامر يف معظم هذه الحاالت. وال توجد مساكن خاصة 

الذخائر غري املتفجرة يف أقل من  محتلة وهناك مخاوف فقط بشأن 

ربع املواقع.

سبل العيش والخدمات: تم استئناف األعامل التجارية الصغرية واألنشطة 	 

نصف  حوايل  إن  ويقال  الحمدانية.  يف  املواقع  جميع  يف  الزراعية 

السكان يف جميع املواقع قادرون عىل العثور عىل وظائف. وفيام 

املواقع  جميع  يف  تقريبًا  املقيمني  جميع  فإن  بالخدمات،  يتعلق 

باستثناء مكان واحد لديهم كهرباء كافية، يف حني يبلغ ثلثا املواقع 

عن نقص يف املياه لجزء كبري من السكان. باإلضافة إىل ذلك، أفاد ما 

يزيد قليالً عن نصف املواقع أنه ال توجد مراكز صحية عاملة، وأنه كان 

من الصعب الوصول إىل أي مركز صحي قريب. ومن ناحية أخرى، ميكن 

الوصول إىل التعليم بسهولة باستثناء عدد قليل من املواقع.

التامسك االجتامعي: مل يتم اإلبالغ عن املخاوف املتعلقة بالتوترات 	 

العرقية والدينية أو القبلية إال يف مكان واحد. وال توجد مخاوف بشأن 

االنتقام وأن أنشطة الحياة اليومية ال تتأثر عموًما يف جميع املواقع، 

وقد تم اإلبالغ عن عدم وجود حاجة للمصالحة يف أي مكان.

األمان: وال يوجد سوى بعض املخاوف األمنية، حيث أن السكان يف موقع 	 

واحد فقط قلقني بشأن هجامت داعش، ومل يكن أي منهم قلًقا بشأن 

االشتباكات بني الجامعات املسلحة. وقد تم اإلبالغ عن القيود املفروضة 

عىل الحركة يف ربع املواقع ولكن مل يكن لها تأثري عىل السكان، علام 

بأنه تم السيطرة عىل الغالبية العظمى من نقاط التفتيش أو توجد فيها 

قوات أمنية أخرى مثل قوات البيشمركة، ولكن ال توجد مواقع أبلغت عن 

مخاوف بشأن التعرض للمضايقات عند نقاط التفتيش. وأخرياً، يف 11٪ من 

املواقع يف الحمدانية، تم منع بعض العائالت من العودة.

إليها، ثالثة يف 	  مواقع الالعودة: هناك تسعة مواقع ال توجد عودة 

النمرود وستة يف مركز الحمدانية. إن األسباب الرئيسية لعدم العودة 

الخدمات  ونقص  العودة،  من  األرس  متنع  التي  املسلحة  القوات  هي 

األساسية، ورفض عودة األشخاص املشتبه أنهم ينتمون إىل تنظيم 

داعش.

امللف الخاص بقضاء املنشأ 13

نينوى، قضاء الحمدانية
النازحني من قضاء الحمدانية ووضع العودة
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امللف الخاص بقضاء املنشأ 14

السكان الذين نزحوا من القضاء وال يزالون يف النزوح

76,233 األرس النازحة 

(25٪ من إجاميل عدد النازحني داخليا(

استقبال منخفض
استقبال متوسط

استقبال مرتفع 

إن حوايل 76200 أرسة تعود أصولها إىل مواقع يف املوصل مل تعد إىل 
الوطن بعد )25٪ من إجاميل عدد النازحني(. ويوجد النازحون خارج املخيامت 
يف   ٪8( العراق  كردستان  إقليم  يف  أو  القضاء  داخل  الغالب  يف   )٪83(
إما  فهم   ،)٪17( املخيامت  يف  الذين يعيشون  أولئك  أما  أربيل(.  محافظة 
يف املوصل أو الحمدانية. وعادة ما تكون نوايا العودة عىل املدى القصري 
واملتوسط منخفضة جًدا )أقل من 10٪( بسبب األرضار/تدمري املنازل السابقة 
للنازحني والخوف/الصدمة كام وردنا. ويف حني أن النازحني الذين استقروا خارج 
املخيامت يبدوون أكرث ميال إىل البقاء يف نزوح، فإن النازحني يف املخيامت 
ناحية  العيش واملال. ومن  افتقارهم إىل سبل  مل يحسموا أمرهم بسبب 
أخرى، يبدو النازحون خارج املخيامت أكرث قلًقا بشأن عدم وجود قوات األمن 
أيًضا أن يعيشوا يف حالة نزوح ممتد،  يف مكانهم األصيل، ومن املحتمل 

مام يؤثر سلبًا عىل احتامل عودتهم.

حركات العودة إىل القضاء

159,190 عدد األرس العائدة

منخفض
متوسط

مرتفع 

معدل العودة 

68٪ عدد العائدين

)من مجموع النازحني املسجلني(

منخفض
متوسط 

مرتفع

معدل التغري يف عدد السكان العائدين

+23٪ العائدين

)أيار – كانون األول 2018(

ثابت

ثابت إىل حد ما

متغري إىل حد ما 
متغري

وإجامالً، عادت 159,190 أرسة إىل قضاء املوصل يف محافظة نينوى، وهم 
ميثلون 68٪ من إجاميل النازحني الذين فروا من موقعهم األصيل يف القضاء 
أيار 2018(. وقد حدثت  وتستمر العودة بوترية عالية إىل حد ما )+23٪ منذ 
معظم حركات العودة يف عام 2017 )68٪(، ولكن هذه تستهدف فقط الجزء 
الرشقي من املدينة؛ حيث أنها كانت أول منطقة يتم استعادتها من داعش 
)كانون الثاين 2017( ومل تشهد نفس مستويات الدمار التي تعرض لها غرب 
املوصل. وعادت 19٪ إضافية من األرس إىل موقعها األصيل يف عام 2018، 
كام وتعترب جميع حركات العودة تقريبًا "مستقرة" )أي األرس تنوي البقاء يف 
مجموعة  إىل  يرجع  وهذا  بعد،  يقرروا  مل  الباقية   ٪6 والـ  األصيل(  مكانها 
متنوعة من األسباب مبا يف ذلك عدم القدرة عىل تلبية االحتياجات األساسية، 

وتدمري املمتلكات السابقة وعدم االستقرار يف الوضع األمني.

العوائل النازحة داخل املخيامت - العوائل النازحة خارج املخيامت 

٪17٪83

خارج املخيم: 63,089
موصل   ٪46  

إربيل  ٪18  
عقرة   ٪7  

سيميل  ٪7  
دهوك  ٪5  

أخری  ٪17  

داخل املخيم: 13,144

موصل  ٪69  
الحمدانية  ٪23  

أخری  ٪8  

لنزوح ا قضية  ا

وأيضا منطقة 

النزوح الرئيسية

الوقائع  صحيفة 

حة متا

نينوى، قضاء املوصل
النازحني من قضاء املوصل ووضع العودة
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شدة/خطورة الظروف املعيشية عند العودة

قضاء تلعفر

غرب املوصل

رشق املوصل

حامم العليل

محافظة
دهوك

محافظة
اربيل

درجة أعىل من الخطورة

درجة أقل من الخطورة

273
مواقع العودة

4
املواقع التي اليوجد عودة إليها

5,031
األرس العائدة يف املالجئ الحرجة

املرجعية. املذكرة  إىل  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ومزيد  واملنهجية  التعاريف  عىل  للحصول 

الوضع العام للعودة

السكن: إن حوايل 85٪ من املواقع التي تم تقييمها يف يف املوصل 	 

تعرضت إىل درجة من التدمري السكني، وأفاد 11 موقًعا أن أكرث من نصف 

املنازل ُدمرت - وكلها يف غرب املوصل. ويف معظم الحاالت، مبا يف 

ذلك هذه املواقع املدمرة بشدة، فإن عمليات إعادة اإلعامر مستمرة 

حاالت  بعض  هناك  كانت  والقيارة،  العليل  حامم  ناحيتي  ويف  فيها. 

االحتالل غري القانوين للمساكن.

أنشطة 	  التي كانت لديها  للمواقع  العيش والخدمات: وبالنسبة  سبل 

صغرية قبل الرصاع، متت استعادة هذه األنشطة االقتصادية إىل حد كبري، 

حيث أشار 14٪ فقط من املواقع إىل أن بعض الرشكات ال تزال مغلقة و 

3٪ مل تتم إعادة فتح أي منها. ومع ذلك، تظل فرص العمل شحيحة - 

حيث أفاد 37٪ فقط من املواقع أن حوايل نصف السكان أو أكرث ميكنهم 

العامة، فهي أفضل قليالً؛  بالنسبة للخدمات  العثور عىل وظائف. أما 

حيث كان توفري املياه والكهرباء كافياً يف معظم املواقع وكانت هناك 

عقبات قليلة جداً أمام الوصول إىل املرافق الصحية والتعليمية.

الحاليني من 	  التامسك االجتامعي: مل تكن هناك مخاوف بني السكان 

األعامل االنتقامية أو التوترات العرقية والدينية أو القبلية. وعىل الرغم 

الكثافة  قليلة  فيها  الشوارع  تكون  املواقع  من   ٪40 فإن  ذلك،  من 

السكانية وال يغادر السكان منازلهم إال عند الرضورة، وهي ثاين أعىل 

نسبة مقارنة ببقية األقضية التي تم تقييمها.

األمان: تتمثل املشكلة األمنية الرئيسية املبلغ عنها يف جميع أنحاء 	 

للسكان  قلق  مصدر  وهي  داعش،  هجامت  خطر  يف  املوصل  قضاء 

يف أكرث من نصف املواقع. وترتكز هذه املواقع يف الغالب يف مركز 

من  العديد  أيًضا  هناك  كان  وقد  العليل.  حامم  يف  وكذلك  املوصل 

املواقع التي تم منع العائالت من العودة إليها، و17 موقًعا يف مركز 

املوصل )12٪ من املواقع التي تم تقييمها يف الناحية( ال تستطيع 

بعض العائالت العودة إىل أماكنها األصلية فيها، يليها 13 موقًعا يف 

حامم العليل )تقابل أكرث قليالً من نصف املواقع التي تم تقييمها هنا(.

وناحية 	  بعشيقة  ناحية  يف  فارغة  قرى   4 توجد  الالعودة:  مواقع 

املحلبية. إن األسباب الرئيسية لعدم العودة هي عدم وجود سيطرة 

متنع  التي  العراقي  الجيش  ومواقع  عبطة  تل  دفاع  خط  بسبب  أمنية 

الناس من العودة.

امللف الخاص بقضاء املنشأ 14

نينوى، قضاء املوصل
النازحني من قضاء املوصل ووضع العودة
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امللف الخاص بقضاء املنشأ 15

السكان الذين نزحوا من القضاء وال يزالون يف النزوح

49,213 األرس النازحة 

(16٪ من إجاميل عدد النازحني داخليا(

استقبال منخفض
استقبال متوسط

استقبال مرتفع 

.)2016 للهجرة،  الدولية  املنظمة  )جنيفا:  العراق  يف  الحالية  النزوح  أزمة  عن  الناجمة  واملمتلكات  واألرايض  اإلسكان  حقوق  لقضايا  أويل  تقييم  للهجرة،  الدولية  املنظمة    1

إىل  تعد  مل  سنجار  يف  مواقع  إىل  أصولها  تعود  أرسة   49200 حوايل  إن 
النازحني  النازحني داخلياً(. ويقيم معظم  الوطن بعد )16٪ من إجاميل عدد 
نازحني  10٪ هم  )41٪( يف قضايئ سميل وزاخو، وحوايل  خارج املخيامت 
ضمن القضاء نفسه. وبالنسبة لسكان املخيامت )59٪( فإنهم يقيمون بشكل 
رئييس يف سميل وزاخو، باإلضافة إىل مجموعة أخرى 14٪ يف الشيخان. إن 
نوايا العودة عىل املدى القصري واملتوسط منخفضة للغاية، خاصة بالنسبة 
طريق  تعرتض  التي  بالعقبات  يتعلق  وفيام   .)٪2( املخيامت  يف  للنازحني 
العودة، يبدو أن النازحني من سنجار يشعرون بقلق بالغ إزاء عدم وجود قوات 
األمن يف مكانهم األصيل باإلضافة إىل وجود األلغام وقضية التمييزوتدمر/
النازحني خارج  52٪ من  النازحني داخل املخيامت، و  )31٪ من  ترضر املنازل 
املخيامت(، ومن املحتمل جًدا أن يبلغوا عن نقص أو فقدان وثائق امللكية 
)78٪ و 70٪ عىل التوايل(، وتتمتع املنطقة، يف الواقع، بتاريخ موثق سابًقا 

من قضايا حقوق امللكية.1

حركات العودة إىل القضاء

9,617 عدد األرس العائدة

معدل العودة 

16٪ عدد العائدين

)من مجموع النازحني املسجلني(

منخفض 
متوسط

مرتفع

معدل التغري يف عدد السكان العائدين

+15٪ العائدين

)أيار – كانون األول 2018(

ثابت

ثابت إىل حد ما 
متغري إىل حد ما

متغري

إجامالً، عادت 9,617 أرسة إىل قضاء سنجار يف محافظة نينوى، وهم ال ميثلون 
سوى 16٪ من إجاميل النازحني الذين فروا من مكانهم األصيل يف القضاء 
ويالحظ أن حركات العودة تتقدم ببطء )+15٪ منذ أيار 2018(. وقد حدثت املوجة 
األوىل من العودة يف عام 2015 )48٪(، ويف عام 2017، عاد حوايل ثلث األرس 
أيًضا إىل مواقعهم األصلية. ومقارنة باملعدل الوطني، سجلت سنجار أدىن 
نسبة من حركات العودة "املستقرة" )أي األرس التي تنوي البقاء يف مكانها 
األصيل(: ما يقارب أرسة واحدة من بني كل خمس أرس مل تقرر بعد ما إذا كانت 
ستغادر مرة أخرى بسبب نقص الخدمات األساسية وعدم االستقرار يف الوضع 
األمني، وأفاد يف 13٪ فقط من املواقع بأنه يوجد عدد قليل من العائالت 

التي تم منعها من العودة.

العوائل النازحة داخل املخيامت - العوائل النازحة خارج املخيامت 

٪59٪41

خارج املخيم: 20,409
سيميل   ٪36  

زاخو  ٪17  
سنجار   ٪12  

دهوك  ٪9  
الشيخان  ٪6  

أخری  ٪20  

داخل املخيم: 28,804

سيميل  ٪45  
زاخو  ٪26  

الشيخان  ٪14  
الحمدانية  ٪7  

أخری  ٪8  

لنزوح ا قضية  ا

وأيضا منطقة 

النزوح الرئيسية

الوقائع  صحيفة 

حة متا

نينوى، قضاء سنجار
النازحني من قضاء سنجار ووضع العودة
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شدة/خطورة الظروف املعيشية عند العودة

الجمهورية العربية
السورية

قضاء بعاج

سنوين

مركز سنجار

بورك
قضاء تلعفر

درجة أعىل من الخطورة

درجة أقل من الخطورة

55
مواقع العودة

25
املواقع التي اليوجد عودة إليها

1,274
األرس العائدة يف املالجئ الحرجة

املرجعية. املذكرة  إىل  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ومزيد  واملنهجية  التعاريف  عىل  للحصول 

الوضع العام للعودة

السكن: وشهدت حوايل ثالثة أرباع مواقع سنجار درجة ما من التدمري 	 

السكني، وأبلغ 12 موقًعا عن وجود دمار شديد )سبعة يف مركز سنجار، 

إلعادة  جهود  توجد  ال  الحاالت،  معظم  ويف  سينوين(،  يف  وخمسة 

اإلعامر. علام بأن مركز سنجار كمنطقة مترضرة من النزاع يف العراق تعترب 

أيضا أحد املواقع القليلة التي تم فيها اإلبالغ عن احتالل غري قانوين 

للممتلكات.

سبل العيش والخدمات: وكانت 85٪ من املواقع تعتمد عىل الزراعة 	 

ليس  ولكن  األنشطة،  هذه  بعض  تشغيل  إعادة  وتم  األزمة،  قبل  ما 

بنفس املستوى املطلوب السابق، ومل يكن لدى سنجار سوى فرص 

تجارية قليلة قبل الرصاع، ومع ذلك مل يتم استعادة تلك الفرص التي 

كانت موجودة سابقا. وتشري جميع املواقع باستثناء أربعة إىل أن أقل 

من نصف السكان ميكنهم الوصول إىل العمل، ويف جميع املواقع 

السبعة التي تم تقييمها يف القريوان، تم اإلبالغ بأنه التوجد فرص عمل 

متاحة فيها. وفيام يتعلق باستعادة الخدمات، فإن القضية األكرث أهمية 

هي التعليم األسايس وتوفري الصحة، حيث يعاين سكان 21 موقًعا من 

مشكالت تتعلق بالوصول إىل املدارس واملراكز الصحية، وتم اإلبالغ عن 

مشكالت تتعلق بالوصول إىل املدارس يف ستة مواقع أخرى وعرشة 

مواقع فيام يتعلق بالوصول إىل املراكز الصحية.

املصالحة 	  إىل  بالحاجة  املواقع  من   ٪81 أفاد  االجتامعي:  التامسك 

بقليل   ٪10 من  أكرث  يف  إال  تتم  ال  الحالية  الجهود  ولكن  املجتمعية 

القريوان(، ويُقال إن السكان يف 35 موقًعا  )يف سبعة مواقع يف 

)معظمهم يف سينوين( يشعرون بالقلق من األعامل االنتقامية أو 

التوترات العرقية والدينية األوسع نطاقًا.

األمان: وتم اإلبالغ عن وجود متعدد من حيث قوات األمن يف حوايل ٪20 	 

من املواقع يف سنجار. ومع ذلك، مل يتم اإلبالغ عىل نطاق واسع عن 

املخاوف بشأن االشتباكات بني هذه القوات ومضايقات نقاط التفتيش. 

ويف جميع املواقع باستثناء مثانية منها، يقال إن السكان يشعرون 

بالقلق من هجامت داعش الجديدة.

أحياء 	  اثنتان وعرشون قرية ومدينتان وثالثة  الالعودة: وتوجد  مواقع 

القريوان.  يف  والباقي  سنجار  مركز  يف  منها   11 يقع  فارغة؛  حرضية 

وتشمل أسباب عدم العودة: عدو توفر الخدمات األساسية، واالشتباه 

باالنتامء إىل داعش، ومناطق فيها ذخائر غري منفجرة ومخاوف تتعلق 

بقوات األمن واملشاكل األمنية.

امللف الخاص بقضاء املنشأ 15

نينوى، قضاء سنجار
النازحني من قضاء سنجار ووضع العودة
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امللف الخاص بقضاء املنشأ 16

السكان الذين نزحوا من القضاء وال يزالون يف النزوح

17,554 األرس النازحة 

(6٪ من إجاميل عدد النازحني داخليا(

استقبال منخفض

استقبال متوسط 
استقبال مرتفع

إن حوايل 17500 أرسة تعود اصولها إىل مواقع يف تلعفر مل تعد إىل الوطن 
رئيسية  النازحني داخليا(. وهناك ثالث مجموعات  )6٪ من إجاميل عدد  بعد 
النازحني خارج املخيامت )68٪( يف قضاء زاخو و قضاء كربالء و قضاء  من 
النازحني قد نزحوا داخل القضاء نفسه. ومن ناحية  النجف، وحوايل 10٪ من 
أخرى، يتم استضافة سكان املخيامت )32٪( يف املوصل والحمدانية. إن نوايا 
العودة عىل املدى القصري واملتوسط مرتفعة للغاية بالنسبة للنازحني خارج 
املخيامت )23٪( يف حني أن أولئك الذين يعيشون يف املخيامت هم عموما 
مل يقرروا )32٪( بشأن العودة )9٪(، وميكن ربط ذلك بارتفاع النسبة املئوية 
لألرس يف املخيامت التي تشري إىل الخوف/الصدمة من بني أكرب ثالثة عوائق 
أمام العودة )56٪ مقابل 19٪ للنازحني خارج املخيامت(. وباإلضافة إىل قلة 
املوارد املالية، كان من املحتمل جًدا أن يبلغ جميع النازحني من تلعفر عن 
نقص الوثائق املدنية ووثائق امللكية كقضية )54٪ من األرس خارج املخيامت 

، 79٪ من األرس يف املخيامت(.

حركات العودة إىل القضاء

54,221 عدد األرس العائدة

معدل العودة 

76٪ عدد العائدين

)من مجموع النازحني املسجلني(

منخفض
متوسط 

مرتفع

معدل التغري يف عدد السكان العائدين

+29٪ العائدين

)أيار – كانون األول 2018(

ثابت

ثابت إىل حد ما

متغري إىل حد ما 
متغري

وإجامال، عادت 54221 أرسة إىل قضاء تلعفر يف محافظة نينوى، وهم ميثلون 
حوايل ثالثة أرباع إجاميل النازحني الذين فروا من مكانهم األصيل يف القضاء 
ويالحظ أن حركات العودة تتقدم بوترية عالية )+29٪ منذ أيار 2018(. وعادت 
 ٪44( املاضيني  العامني  يف  األصيل  موقعها  إىل  األرس  من   ٪60 حوايل 
يف عام 2017 و 17٪ يف عام 2018(، وتعترب أكرث من 90٪ من حركات العودة 
"مستقرة" )أي األرس تنوي البقاء يف مكانها األصيل( مع الـ 7٪ املتبقية التي 
مل تقرر أو ترغب يف االنتقال إىل مكان آخر يف العراق. إن األسباب املذكورة 
العيش،  سبل  ونقص  األساسية،  االحتياجات  تلبية  عىل  القدرة  عدم  تشمل: 

وتدمري املمتلكات السابقة وعدم االستقرار يف الوضع االمني.

العوائل النازحة داخل املخيامت - العوائل النازحة خارج املخيامت 

٪32٪68

خارج املخيم: 11,947
زاخو   ٪21  

كربالء  ٪13  
نجف  ٪11  

تلعفر  ٪8  
سيميل  ٪6  

أخری  ٪42  

داخل املخيم: 5,607

موصل  ٪59  
الحمدانية  ٪23  

داقوق  ٪9  
أخری  ٪8  

لنزوح ا قضية  ا

املرجعية. املذكرة  إىل  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ومزيد  واملنهجية  التعاريف  عىل  للحصول 

وأيضا منطقة 

النزوح الرئيسية

الوقائع  صحيفة 

حة متا

نينوى، قضاء تلعفر
النازحني من قضاء تلعفر ووضع العودة
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شدة/خطورة الظروف املعيشية عند العودة

قضاء سنجار

مركز تلعفر

العياضية

قضاء املوصل

زمار

 محافظة دهوك
درجة أعىل من الخطورة

درجة أقل من الخطورة

138
مواقع العودة

15
املواقع التي اليوجد عودة إليها

1,611
األرس العائدة يف املالجئ الحرجة

بها. علم  عىل  الرئيسية  املعلومات  مقدمي  يكون  ال  وقد  بعد  تنفيذها  يتم  مل  ذلك،  ومع  العودة.  لتمكني  قامئة  رسمية  مصالحة  اتفاقية  األياضية  منطقة  ولدى     1

الوضع العام للعودة

السكن: إن حوايل 68٪ من املواقع يف قضاء تلعفر عانت نوعا ما من 	 

تدمري املنازل، وتم تدمري تسعة مواقع عىل وجه الخصوص )أربعة منها 

يف  وواحد  زمار،  يف  وأربعة  الناحية،  مركز  ذلك  يف  مبا  االياضية،  يف 

الرابية(. ومع ذلك، فإن جهود إعادة اإلعامر ال تنترش بالتساوي يف جميع 

أنحاء القضاء. ويف مركز تلعفر، مل تكن هناك تقارير عن وجود عمليات 

إعادة اإلعامر، لكنها كانت تحدث يف نواحي أخرى. باإلضافة إىل ذلك، كان 

لدى تلعفر عدد كبري من قضايا االحتالل غري القانوين للمساكن املبلغ عنها، 

وحدث ذلك يف 23 موقًعا يف مركز تلعفر، يليه 10 مواقع يف الرابية.

واألنشطة 	  الصغرية  األعامل  تنشيط  إعادة  تم  والخدمات:  العيش  سبل 

الزراعية تدريجياً. ومع ذلك، فإن السكان يف 30٪ من املواقع أفادت أنه 

ال ميكن العثور عىل عمل، ويف أقل من 32٪ من ذلك، يستطيع أقل من 

نصف السكان القيام بذلك. وتم اإلبالغ عن نقص الكهرباء واملياه يف ٪15 

و 28٪ من املواقع، عىل التوايل، ويعمل التعليم األسايس بكامل طاقته 

يف غالبية املواقع. ومع ذلك، كان السكان يف 24٪ من املواقع يعانون 

من صعوبات يف الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية األولية )وخاصة يف 

مركز تلعفر(.

العرقية 	  الجامعات  من  العديد  تلعفر  يف  يوجد  االجتامعي:  التامسك 

والدينية التي تعيش معا تاريخا من الرصاع القائم عىل الهوية والتوتر، كام 

وكانت هناك مخاوف بشأن التوترات العرقية والدينية يف 48٪ من املواقع، 

وهي واحدة من أعىل النسب يف جميع املناطق التي تم تقييمها. وكانت 

الحاجة إىل املصالحة املجتمعية منترشة عىل نطاق واسع يف تلعفر، 

ولكن قيل إنها تحدث فقط يف 40٪ من هذه املواقع - وكلها ترتكز يف 

مركز تلعفر ومل يتم اإلبالغ عن أي يشء يف األياضية وزمار.

األمان: تم اإلبالغ عن منع بعض العائالت من العودة يف 38٪ من مواقع 	 

تلعفر. باإلضافة إىل ذلك، يتأثر السكان سلبًا بسبب القيود املفروضة عىل 

الحركة يف ناحية زمار )17 موقًعا(. وتتعلق تصورات انعدام األمن بالخوف 

من هجامت داعش )املبلغ عنها يف 78٪ من املواقع( باإلضافة إىل وجود 

قوات أمنية متعددة ومتنافسة.

مواقع الالعودة: توجد 15 قرية فارغة يف زمار، الرابية، االياضية ومركز 	 

تلعفر. وكانت األسباب الرئيسية التي تم ذكرها لعدم العودة: أن القوات 

املسلحة متنع الناس من العودة والتدمري وعدم توفري الخدمات األساسية 

والتوترات بني األرس الشيعية والسنية، وأن بعض األشخاص قد نزحوا إىل 

الخارج.

امللف الخاص بقضاء املنشأ 16

نينوى، قضاء تلعفر
النازحني من قضاء تلعفر ووضع العودة
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امللف الخاص بقضاء املنشأ 17

السكان الذين نزحوا من القضاء وال يزالون يف النزوح

3,176 األرس النازحة 

(1٪ من إجاميل عدد النازحني داخليا(

استقبال منخفض 
استقبال متوسط

استقبال مرتفع

إن حوايل 3200 أرسة تعود أصولها إىل مواقع يف تلكيف مل تعد إىل الوطن 
بعد )1٪ من إجاميل عدد النازحني داخليا(، ولقد استقروا بشكل أسايس خارج 
املخيامت )97٪( داخل تلكيف نفسها، وميكن العثور عىل مجموعات أخرى 
ناحية  النازحني خارج املخيامت يف قضاء سميل و قضاء دهوك. ومن  من 
تلكيف  بني  تقريباً  بالتساوي  منقسمون   )٪3( املخيامت  سكان  فإن  أخرى، 

والهندية وعكرة والرصافة.

خارج  للنازحني  متوسطة  واملتوسط  القصري  املدى  عىل  العودة  نوايا  إن 
املخيامت )14 ٪( - يف حني أن أولئك الذين يعيشون يف املخيامت ليسوا 
مستعدين للعودة )83٪ يريدون البقاء، 17٪ مل يقرروا بعد(، وميكن ربط ذلك 
الالزم للعودة  الدخل املايل  التي ذكرت قلة  النسبة املئوية لألرس  بارتفاع 
)50٪(، باإلضافة إىل التدمري املتكرر للمنازل )63٪( - العقبة الرئيسية أمام 

العودة – وقد فقد ثالثة أرباع النازحني خارج املخيامت مستندات امللكية.

حركات العودة إىل القضاء

15,820 عدد األرس العائدة

معدل العودة 

83٪ عدد العائدين

)من مجموع النازحني املسجلني(

منخفض
متوسط

مرتفع 

معدل التغري يف عدد السكان العائدين

+19٪ العائدين

)أيار – كانون األول 2018(

ثابت

ثابت إىل حد ما 
متغري إىل حد ما

متغري

وهم  نينوى،  محافظة  يف  تلكيف  قضاء  إىل  أرسة   15,820 عادت  وإجامال، 
ميثلون أكرث من 80٪ من إجاميل النازحني الذين فروا من موقعهم األصيل 
يف القضاء ولكن حركات العودة تتقدم بوترية بطيئة )+19٪ منذ أيار 2018(. 
 ،2017 عام  يف  األصيل  موقعها  إىل  األرس  من   ٪56 عادت  الواقع،  ويف 
مع تباطؤ معدالت العودة بعد ذلك، وتعترب حوايل 90٪ من حركات العودة 
"مستقرة" )مبعنى أن األرسة تنوي البقاء يف مكانها األصيل(، وما يقارب 
ُعرش األرس مل تقرر بعد أو ترغب يف االنتقال إىل مكان آخر بسبب مجموعة 
متنوعة من األسباب مبا يف ذلك عدم القدرة عىل تلبية االحتياجات األساسية، 
واالفتقار إىل سبل العيش، وتدمري املمتلكات السابقة، وعدم االستقرار يف 

الوضع األمني والتوتر املجتمعي.

العوائل النازحة داخل املخيامت - العوائل النازحة خارج املخيامت 

خارج املخيم: 3,070

تلكيف   ٪43  
سيميل  ٪18  
دهوك   ٪15  

كربالء  ٪7  
أخری  ٪17  

داخل املخيم: 106

الهندية  ٪31  
تلكيف  ٪28  
عقرة  ٪19  

رصافة  ٪14  
أخری  ٪8  

لنزوح ا قضية  ا

٪97 ٪3

وأيضا منطقة 

النزوح الرئيسية

الوقائع  صحيفة 

حة متا

نينوى، قضاء تلكيف
النازحني من قضاء تلكيف ووضع العودة
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القبة

مركز تلكيف

بعويزة

مركز املوصل

قضاء القوش

درجة أعىل من الخطورة

درجة أقل من الخطورة

48
مواقع العودة

5
املواقع التي اليوجد عودة إليها

792
األرس العائدة يف املالجئ الحرجة

املرجعية. املذكرة  إىل  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ومزيد  واملنهجية  التعاريف  عىل  للحصول 

الوضع العام للعودة

السكن: تم اإلبالغ عن تدمري املنازل بدرجة متوسطة يف نصف املواقع 	 

التي تم الرجوع إليها يف قضاء تلكيف. ومع ذلك، تتم عمليات إعادة 

اإلعامر يف جميع هذه املواقع ما عدا موقعني وال توجد تقارير عن 

االحتالل غري القانوين للمساكن الخاصة، وأبلغ موقعان عن مخاوف بشأن 

الذخائر غري املتفجرة - أحدهام أسفر عن شدة قلقه فيام يتعلق بهذا 

الشأن.

سبل العيش والخدمات: استأنفت األنشطة التجارية الصغرية واألنشطة 	 

الزراعية عملها بشكل عام، رغم أن بعضها ظل غري نشط يف مواقع 

قليلة. أما بالنسبة للعاملة، فهي نادرة بشكل ملحوظ وقد ذكرت معظم 

املواقع أن أقل من نصف السكان ميكنهم العثور عىل وظائف. وفيام 

يتعلق بالخدمات، ذكرت جميع املواقع تقريبًا أن الكهرباء واملاء كانت 

التعليم  إىل  بسهولة  الوصول  وميكن  كام  للسكان،  ومتاحة  كافية 

والرعاية الصحية ألن املباين الخاصة بها مفتوحة بشكل طبيعي يف 

معظم املواقع، باستثناء ثالثة مواقع تواجه صعوبة يف الوصول إىل 

التعليم االبتدايئ و 14 تواجه صعوبة يف الوصول إىل مرافق الرعاية 

الصحية األولية.

التامسك االجتامعي: مل تكن هناك تقارير تفيد بأن املصالحة املجتمعية 	 

كانت مطلوبة يف تلكيف. ومل يتم اإلبالغ عن أي مخاوف بشأن األعامل 

السكان  لدى  مخاوف  هناك  كانت  فقط  واحد  موقع  ويف  االنتقامية 

بشأن التوترات العرقية أو القبلية، وال تتأثر الحياة اليومية بشكل عام، إال 

يف أربعة مواقع حيث يقال إن السكان يغادرون منازلهم فقط عندما 

يضطرون إىل ذلك، وتتصف الشوارع بأنها قليلة الكثافة السكانية.

األمان: إن السكان يف جميع املواقع ماعدا موقعا واحدا ال يشعرون 	 

بالقلق إزاء هجامت داعش، ومل يتم اإلبالغ عن أي قيود عىل الحركة، 

السكان  حياة  عىل  ضئيل  تأثري  هناك  كان  حيث  واحد  موقع  باستثناء 

اليومية. ويف تسعة مواقع تم السيطرة عىل نقاط التفتيش أو يوجد 

فيها قوات أمنية أخرى، مثل قوات البيشمركة، وعىل الرغم من ذلك 

مل يتم اإلبالغ عن أي قلق بشأن املضايقات عند نقاط التفتيش. وأخرياً، 

ورد أن بعض العائالت ُمنعت من العودة إىل أربعة مواقع.

مواقع الالعودة: توجد خمس قرى خالية يف هذا القضاء، اثنتان منها 	 

يف ناحية القوش وثالث قرى أخرى يف مركز تلكيف.

امللف الخاص بقضاء املنشأ 17

نينوى، قضاء تلكيف
النازحني من قضاء تلكيف ووضع العودة
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امللف الخاص بقضاء املنشأ 18

السكان الذين نزحوا من القضاء وال يزالون يف النزوح

6,050 األرس النازحة 

(2٪ من إجاميل عدد النازحني داخليا(

استقبال منخفض   
استقبال متوسط

استقبال مرتفع

إن حوايل 6100 أرسة تعود أصولها إىل مواقع يف الرشقاط مل تعد بعد إىل 
الوطن )2٪ من إجاميل عدد النازحني داخلياً(، وهم يقيمون يف الغالب يف 
املخيامت )69٪( يف املوصل، وهناك مجموعات أصغر يف داقوق وداخل 
بشكل  هم   )٪31( املخيامت  خارج  السكان  بأن  علام  نفسه.  الرشقاط  قضاء 

أسايس يف تكريت وقضاء أربيل وقضاء كركوك وداخل الرشقاط.

من  لكل  للغاية  منخفضة  واملتوسط  القصري  املدى  عىل  العودة  نوايا  إن 
الواقع، كان  5٪(. ويف  )أقل من  النازحني يف املخيامت وخارج املخيامت 
من املحتمل جًدا أن يبلغ األشخاص النازحون من الرشقاط - بغض النظر عن نوع 
املستوطنات التي يقيمون فيها- عن الخوف/الصدمة )حوايل أرسة واحدة 
من كل أرستني( من بني أكرب ثالثة عوائق أمام العودة، والتأكيد بأن ظروفهم 
يف النزوح أفضل من تلك التي سيختربونها يف الوطن )أرسة من كل أربع 
هي  والعقارات  األرايض  ملكية  وثائق  وجود  عدم  مشكلة  وأن  كام  أرس(. 
مشكلة أخرى يتم اإلبالغ عنها بشكل متكرر )54٪ من األرس خارج املخيامت، 

79٪ من األرس يف املخيامت(.

حركات العودة إىل القضاء

21,272 عدد األرس العائدة

معدل العودة 

78٪ عدد العائدين

)من مجموع النازحني املسجلني(

منخفض

متوسط 
مرتفع

معدل التغري يف عدد السكان العائدين

+16٪ العائدين

)أيار – كانون األول 2018(

ثابت

ثابت إىل حد ما 
متغري إىل حد ما

متغري

وإجامالً، عادت 13,191 أرسة إىل قضاء الرشقاط يف محافظة صالح الدين، وهم 
ميثلون حوايل 80٪ من إجاميل النازحني الذين فروا من موقعهم األصيل 
يف القضاء، وقد حدثت معظم حركات العودة يف عامي 2016 و 2017 )٪38 
و 54٪ عىل التوايل( مع تباطؤ يف معدالتها بعد ذلك )+28٪ منذ أيار 2018(، 
البقاء يف  وتعترب جميع حركات العودة تقريبًا "مستقرة" )أي تنوي األرسة 
مكانها األصيل( مع وجود 1٪ فقط من األرس مستعدة إلعادة التوطني يف 

أماكن أخرى من العراق بسبب قلة سبل العيش.

العوائل النازحة داخل املخيامت - العوائل النازحة خارج املخيامت 

٪69٪31

خارج املخيم: 1,882

تكريت   ٪32  
الرشقاط  ٪19  

إربيل  ٪12  
كركوك  ٪10  

أخری  ٪26  

داخل املخيم: 4,168

موصل  ٪78  
داقوق  ٪13  

الرشقاط  ٪7  
أخری  ٪2  

لنزوح ا قضية  ا

صالح الدين، قضاء الرشقاط
النازحني من قضاء الرشقاط ووضع العودة
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شدة/خطورة الظروف املعيشية عند العودة

محافظة
كركوك

مركز الرشقاط

صديرة

محافظة
نينوى

درجة أعىل من الخطورة

درجة أقل من الخطورة

49
مواقع العودة

6
املواقع التي اليوجد عودة إليها

404
األرس العائدة يف املالجئ الحرجة

املرجعية. املذكرة  إىل  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ومزيد  واملنهجية  التعاريف  عىل  للحصول 

الوضع العام للعودة

السكن: تم اإلبالغ عن تدمري املنازل يف جميع املواقع التي تم الرجوع 	 

إليها، مع تأثر أقل من نصف املنازل بذلك. ومع ذلك، تتم إعادة اإلعامر 

موقعان  يف  يوجد  ورد  ما  وبحسب  املواقع.  ثلث  حوايل  يف  فقط 

فقط احتالل غري قانوين للمساكن الخاصة ويف أربعة مواقع فقط كان 

السكان قلقني بشأن الذخائر غري املنفجرة.

سبل العيش والخدمات: رغم استئناف األنشطة الزراعية عملها بشكل 	 

عام يف الرشقاط، ظلت الرشكات الصغرية غري نشطة إىل حد كبري يف 

جميع املواقع، كام أن فرص العمل ليست كافية؛ حيث أنه يف جميع 

املواقع ميكن أن يجد نصف السكان أو أقل من ذلك وظائف. اما بالنسبة 

الكهرباء  إىل  كاٍف  بوصول  السكان  جميع  أو  معظم  يتمتع  للخدمات، 

الوصول  ميكن  ذلك،  إىل  باالضافة  القضاء.  أنحاء  جميع  يف  واملياه 

بسهولة إىل التعليم والرعاية الصحية ألن املرافق تعمل يف معظمها 

يف جميع املواقع باستثناء ستة حيث يُقال إنه من الصعب الوصول إىل 

مرافق الصحة األولية القريبة.

املصالحة 	  بأن  تفيد  تقارير  هناك  تكن  مل   . االجتامعي:  التامسك 

املجتمعية رضورية يف الرشقاط، كام مل تكن هناك مؤرشات عىل وجود 

الحياة  وأنشطة  االنتقامية.  األعامل  أو  القبلية  التوترات  بشأن  مخاوف 

اليومية عموما ال تتأثر ومييزها الهدوء.

األمان: إن السكان يف جميع املواقع قلقون بشأن هجامت داعش، وتم 	 

اإلبالغ عن القيود املفروضة عىل الحركة يف جميع املواقع، ولكن مل 

يكن لها تأثري يذكر عىل السكان، وأبلغ موقعان فقط عن مخاوف بشأن 

املضايقات التي يتعرضون لها عند نقاط التفتيش، علام بأن جميع نقاط 

التفتيش باستثناء موقع واحد يوجد فيها قوات أمن غري تابعة للدولة، 

مثل قوات البيشمركة. وأخريًا، ورد أن بعض العائالت ُمنعت من العودة 

إىل جميع مواقع الرشقاط، وذكر موقع واحد أن العديد من العائالت 

قد تم منعها من العودة.

مواقع الالعودة: هناك ستة مواقع مل تشهد أي عودة يف القضاء، 	 

وتقع جميعها يف مركز الرشقاط. إن األسباب الرئيسية لعدم العودة 

هي االفتقار إىل األمن والخدمات ووجود من يشتبه يف كونهم ينتمون 

إىل داعش.

امللف الخاص بقضاء املنشأ 18

صالح الدين، قضاء الرشقاط
النازحني من قضاء الرشقاط ووضع العودة
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امللف الخاص بقضاء املنشأ 19

السكان الذين نزحوا من القضاء وال يزالون يف النزوح

9,180 األرس النازحة 

(3٪ من إجاميل عدد النازحني داخليا(

استقبال منخفض

استقبال متوسط 
استقبال مرتفع

إن حوايل 9200 أرسة تعود اصولها إىل مواقع يف بيجي مل تعد إىل الوطن 
بعد )3٪ من إجاميل عدد النازحني(؛ وقد استقر معظمهم خارج املخيامت 
)92٪( وتجمعوا يف منطقة تكريت، باإلضافة إىل أن حوايل 10٪ منهم هم 
نازحني ضمن قضاء بيجي نفسه، وأولئك النازحني املوجودين يف املخيامت 
)8٪( هم إما يف تكريت أو يف املوصل. إن نوايا العودة عىل املدى القصري 
واملتوسط مرتفعة إىل حد ما بالنسبة للنازحني خارج املخيامت )حوايل ٪40( 
فيام  بعد  أمرهم  يحسموا  مل  مازالوا  املخيامت  يف  النازحني  أن  حني  يف 
يتعلق برغبتهم بالعودة )31٪ مقابل 11٪(. وبشكل عام، كان النازحون الذين 
يعيشون يف املخيامت أكرث عرضة لإلبالغ عن الخوف / الصدمة )47٪( من بني 
أكرب ثالثة عوائق أمام العودة، يف حني أشار حوايل 65٪ من النازحني خارج 
املخيامت إىل الترضر/التدمري الحاصل للمنازل، ومن املحتمل غالبا أن يكون 
النازحون يف املخيامت قد فقدوا الوثائق املدنية ووثائق امللكية الخاصة 

بهم )15٪ و57٪ عىل التوايل(.

حركات العودة إىل القضاء

13,291 عدد األرس العائدة

معدل العودة 

59٪ عدد العائدين

)من مجموع النازحني املسجلني(

منخفض

متوسط 
مرتفع

معدل التغري يف عدد السكان العائدين

+28٪ العائدين

)أيار – كانون األول 2018(

ثابت

ثابت إىل حد ما

متغري إىل حد ما 
متغري

وإجامالً، عادت 13,191 أرسة إىل قضاء بيجي يف محافظة صالح الدين، وهم 
ميثلون حوايل 60٪ من إجاميل النازحني الذين فروا من موقعهم األصيل يف 
القضاء ويالحظ أن حركات العودة تتقدم بوترية عالية )+28٪ منذ أيار 2018(. وتم 
تسجيل املوجة األوىل من العودة يف بداية عام 2015 )15٪( عىل الرغم من 
أن معظمها حدث يف عام 2018 )66٪(، وتعترب جميع حركات العودة "مستقرة" 

)أي األرس التي تنوي البقاء يف مكانها األصيل(

العوائل النازحة داخل املخيامت - العوائل النازحة خارج املخيامت 

٪8٪92

خارج املخيم: 8,456
تكريت   ٪53  

سليامنية  ٪9  
بيجي  ٪7  
إربيل  ٪7  

كركوك  ٪7  
أخری  ٪17  

داخل املخيم: 724

تكريت  ٪59  
موصل  ٪35  
أخری  ٪6  

لنزوح ا قضية  ا

صالح الدين، قضاء بيجي
النازحني من قضاء بيجي ووضع العودة
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شدة/خطورة الظروف املعيشية عند العودة

محافظة
كركوك

مكحول

مركز بيجي

درجة أعىل من الخطورة

درجة أقل من الخطورة

36
مواقع العودة

7
املواقع التي اليوجد عودة إليها

828
األرس العائدة يف املالجئ الحرجة

املرجعية. املذكرة  إىل  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ومزيد  واملنهجية  التعاريف  عىل  للحصول 

الوضع العام للعودة

السكن: وتم اإلبالغ عن تدمري املنازل بدرجة متوسطة يف جميع املواقع 	 

التي تم الرجوع إليها ويف أقل من النصف بقليل تعترب الجهود إلعادة 

وجود  بشأن  املخاوف  تنترش  التدمري،  إىل  وباإلضافة  جارية.  اإلعامر 

ذخائر غري منفجرة يف املساكن الخاصة وعىل نطاق واسع يف جميع 

املواقع تقريبًا.

سبل العيش والخدمات: إن الوضع بالنسبة إىل سبل العيش والعاملة 	 

ميثل تحديا كبريا يف جميع أنحاء بيجي؛ حيث أنه يف 34 موقًعا من أصل 

36، مل يتمكن أي من السكان من العثور عىل عمل، يف حني أن نقص 

فرص العمل يف املوقعني املتبقيني أثر عىل أكرث من نصف السكان. 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن 56٪ فقط من تلك املواقع التي كانت تعتمد 

عىل الزراعة قبل الرصاع كانت قادرة عىل إعادة تشغيل بعض أو معظم 

مستويات نشاطها السابق. وأبلغ عدد قليل جًدا من املواقع عن وجود 

مشاريع صغرية، ويف جميع الحاالت، كانت معطلة جزئيًا. وتوجد عقبات 

والتعليم  املياه  إمدادات  مثل:  العامة،  الخدمات  إىل  الوصول  أمام 

األسايس والصحة يف حوايل 20 ٪ من املواقع يف بيجي.

التامسك االجتامعي: تم اإلبالغ عن الحاجة إىل املصالحة املجتمعية 	 

يف ثلث املواقع فقط. ويف الوقت نفسه، أبلغ أكرث من نصف املواقع 

اليومية،  التوترات  من  نسبيًا  مرتفعة  مستويات  عن  تقييمها  تم  التي 

القبيل  الرصاع  مع  الحاالت  من  كثري  يف  مرتبطة  التوترات  هذه  وكانت 

وكذلك املخاوف من األعامل االنتقامية بني األرس.

األمان: عىل عكس باقي األقضية التي تم تقييمها، فإن مصادر انعدام 	 

األمن يف بيجي ال تأيت فقط من املخاوف بشأن هجامت داعش، ولكن 

أيًضا من التكوين األمني. ويف جميع املواقع، يخىش السكان وقوع 

اشتباكات بني قوات األمن املختلفة )حيث يعرب 16 موقعا عن قلقهم 

الشديد( باإلضافة إىل مضايقات السكان عند نقاط التفتيش. وأخريًا، أبلغ 

80٪ من املواقع عن منع عودة بعض األرس.

مواقع الالعودة: توجد قرية واحدة واثنني من األحياء الحرضية فارغة، 	 

العودة:  الرئيسية لعدم  بيجي. وتتمثل األسباب  وكلها تقع يف مركز 

وجود مناطق تحتوي ذخائر غري منفجرة حيث مل يتم تأمينها من هذه 

الناحية، ولذلك فهي منطقة محظورة، ومتنع قوات البيشمركة عودة 

األرس إليها.

امللف الخاص بقضاء املنشأ 19

صالح الدين، قضاء بيجي
النازحني من قضاء بيجي ووضع العودة



54

امللف الخاص بقضاء املنشأ 20

السكان الذين نزحوا من القضاء وال يزالون يف النزوح

8,331 األرس النازحة 

(2.7٪ من إجاميل عدد النازحني داخليا(

استقبال منخفض 
استقبال متوسط

استقبال مرتفع

إن حوايل 8331 أرسة تعود أصولها إىل مواقع يف البلد مل تعد إىل الوطن 
خارج  معظمهم  استقر  وقد  داخليا(،  النازحني  عدد  إجاميل  من   ٪2.7( بعد 
املخيامت )78٪( يف سامراء والفارس وداخل قضاء البلد نفسه. أما سكان 
املخيامت )22٪( فجميعهم تقريباً يف منطقة السليامنية، وحوايل 4٪ هم 

أيضا داخل القضاء نفسه.

من  للعودة  أعىل  مياًل  البلد  قضاء  من  النازحة  األرس  تُظهر  عام،  وبشكل 
املعدل - خاصًة النازحني الذين استقروا يف املخيامت )35٪ مقابل 9٪( - عىل 
النازحون يف األصل من  التي يواجهونها. وكان  القوية  العقبات  الرغم من 
الرشقاط، برصف النظر عن نوع املستوطنات التي يقيمون فيها، من املرجح 
أن يبلغوا عن أرضار/دمار يف املنازل، والخوف/الصدمة والتمييز، ويشعرون 
بالقلق إزاء عدم وجود قوات األمن يف مواقعهم األصلية )71٪ من العائالت 
قضية  هي  املدنية  الوثائق  وجود  عدم  مشكلة  وأن  كام  املخيامت(.  يف 
أخرى كثرياً ما يبلغ عنها سكان املخيامت )17٪ من األرس(. ووفقا ملقدمي 
املعلومات الرئيسية، فإن العقبة الرئيسية أمام عودتهم - إىل جانب ما ذكر 
الذين  أولئك  سيام  ال  األمن،  قوات  قبل  من  النازحني  منع  يف  تتمثل   - أعاله 

ينتمون أصالً إىل يرثب ومركز البلد.

حركات العودة إىل القضاء

9,339 عدد األرس العائدة

معدل العودة 

53٪ عدد العائدين

)من مجموع النازحني املسجلني(

منخفض

متوسط 
مرتفع

معدل التغري يف عدد السكان العائدين

+22٪ العائدين

)أيار – كانون األول 2018(

ثابت

ثابت إىل حد ما

متغري إىل حد ما 
متغري

 وعموماً، عادت 9339 أرسة إىل قضاء البلد يف محافظة صالح الدين، وهم 
ميثلون حوايل نصف النازحني الذين فروا من موقعهم األصيل يف القضاء، 
علام بأن معظم حركات العودة حديثة ومتت يف عام 2018 مبعدل متغري إىل 
حد ما )+22٪ منذ أيار 2018(، وتعترب جميع حركات العودة تقريبًا "مستقرة" )أي 
تنوي األرس البقاء يف مكانها األصيل( مع وجود 2٪ فقط من األرس مستعدة 

إلعادة التوطني يف أماكن أخرى من العراق بسبب نقص الخدمات األساسية.

العوائل النازحة داخل املخيامت - العوائل النازحة خارج املخيامت 

٪22٪78

خارج املخيم: 6,518

سامراء   ٪36  
بلد  ٪23  

الفارس  ٪19  
سليامنية  ٪7  

أخری  ٪14  

داخل املخيم: 4,168

سليامنية  ٪94  
بلد  ٪4  

كاالر  ٪2  

لنزوح ا قضية  ا

صالح الدين، قضاء البلد
النازحني من قضاء البلد ووضع العودة
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شدة/خطورة الظروف املعيشية عند العودة

ناحية يرثب

الفرحتية

محافظة
دياىل

عزيز بلد

درجة أعىل من الخطورة

درجة أقل من الخطورة

11
مواقع العودة

3
املواقع التي اليوجد عودة إليها

1,028
األرس العائدة يف املالجئ الحرجة

املرجعية. املذكرة  إىل  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ومزيد  واملنهجية  التعاريف  عىل  للحصول 

الوضع العام للعودة

السكن: تم اإلبالغ عن تدمري املنازل يف ستة من املواقع الـ 11 التي تم 	 

تقييمها، حيث أفاد ثالثة منهم أن أكرث من نصف املنازل قد تم تدمريها، 

ومع ذلك، تتم إعادة اإلعامر يف جميع املواقع. كام وتوجد تقارير عن 

وجود بعض االحتالل غري القانوين للمساكن الخاصة يف ثالثة مواقع، 

ومل تكن هناك أية مواقع يشعر السكان فيها بالقلق إزاء الذخائر غري 

املنفجرة.

سبل العيش والخدمات: يف حني أن الرشكات الصغرية مل يتم فتحها 	 

يف جميع أنحاء القضاء، إال أن األنشطة الزراعية قد عادت إىل العمل. أما 

العاملة، فهي متاحة عموًما، حيث يبلغ عدد قليل من املواقع أن ما يصل 

إىل نصف السكان فقط ميكنهم العثور عىل عمل. وبالنسبة للخدمات، 

موقع  يف  املياه  ونقص  موقعني  يف  الكهرباء  نقص  عن  اإلبالغ  تم 

واحد فقط. وميكن الوصول بسهولة إىل التعليم والرعاية الصحية ألن 

املرافق تعمل بكامل طاقتها يف جميع املواقع باستثناء موقع واحد.

التامسك االجتامعي: ويف خمسة من 11 موقًعا، كانت هناك حاجة إىل 	 

املصالحة، عىل الرغم من أن ذلك كان يحدث بالفعل. وفيام يتعلق بهذا 

الشأن، أظهرت بعض املواقع فقط وجود مخاوف بشأن التوترات القبلية 

أو األعامل االنتقامية. وال تتأثر أنشطة الحياة اليومية عموًما، باستثناء 

يف موقعني حيث كان هناك توتر أو كان السكان ميتنعون عن مغادرة 

منازلهم ما مل يكن ذلك رضوريًا.

األمان: وفيام يتعلق بالتوترات، أشار موقع واحد فقط إىل مخاوف بشأن 	 

هجامت داعش، وتم ذكر وجود قيود الحركة يف موقعني فقط، إال أنه 

السكان. ويف ستة مواقع، تم  تأثري يذكر عىل  أنه مل يكن لهام  ورد 

السيطرة عىل نقاط تفتيش أو يوجد فيها قوات أمنية أخرى، مثل قوات 

البيشمركة، ويف موقعان فقط ذكر السكان قلقهم إزاء املضايقات 

عند نقاط التفتيش. وبحسب ما ورد، تم منع بعض العائالت من العودة 

إىل مواقع واحد.

مواقع الالعودة: هناك ثالثة مواقع ال يوجد عودة إليها، وبقي أحدها 	 

البلد، واإلسحاقي ويرثب.  بالكامل. وهي تقع يف نواحي مركز  فارًغا 

إن األسباب الرئيسية هي االفتقار إىل األمن والقضايا القبلية والدمار 

واملناطق التي تم حظرها من قبل مجموعات ميليشية.

امللف الخاص بقضاء املنشأ 20

صالح الدين، قضاء البلد
النازحني من قضاء البلد ووضع العودة
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امللف الخاص بقضاء املنشأ 21

السكان الذين نزحوا من القضاء وال يزالون يف النزوح

2,242 األرس النازحة 

(1٪ من إجاميل عدد النازحني داخليا(

استقبال منخفض 
استقبال متوسط

استقبال مرتفع

2,250 أرسة تعود أصولها إىل مواقع يف سامراء مل تعد إىل  إن حوايل 
خارج  جميعهم  استقر  وقد  النازحني(،  عدد  إجاميل  من   ٪1( بعد  الوطن 
املخيامت، وجميعهم تقريباً داخل القضاء نفسه )86٪( و9٪ يعيشون يف 
ال  األصيل،  قضاءهم  داخل  نزوحهم  من  الرغم  وعىل  السليامنية.  منطقة 
تظهر األرس نية قوية للعودة )15٪(؛ حيث يرغب 85٪ من النازحني بالبقاء يف 
موقع النزوح عىل املدى القصري واملتوسط. وقد كان النازحون من سامراء 
التدمري  هم األكرث عرضة لإلبالغ عن قلة املال )51٪(، والتي قد ترتافق مع 
املتكرر للمنازل )75٪( كرادع قوي. وذكرت حوايل 60٪ من األرس أيًضا مشكلة 
الخوف/الصدمة، علام بأن العقبة الرئيسية أمام عودتهم - إىل جانب ما ذكر 

أعاله - هي منع النازحني من ذلك من قبل قوات األمن.

حركات العودة إىل القضاء

8,200 عدد األرس العائدة

معدل العودة 

79٪ عدد العائدين

)من مجموع النازحني املسجلني(

منخفض

متوسط 
مرتفع

معدل التغري يف عدد السكان العائدين

+3٪ العائدين

)أيار – كانون األول 2018(

ثابت                        

ثابت إىل حد ما

متغري إىل حد ما
متغري

وإجامالً، عادت 8200 أرسة إىل قضاء سامراء يف محافظة صالح الدين، وهم 
ميثلون حوايل 80٪ من إجاميل النازحني الذين فروا من موقعهم األصيل يف 
القضاء. وحدثت معظم حركات العودة يف عامي 2015 و 2016 )88٪( وتوقفت 
عمليًا منذ )+3٪ منذ أيار 2018(، وتعترب جميع حركات العودة "مستقرة" )أي 

األرس التي تنوي البقاء يف مكانها األصيل(.

العوائل النازحة داخل املخيامت - العوائل النازحة خارج املخيامت 

٪100

خارج املخيم: 2,241

سامراء   ٪86  
سليامنية  ٪9  

أخری  ٪5  

داخل املخيم: 1

موصل  ٪100  

لنزوح ا قضية  ا

وأيضا منطقة 

النزوح الرئيسية

الوقائع  صحيفة 

حة متا

صالح الدين، قضاء سامراء
النازحني من قضاء سامراء ووضع العودة
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شدة/خطورة الظروف املعيشية عند العودة

مكيشيفة

قضاء الدور

مركز سامراء

درجة أعىل من الخطورة

درجة أقل من الخطورة

9
مواقع العودة

2
املواقع التي اليوجد عودة إليها

272
األرس العائدة يف املالجئ الحرجة

املرجعية. املذكرة  إىل  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ومزيد  واملنهجية  التعاريف  عىل  للحصول 

الوضع العام للعودة

السكن: تم اإلبالغ عن تدمري املنازل بدرجة متوسطة يف موقع واحد 	 

توجد  ال  إنه  ويقال  أيًضا،  كبرية  إعامر  إعادة  عمليات  حدثت  وقد  فقط، 

بشأن  مخاوف  السكان  لدى  يكن  مل  ذلك،  ومع  محتلة.  خاصة  مساكن 

الذخائر غري املتفجرة يف ستة من املواقع التسعة التي تم تقييمها.

سبل العيش والخدمات: يف حني أن معظم األنشطة الزراعية قد أعيد 	 

تشغيلها يف جميع املواقع يف سامراء، وجد تفاوت بالنسبة لألعامل 

التجارية الصغرية يف بعض املواقع، حيث ذكر البعض أن األعامل قد أعيد 

فتحها أو ظلت جميعها غري نشطة. عالوة عىل ذلك، فإن الوصول إىل 

العمل )بخالف القطاع العام( نادر جًدا: يقال إن معظم السكان ال ميكنهم 

للخدمات، كان هناك  العثور عىل عمل يف جميع املواقع. وبالنسبة 

وصول كاٍف إىل الكهرباء واملاء يف معظم املواقع، كام أن املرافق 

إليها بسهولة، ولكن  الوصول  بكامل طاقتها وميكن  التعليمية تعمل 

مرافق الرعاية الصحية غري متوفرة إىل حد كبري أو ال ميكن الوصول إليها 

بسهولة يف مواقع أخرى.

التامسك االجتامعي: مل تكن هناك تقارير تفيد بأن املصالحة املجتمعية 	 

كانت رضورية يف سامراء. وفيام يتعلق بذلك، أبلغ السكان يف موقع 

واحد فقط عن مخاوفهم من األعامل االنتقامية، ومل يبلغ أي منهم 

عن مخاوف من التوترات القبلية. عىل الرغم من ذلك، يف سبعة من 

املواقع التسعة التي تم تقييمها، كان السكان يغادرون منازلهم فقط 

عند الرضورة وتتصف الشوارع بأنها قليلة الكثافة السكانية.

األمان: كان السكان يف سبعة من املواقع التسعة قلقني بشأن هجامت 	 

داعش، وتم اإلبالغ عن القيود املفروضة عىل الحركة يف جميع املواقع، 

مع تأثري كبري عىل السكان يف اثنني من املواقع. ويف معظم املواقع، 

تم السيطرة عىل نقاط تفتيش أو يوجد فيها قوات األمن األخرى، مثل 

قوات البيشمركة، والسكان قلقون بشأن املضايقات عند نقاط التفتيش. 

وأخرياً، يف سبعة مواقع، ورد أن بعض العائالت ُمنعت من العودة.

مواقع الالعودة: توجد قريتان ال توجد عودة إليها، تقعان يف ناحية 	 

مركز سامراء، وإحداها خالية متاًما، علام بأن السبب الرئييس هو أنهم 

مل يتحرروا بعد من داعش.

امللف الخاص بقضاء املنشأ 21

صالح الدين، قضاء سامراء
النازحني من قضاء سامراء ووضع العودة
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امللف الخاص بقضاء املنشأ 22

السكان الذين نزحوا من القضاء وال يزالون يف النزوح

3,725 األرس النازحة 

(1٪ من إجاميل عدد النازحني داخليا(

استقبال منخفض 
استقبال متوسط

استقبال مرتفع

إىل  تعد  مل  تكريت  يف  مواقع  إىل  أصولها  تعود  أرسة   3700 حوايل  إن 
معظمهم  استقر  وقد  داخليا(.  النازحني  عدد  إجاميل  من   ٪1( بعد  الوطن 
خارج املخيامت )95٪( يف قضاء أربيل، وتعيش حوايل أرسة واحدة من كل 
عرش أرس يف قضاء السليامنية. أما سكان املخيامت )5٪(، من ناحية أخرى، 
فيستقرون يف الغالب يف داقوق ويف قضاءين من محافظة أربيل، أربيل 

ومخمور.

وبشكل عام، تُظهر العائالت التي تنتمي أصالً إىل مدينة تكريت مياًل متوسطًا 
النزوح  البقاء يف  النية يف  العائالت بني  بينام تنقسم بقية   ،)٪14( للعودة 
وأولئك الذين مل يقرروا بعد. ويبدو أن النازحني من تكريت يشعرون بالقلق 
الشديد إزاء عدم وجود قوات أمنية يف مواقعهم األصلية )58٪(. كام أن 
ترضر/تدمر املنازل )55٪( والخوف/الصدمة )35٪( من القضايا األخرى التي 

كثريا ما تم اإلبالغ عنها والتي تؤثر عىل نية العودة.

حركات العودة إىل القضاء

28,566 عدد األرس العائدة

معدل العودة 

88٪ عدد العائدين

)من مجموع النازحني املسجلني(

منخفض
متوسط

مرتفع 

معدل التغري يف عدد السكان العائدين

0٪ العائدين

)أيار – كانون األول 2018(

ثابت  

ثابت إىل حد ما

متغري إىل حد ما
متغري

وإجامالً، عادت 28,566 أرسة إىل قضاء تكريت يف محافظة صالح الدين، وهم 
ميثلون حوايل 90٪ من إجاميل النازحني الذين فروا من موقعهم األصيل يف 
القضاء. ومع ذلك، حدثت معظم حركات العودة يف عامي 2015 و 2016 )54٪ و 
25٪ عىل التوايل( ومن ثم قد توقفت بالكامل منذ أيار 2018. علام بأن جميع 
حركات العودة تقريبًا "مستقرة" )أي األرس تنوي البقاء يف مكانها األصيل(: 
الخدمات  نقص  بسبب  ستبقى  كانت  إذا  ما  بعد  تقرر  مل  األرس  من  فقط   ٪2

األساسية وعدم االستقرار يف الوضع األمني.

العوائل النازحة داخل املخيامت - العوائل النازحة خارج املخيامت 

٪5٪95

خارج املخيم: 3,528

إربيل   ٪62  
سليامنية  ٪11  

كركوك  ٪8  
أخری  ٪19  

داخل املخيم: 197

داقوق  ٪45  
مخمور  ٪29  

إربيل  ٪21  
أخری  ٪5  

لنزوح ا قضية  ا

وأيضا منطقة 

النزوح الرئيسية

الوقائع  صحيفة 

حة متا

صالح الدين، قضاء تكريت
النازحني من قضاء تكريت ووضع العودة
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القادسية

مركز تكريت

العلم

درجة أعىل من الخطورة

درجة أقل من الخطورة

90
مواقع العودة

2
املواقع التي اليوجد عودة إليها

1,527
األرس العائدة يف املالجئ الحرجة

املرجعية. املذكرة  إىل  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ومزيد  واملنهجية  التعاريف  عىل  للحصول 

الوضع العام للعودة

السكن: كان هناك دمار بنسبة متوسطة للمنازل وتم اإلبالغ عنه يف 	 

ثلثي املواقع التي تم الرجوع إليها، وتحدث عمليات إعادة اإلعامر يف 

معظم تلك املواقع. ويف سبعة مواقع، كانت هناك تقارير تفيد بوجود 

مساكن خاصة محتلة. باإلضافة إىل ذلك، كان لدى سكان أربعة مواقع 

مخاوف بشأن وجود الذخائر غري املنفجرة.

سبل العيش والخدمات: استأنفت األعامل الصغرية واألنشطة الزراعية 	 

عملها بشكل عام يف تكريت، رغم أن بعضها ظل غري نشط يف عدة 

مواقع. أما بالنسبة للعاملة، فهي نادرة حيث أنه يف جميع املواقع 

عىل  العثور  من  السكان  معظم  يتمكن  مل  تقريبًا،  تقييمها  تم  التي 

إمدادات  عن  تقريبًا  املواقع  جميع  أبلغت  أخرى،  ناحية  ومن  وظائف. 

حد  إىل  تعمل  التعليمية  املرافق  وكانت  واملاء،  الكهرباء  من  كافية 

كبري وميكن الوصول إليها يف معظم املواقع. وفيام يتعلق بالصحة، 

يقال إن املقيمني يف 12 موقًعا يواجهون صعوبة يف الوصول إىل 

مرافق الرعاية الصحية.

بأن هناك حاجة إىل 	  التامسك االجتامعي: مل تكن هناك تقارير تفيد 

قليلة  مؤرشات  أيضا  هناك  وكانت  تكريت،  يف  املجتمعية  املصالحة 

وال  االنتقامية،  األعامل  أو  القبلية  التوترات  بشأن  مخاوف  وجود  عىل 

تتأثر أنشطة الحياة اليومية بشكل عام، عىل الرغم من وجود توترات 

يف موقعني.

األمان: إن السكان يف حوايل ثالثة أرباع املواقع قلقون بشأن هجامت 	 

داعش، وتم اإلبالغ عن قيود الحركة يف معظم املواقع، ويف بعض 

الحاالت تؤثر هذه القيود عىل السكان. وتم السيطرة عىل نقاط التفتيش 

أو توجد فيها قوات أمنية أخرى، مثل قوات البيشمركة يف 11 موقًعا 

نقاط  عند  املضايقات  بشأن  مخاوف  هناك  كانت  مواقع،  ستة  ويف 

التفتيش. وأخريًا، تم منع بعض العائالت من العودة يف أكرث من نصف 

املواقع يف املنطقة.

مواقع الالعودة: توجد قريتان ال يوجد عودة إليها، إحداهام بقيت فارغة 	 

لعدم  الرئييس  السبب  بأن  علام  مقيمني.  سكان  فيها  يوجد  واألخرى 

العودة هو االشتباه باالنتامء إىل داعش وانعدام األمن.

امللف الخاص بقضاء املنشأ 22

صالح الدين، قضاء تكريت
النازحني من قضاء تكريت ووضع العودة
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السكان الذين نزحوا من القضاء وال يزالون يف النزوح

7,036 األرس النازحة 

(1٪ من إجاميل عدد النازحني داخليا(

استقبال منخفض 
استقبال متوسط

استقبال مرتفع

إن حوايل 7000 أرسة تعود أصولها إىل مواقع يف طوز مل تعد إىل الوطن 
خارج  تقريباً  جميعهم  واستقر  داخليا(،  النازحني  عدد  إجاميل  من   ٪1( بعد 
كل  من  وواحد  نفسه  القضاء  ضمن  النازحني  من  نصفهم   )٪99( املخيامت 
أربعة يف كركوك. أما أولئك الذين يعيشون يف املخيامت )1٪(، فهم إما يف 
مناطق دوكان أو كالر. وما يقارب نصف هذه األرس النازحة مل تقرر بعد )حوايل 
30٪( أو عىل استعداد للعودة )20٪(. علام بأن أكرث العقبات التي يتم اإلبالغ 
 )٪64( املنازل  ترضر/تدمر  هي  املخيامت  خارج  للنازحني  متكرر  بشكل  عنها 

والخوف/الصدمة )41٪( ونقص قوات األمن يف بلد املنشأ )٪31(.

حركات العودة إىل القضاء

6,834 عدد األرس العائدة

معدل العودة 

49٪ عدد العائدين

)من مجموع النازحني املسجلني(

منخفض                        
متوسط

مرتفع

معدل التغري يف عدد السكان العائدين

+31٪ العائدين

)أيار – كانون األول 2018(

ثابت

ثابت إىل حد ما

متغري إىل حد ما

متغري 

وإجامالً، عادت 6834 أرسة إىل قضاء طوز يف محافظة صالح الدين، وهم 
ميثلون حوايل نصف إجاميل النازحني الذين فروا من موقعهم األصيل يف 
القضاء ويالحظ أن حركات العودة تتقدم بوترية عالية جدا )+31٪ منذ أيار 2018(. 
وتعترب حركات العودة حديثة جدا بنسبة 61٪ حيث أنها حدثت يف عام 2018 و 
26٪ يف عام 2017، علام بأن 87٪ فقط من حركات العودة "مستقرة" )أي 
األرس تنوي البقاء يف مكانها األصيل( و11٪ من األرس مل تقرر بعد ما إذا كانت 
ستبقى و2٪ يريدون االنتقال إىل أي مكان آخر بالعراق، ويرجع ذلك أساًسا 

إىل عدم االستقرار يف الوضع األمني.

العوائل النازحة داخل املخيامت - العوائل النازحة خارج املخيامت 

٪99

خارج املخيم: 6,968

طوز   ٪48  
كركوك  ٪25  

سليامنية  ٪10  
كاالر  ٪8  

أخری  ٪9  

داخل املخيم: 68

دوكان  ٪72  
كاالر  ٪21  

موصل  ٪7  

لنزوح ا قضية  ا

٪1

وأيضا منطقة 

النزوح الرئيسية

الوقائع  صحيفة 

حة متا

صالح الدين، قضاء طوز
النازحني من قضاء طوز ووضع العودة
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محافظة
كركوك

مركز طوز

سليامن بيك

محافظة
دياىل

محافظة
سليامنية

درجة أعىل من الخطورة

درجة أقل من الخطورة

17
مواقع العودة

31
املواقع التي اليوجد عودة إليها

325
األرس العائدة يف املالجئ الحرجة

املرجعية. املذكرة  إىل  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ومزيد  واملنهجية  التعاريف  عىل  للحصول 

الوضع العام للعودة

لتدمري 	  تعرضت  أنها  طوز عىل  يف  خمسة مواقع  تقييم  تم  السكن: 

سكني شديد، مع تدمري ألكرث من نصف املنازل. وتتعلق التحديات األخرى 

مبخاوف بشأن وجود الذخائر غري املنفجرة )املبلغ عنها يف 7 مواقع( 

واالحتالل غري القانوين للمساكن )8 مواقع متأثرة(.

لنشاط 	  متكافئة  غري  استعادة  هناك  وكانت  والخدمات:  العيش  سبل 

القطاع الخاص، سواء الرشكات الصغرية واألنشطة الزراعية يف جميع 

أنحاء القضاء، كام أن فرص وصول السكان إىل العمل منخفضة إىل حد 

ما: 9 مواقع من أصل 17 فيها أقل من نصف السكان قادرون عىل العثور 

عىل عمل. كام أن جميع املواقع باستثناء ثالثة تشري إىل عدم كفاية 

إمدادات املياه أو الكهرباء. وال تزال العديد من املدارس االبتدائية يف 

القضاء، وبدرجة أقل، مراكز الصحة األولية، مغلقة، مام يؤثر عىل وصول 

السكان الحاليني إليها.

التي 	  املناطق  أكرث  من  واحدة  أيضا  هي  طوز  االجتامعي:  التامسك 

التكوين العرقي والديني، وتم اإلبالغ عن  تم تقييمها تنوعا من حيث 

وجود مخاوف بشأن التوترات بني املجموعات يف جميع املواقع، وكانت 

املخاوف من األعامل االنتقامية موجودة يف ثلثي املواقع. كام وتم 

اإلبالغ عن الحاجة إىل املصالحة املجتمعية يف جميع املواقع.

األمني 	  الوضع  يف  تحديا  تخلق  طوز  يف  عوامل  عدة  هناك  األمان: 

للمقيمني وإلمكانية العودة، حيث توجد قيود عىل الحركة يف جميع 

يف  ويوجد  السكان.  عىل  سلبًا  تؤثر  الحاالت،  معظم  ويف  املواقع، 

عدة مواقع ما يصل إىل ستة قوات أمنية مختلفة تنسق و/أو تتنافس 

للسيطرة عىل املنطقة، وتوجد مخاوف بشأن االشتباكات بني الجامعات 

املسلحة يف عدة مواقع. أما املضايقات عند نقاط التفتيش، فقد تم 

اإلبالغ عنها أيًضا يف حوايل نصف املواقع، ولدى السكان يف غالبية 

املواقع مخاوف من تجدد هجامت داعش. عالوة عىل ذلك، ذكرت ٪35 

من املواقع أن هناك عدد قليل من العائالت األرس من العودة.

مواقع الالعودة: توجد 31 قرية فارغة يف طوز، وكانت األسباب الرئيسية 	 

متنع  التي  واملناطق  األمن،  انعدام  هي  العودة  لعدم  عنها  املبلغ 

قوات األمن األرس من العودة إليها والتوترات العرقية.

امللف الخاص بقضاء املنشأ 23

صالح الدين، قضاء طوز
النازحني من قضاء طوز ووضع العودة
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