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تنفيذّي  ُملّخص 

حيــث أّن أمــَد النــزوح قــد طــاَل بشــكل متزايــد بالنســبة لكثــر مــن النازحــن داخــل العــراق، هنــاك حاجة 

إىل مزيــد مــن البحــث لفهــم أســباب ذلــك ووضــع حلــول دامئــة لهــذه األزمــة. وقــد تولـّـت مصفوفــة 

تتبّــع النــزوح )DTM( التابعــة للمنظمــة الدوليّة يف العــراق )IOM( مــروع بحٍث بعنــوان “النزوح يف 

املناطــق الحرضيــة يف العــراق” يهــدف بشــكل رئيــٍس إىل دعــم التخطيــط القائــم عــى األدلــة، 

للمجتمــع اإلنســاين وحكومــة العــراق، وتكويــن فكــرة بشــأن كيفيـّـة مواجهــة النــزوح املطــوّل يف 

مرحلــة مــا بعــد الطوارئ. ويســتعرض هذا التقريــر بالتفصيل، النتائــج املتحصلّة من املراكــز الحرضيّة 

داخــل العــراق االتحــادي. وهنــاك تقريــٌر آخــر مامثــل عــن املراكــز الحرضيــة التــي تــّم تقييمهــا داخــل 

إقليم كُردستان العراق.

تــّم جمــع البيانــات الخاّصــة بهــذا التقييم من عيّنــة مــن األَس، متثل نســبة )95٪، 5٪( عى مســتوى 

املدينــة بــن آذار وكانــون األوّل مــن عــام 2020. وشــمل التقييــم عــرة مراكــز حرضيــة يف العــراق، 

هــي: بغــداد وأبــو غريــب، وبعقوبة، ودهــوك، وأربيــل، وكركــوك، واملوصــل، والســليامنيّة، وتكريت، 

وطوز خورماتو، وزاخو. يرجى االطالع عى املنهجيّة ملزيد من املعلومات.

تعــرض هــذه الدراســة؛ النتائــج التــي حصــل عليهــا التقريــر مــن تقييــم املراكــز الحرضيــة يف العــراق 

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

ويقــدم التقريــر تحليــالً مفّصــالً عــن ظــروف النازحــن ونزوحهــم املطــوّل يف املناطــق الحرضيّــة. 

وتتضمن بعض تلك النتائج ما ييل:

الرتكيبة االجتامعيّة - الدميوغرافيّة 

حيــث بقــَي تعــداد األَس النازحة مســتقراً يف أغلب املـُـدن بــن آب 2019 وآب 2020، شــهَدت بغداد 	 

وأبو غريب، وتكريت وطوز خورماتو انخفاضاً كبراً يف عدد النازحن.

تختلــف كثافــة النازحــن اختالفــاً كبــراً حســب املـُـدن. إذ تــراوح بــن أقــّل مــن أسة نازحــة واحــدة 	 

لــكّل 100 أسة ُمضيفــة، يف بغــداد وأبــو غريــب، وبــن 17 أسة نازحــة لــكل 100 أسة ُمضيفــة يف 

طوز خورماتو.

أكــر مــن 25٪ مــن األَس النازحــة يف بغــداد وأبــو غريب، وكركوك تُعيلهــا إناث؛ تُعتــَر 20٪ منّهن 	 

أو أكــر قليــالً “وحيــدات” أي عازبــات، أو أرامــل، أو منفِصــالت، أو مطلقــات. ويف الواقــع، إّن يف 

خمســة مــن أصــل ســتة ُمــدن تــّم تقييمهــا يف العــراق االتحــادّي 10٪ أو أكــر مــن األَس التــي 

تعيلها إناث وحيدات.

ُسبل الَعيش 

ــي 	  ــدن، ه ــِت ُم ــل س ــن أص ــة م ــٍت، يف ثالث ــٍل ثاب ــدُر دخ ــة مص ــف األَس النازح ــن نص ــّل م ــدى أق ل

كركوك وبغداد/أبو غريب واملوصل.

مــن جهــة أخــرى، يَُعــد العمل غر الرســمّي أو اليومــّي بأجر، مصدراً أساســياً لَدخــل النازحن يف 	 

ــة بشــكل  مناطــق بغــداد/ أبــو غريــب وكركــوك وطــوز خورماتــو، والتــي تتمتــع مبعــدالت متدنيّ

متناسب يف عاملة القطاع الخاص )تراوح بن 2-6٪ من األَس النازحة(.

يف العــراق االتحــادّي، يتّســم قضــاءا أبــو غريــب وكركــوك )مــن بــن املـُـدن الَعــر املُقيّمــة( 	 

بأعــى نســبة إعالــة بــن األَس النازحــة؛ األمــر الــذي يــدل عــى وجــود عــدد كبــر مــن األطفــال أو 

كبــار الســن يف األَس النازحــة، ويتوجــب إعالتهــم. كــام متتــاز هــذه املـُـدن أيضــاً بنســبة أقــّل مــن 

األَس القــادرة عــى تلبيــة احتياجاتهــا األساســيّة، حتــى وإن كان أربــاب تلــك األَس أكــر احتــامالً 

للعمــل يف أّي مدينــة أخــرى شــملها التقييــم. ويشــر ذلــك إىل التحــدّي الرئيس الــذي ميثله 

ــات  ــة احتياج ــك األَس، لتلبي ــيل تل ــل ُمعي ــادر دخ ــي مص ــث ال تكف ــوّل، حي ــرضي املُط ــزوح الح الن

املُعالن من صغار الّسن، الذين وُلِد معظمهم يف النزوح.

االحتياجات األساسيّة يف موقع النزوح

تحتّــل الرعايــة الطبيّــة مرتبــة عاليــة بــن احتياجــات األهــايل النازحــن يف جميــع املـُـدن؛ وهــي 	 

حاجة تفاقمت بسبب تفيش جائحة كورونا.

أشــد األوضــاع خطــورة هــي يف تكريــت، حيــث ذكــرت 50٪ مــن األَس النازحــة حاجتهــا إىل الرعايــة 	 

الطبيّة كواحدة من بن أهّم ثالث احتياجات رئيسة.

ال يــزال املــأوى يشــكل مصــدر قلــق كبر من ناحيتــن جوهريتن، إذ أشــار أكــر من ثلــث األَس يف 	 

بعقوبــة وطــوز خورماتــو وأبــو غريــب إىل الحاجــة املاّســة بالدرجــة األوىل إىل مــأوى جديــد. 

وبنســبة مامثلــة، أشــارت األَُس يف تكريــت وطــوز خورماتــو واملوصــل إىل الحاجــة إىل إصــالح 

مســاكنها يف مناطقهــا األصليـّـة. ولوِحــَظ عــى وجــه الخصــوص، يف املـُـدن التــي أعربــت فيهــا 

ــة  ــة، أّن الرغب ــا األصليّ ــاكنها يف مناطقه ــالح مس ــا إىل إص ــن حاجته ــن األَس ع ــة م ــبة عالي نس

الشائعة بن تلك األَس هي العودة إىل مناطقها األصليّة.  

ــاره حاجــة أساســية، بنســبة أعــى بكثــر - 	  أشــارت األَس يف كركــوك وتكريــت إىل الغــذاء باعتب

حــوايل نصــف األَس- مــن املراكــز الحرضيـّـة األخــرى التــي جــرى تقييمهــا. إذ ذكرت نســبة تقّل عن 

6٪ من األَس أّن الغذاء هو أحد أهم ثالث احتياجات يف املوصل.

ُمستويات التعايش السلمّي، ومشاعر األمن والسالمة 

يشــعر النازحــون يف ُمــدن العــراق االتحــادّي بأمــان أقــل نســبياً مــن أقرانهــم الســاكنن يف 	 

إقليــم كُردســتان. ولوِحظَــت أدىن مســتويات األمــان يف بعقوبــة بنســبة 43٪ ويف طــوز 

خورماتــو 33٪ مــن األَس التــي أفــادت بأنهــا ال تشــعر بأمــان تــام. مــع ذلك، أعــرَب عدد قليــل جداً 

من النازحن عن تعرضهم للتمييز يف املعاملة، مع نسبة 14٪ منهم يف أبو غريب.

ــي 	  ــن األَس الت ــبة 21٪ م ــة بنس ــلطات املحليّ ــق بالس ــوك ال تث ــة يف كرك ــظ أّن األَس النازح لوِح

أفــادت بعــدم ارتياحهــا لطلــب املســاعدة من الســلطات املحلية، مقارنة بنســبة 92٪ مــن األَس 

يف املوصل.

املشــاركة السياســية منخفضــة للغايــة يف تكريــت، حيــث شــاركت 48٪ األَُس يف انتخابــات عام 	 

2018، وكذلــك الحــال يف أبــو غريــب )55٪(. ومــن بــن أولئــك الذيــن مل يشــاركوا يف االنتخابــات، 

كانــت مســألة ضعــف الثقــة بالنظــام الســيايس هــي األكــر شــيوعاً لــدى النازحــن واملُهّجرين 

يف ُمــدن إقليــم كُردســتان. وُســجِّلت أعــى النســب يف تكريــت وكركــوك وبعقوبة، لــأَس التي 

أعربت عن عدم اكراثها بالجانب السيايّس.

نوايا املستقبل والعوامل املؤثرّة 

لوِحــَظ أّن رغبــة النازحــن يف ُمــدن العــراق االتحــادي بالعــودة إىل مناطقهــا األصليــة، أكــر مــن 	 

ــوز  ــة األَس يف ط ــت غالبي ــتان. إذ أعرب ــم كُردس ــدن إقلي ــون يف ُم ــن يعيش ــك الذي ــة أولئ رغب

خورماتــو وتكريــت واملوصــل عــن نيتهــا بالعــودة. ومــع ذلــك، أجلــت معظــم األَس التــي تنــوي 

العــودة، قــرار عودتهــا ملــّدة عــام عــى األقــّل، أو مل تحســم أمرهــا بشــأن موعــده. فَفــي طوز 

خورماتــو عــى ســبيل املثــال، يعتــزم 9٪ فقط العــودة يف العام املقبــل، مقارنة بنســبة ٪45 

من الذين مل يقرروا بعد.

رغــم ارتفــاع نســبة األَس التــي أعربــت عــن نيتهــا يف العــودة، ال تــزال العوائــق الرئيســة قامئــة 	 

ــة الالزمــة للعــودة، مســألة  وتؤثــر عــى قرارهــا بالعــودة. ويَُّعــد نقــص وشــحة القــدرة املاليّ

شــائعة يف طــوز خورماتــو وبعقوبــة وتكريــت. يف حــن ميثــل نقــص املســاكن يف مناطــق 

األصــل، العقبــة األبــرز كــام أفــادت األَس يف كركــوك واملوصــل، حيــث الغالبيــة العظمى منهم 

نازحــون إمــا داخــل املحافظــة كــام يف كركــوك، أو داخــل األقضيــة كــام يف املوصــل. وميثــل 

ــف األَس  ــوايل نص ــادة ح ــب إف ــودة، حس ــه الع ــر بوج ــاً آخ ــي عائق ــع األمن ــتقرار الوض ــدم اس ع

النازحة يف طوز خورماتو، وجميعهم تقريباً من داخل طوز خورماتو.

تعتــر بعقوبــة منطقــة ناشــزة بــن جميــع املـُـدن التــي شــملها التقييــم، حيــث عــّرت 78٪ مــن 	 

األَس عــن نيتهــا بالبقــاء داخــل املدينــة. وتــأيت نفــس النســبة مــن األَس مــن أقضيــة محافظــة 

ديــاىل، حيــث يذكــر مــؤرش العــودة أّن كّل قضــاء مــن تلــك األقضيــة ميتــاز بوصــول ضعيــف إىل 

الخدمات، ودمار املساكن ومخاوف من تعدد الجهات األمنية.

يف جميــع املـُـدن التــي تــّم تقييمهــا، أفــادت األَس التي حاولــت العودة ســابقاً )مرة واحــدة أو 	 

أكــر( بأنهــا تنــوي العــودة إىل مناطقهــا األصليّــة. ويــدّل ذلــك عــى أّن فشــل األَس بالعــودة 

مــرة أو أكــر، ال يُثنيهــا عــن محاولــة العــودة مــرة أخــرى يف املســتقبل؛ بــل رمبــا تجعلهــا أكــر 

تصميــامً عــى القيــام بذلــك. فضــالً عــن ذلــك، تشــر النتائــج إىل أّن األَس التــي حاولــت العــودة 

ــة أكــر مــن إمكانــات غرهــم، وذلــك عامــٌل إيجــايبّ يجعلهــم يحاولــون  تتمتــع بإمكانــات ماديّ

العودة، وليس مؤرشّاً عى ضعفهم.  
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ملنهجيّة ا

تظهر نتائج التقييم املوقعي املتكامل الخامس أن 64٪ من النازحن واملهجريّن يعيشون يف مناطق حرضيّة يف جميع أنحاء العراق، و24٪ يف املخياّمت، و3٪ يعيشون   1
http://iraqdtm.iom.int/ILA5 :يف مناطق شبه حرضيّة، و9٪ يف مناطق ريفيّة. مزيد من املعلومات، متوفرّة عى الرابط

يوَصف النزوح املطوّل عموماً بأنّه حالة ال يستطيع فيها النازحون واملهجرّون الوصول إىل حلول دامئة من شأنها أن تقلّل من ضعفهم الناجم عن النزوح والفقر   2
والتهميش. وتتعلّق معاير هذا التحديد مبا ييل: مدّة النزوح )تعرّف املفوضية السامية لأمم املتحدة لشؤون الالجئن النزوح املطوّل بأنّه، النزوح الذي مىض عليه ثالث 

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

استُخِدمَت بيانات الجولة 112 للقامئة الرئيسة، وهي األحدث، للرسم األويل للعيّنة. وتمّ بعد ذلك جمع البيانات حول مُدن أربيل ودهوك وزاخو والسليامنيّة واملوصل.   3
وتوقّف بعد ذلك جمع البيانات، بسبب القيود عى الحركة التي فرضتها السلطات بهدف الحدّ من انتشار جائحة كورونا. وتمّ تحديث عيّنة املواقع الخمسة املتبقيّة، بغداد 

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

ــة التقييــم؛ وعليــه يرجــى االطــالّع عــى نظــرة عاّمــة  يعــرض هــذا القســم ملخّصــاً ملنهجيّ

عــى املنهجيّــة ملزيــد مــن املعلومــات. وحيــث أّن معظــم مــا تبقــى مــن النازحــن يقيمــون 

ــز  ــزوح أن تركّ ــع الن ــة تتبّ ــررّت مصفوف ــراق؛ ق ــاء الع ــع أنح ــة يف جمي ــز الحرضيّ يف املراك

الدراســة عــى تلــك املراكــز، وجمــع البيانــات عــى مســتوى األسة للحصــول عــى نتائــج 

ــول  ــرّة ح ــات املتوف ــت البيان ــي.1  وكان ــتوى الوطن ــى املس ــة وع ــتوى املدين ــى مس ع

النازحــن الذيــن يعانــون مــن النــزوح املطــّول، تُســتخَدم الختيــار املراكــز الحرضيـّـة الرئيســة 

محــور هــذه الدراســة. وتــّم اختيــار هــذه املناطــق بغيــة تكويــن فكــرة عــن التقــّدم املُحَرز، 

والتحديـّـات املتعلقــة بتحقيــق حلــول دامئــة للنــزوح. وبالنســبة للغــرض مــن هذه الدراســة، 

يُعــرَّف النــزوح املُطــّول بأنّــه النــزوح الــذي مــىض عليــه ثالثــة ســنوات أو أكــر، وأّن جميــع 

النازحــن نزحــوا نتيجــة ألزمــة عــام 2014 )أو عــاودوا النــزوح نتيجــة لهــذه األزمــة، إذا كانــوا 

قــد أُجــِروا عــى إعــادة التوطــن قبــل عــام 2014(.2 إضافــة إىل ذلــك، يقيــم كّل النازحــن 

الذيــن شــملتهم الدراســة يف مجتمعــات ُمضيفــة، ال يف املخيّــامت حيــث الظــروف 

مختلفة بشكل كبر بن املجتمع املُضيف وبن املخيّم.

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

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

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

ــوي  ــي تح ــق الت ــار، املناط ــن االعتب ــذ بع ــع األخ ــار( م ــت االختي ــدث وق ــي األح ــزوح )وه الن
أكر تجّمع للنازحن خارج املخياّمت، وإمكانيّة الوصول والظروف األمنيّة.3

 تعــرض هــذه الدراســة النتائــج املأخــوذة مــن املُــدن التــي تــّم تقييمهــا يف العــراق 

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

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

منفصل.

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

عــى مســتوى الحــّي الَســكنّي بُغيــة َعــرض توزيعهــم عــر املـُـدن أو البلــدات. بعــد ذلــك، 

قامــت فــرق التقييــم واالســتجابة الرسيعــة التابعــة ملصفوفــة تتبــع النــزوح يف املنظمــة 

األحيــاء  لتحديــد  باملنطقــة  وخرتهــا  معرفتهــا  باســتخدام   )RARTs( للهجــرة  الدوليّــة 

الســكنيّة التــي ميكــن اعتبارهــا جــزءاً مــن املركــز الحــرضّي املســتهَدف، والســتبعاد 

املواقــع شــبه الحرضيـّـة والريفيـّـة. وألغــراض هــذا التقييــم، أعتـُـِرَت األحيــاء الســكنيّة التــي 

تعتمــد متامــاً عــى مركــز حــرضّي ألغــراض العمــل والخدمــات األساســيّة كالرعايــة الصحيّــة 

والتعليم أحياء حرضيّة.

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

ــذ  ــّم أخ ــام ت ــون. ك ــكان املعنيّ ــا الس ــوزع َعره ــي ت ــكنيّة الت ــاء الس ــدد األحي ــن، وع النازح

العيّنــات بإفــراط يف بعــض املناطــق، لضــامن شــمول البيانــات املتحصلــة لقضــاء أو 

محافظة األصل، بهدف تحسن كفاءة العيّنة بشكل عام.

الخريطة 1. املراكز الحرضيّة التي تّم أخذ عيّنات منها

• .
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الجدول 1: تفاصيل الّعينة4

املدينة
العيّنةالّسكان

عدد األَُسعدد املواقععدد األَُسعدد املواقع

3654.86974452بغداد وأبو غريب

162.29916330بعقوبة

3812.10438396كركوك

8617.51262486املوصل

231.81523308تكريت

83.2888332طوز خورماتو

445.97244343دهوك

9320.60468500أربيل

15110.03572525السليامنيّة

136.86913350زاخو

83785.3674224.022املجموع

تمّ تحديث عيّنة أربيل ودهوك وزاخو والسليامنيّة واملوصل يف كانون األوّل 2019 باستخدام بيانات الجولة 112 من القامئة الرئيسة. وتمّ تحديث عّينة بغداد وأبو غريب   4
وبعقوبة وكركوك وتكريت وطوز خورماتو باستخدام بيانات الجولة 117 من القامئة الرئيسة يف أيلول 2020.

ملزيد من التفاصيل حول املؤرّش املرّكب للبنية التحتيّة والخدمات يرجى االطالع عى صحيفة الوقائع “النزوح الحرَضي يف العراق: تحليل أويّل” والتي تعتر أساس هذه   5
.http://iraqdtm.iom.int/DurableSolutions :الدراسة، عى الرابط

https://www.citypopulation.de/Iraq-Cities.html :التقديرات متوفرّة عى الرابط  6

ألغراض هذه الدراسة، يشمل تعريف الوثائق األساسية كل الوثائق واملستندات التي تعتر ذات أهمية كبرة يف تقييم االحتياجات املتعدّدة القطاعات )عى النحو الذي   7
2020(. لكنّه يأخذ بعن االعتبار أيضاً الوثائق اإلضافية التي تعتر رضورية للحصول عى حّل دائم للنزوح. إضافة إىل ذلك، أتاح االستبيان   REACH حددّته مجموعة الحامية و

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

https://www.washingtongroup-disability.com/about/conceptual-framework :مجموعة واشنطن حول إحصاءات اإلعاقة، اإلطار املفاهيمي. عى الرابط  8

ــات مواقــع عشــوائية،  ــة باســتخدام إحداثيّ قــام العــدادون يف اختيارهــم لــأَس املُقابَل

 Open و  ArcGIS Beta واختيــار أقــرب أسة إىل املوقــع املحــدد. وتــّم اســتخدام أنظمــة

Data Kit )ODK( لتحديد األَس وجمع البيانات.

نجــد يف هــذه الدراســة، املصطلحــات املذكــورة أدنــاه. ويرجــى الرجــوع إىل فَهــم النــزوح 

الحرضي – املنهجيّة، ملزيد من املعلومات عن املنهجيّة املستخَدمة.

ــع النــزوح مــؤرّشاً مرّكبــاً يهــدف إىل  ــد:5 صاغــت مصفوفــة تتبّ الوصــول املناســب أو الجيّ

تكويــن فكــرة أفضــل عــن الوصــول إىل البُنيــة التحتيّــة والخدمــات. وتــم قيــاس جميــع 

فيــه  توجــد  الــذي  املوقــع  يف  يعيشــون  الذيــن  النازحــن  عــدد  حســب  املــؤرشات 

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

نقــاط يعكــس الخطــورة العاليــة واملتوســطة واملنخفضــة. ولــَي تعتــر الخدمــات أو 

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

املعاير السبعة عر التالية:

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

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

املــدارس االبتدائيــة والثانوية والعيادات الصحيّة واملستشــفيات واألســواق، دور العبادة 	 

ومراكــز الرطــة: موجــودة وفاعلــة ضمــن نطــاق 5 كيلومــرات، مــع وجــود مستشــفى 

ضمن نطاق 10 كيلومرات.

ــات 	  ــة الخاصــة بقضايــا الَســَكن واألرايض واألمــالك، ومديريّ املحاكــم، والخدمــات القانونيّ

إصدار البطاقة التموينيّة، والدوائر املدنيّة: موجودة داخل الناحية. 

الوصــول إىل املراحيــض، وخدمــات تنظيــف املجاري وجمــع النفايــات، وتوفر التطعيامت 	 

لأهايل.

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

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

أعامرهم بن 18 و59 عاماً(.

نســبة النازحــن واملهجريّــن إىل املجتمــع املُضيــف: أي نســبة النازحــن إىل عــدد 

ــة  ــة ملصفوف ــة الرئيس ــن القامئ ــة 117 م ــرات الجول ــب تقدي ــة، حس ــكان يف كل مدين الس

ــق  ــكان املناط ــرات س ــب تقدي ــي حس ــن فه ــرات النازح ــا تقدي ــزوح )آب 2020(. أّم ــع الن تتب

الَحرَضيّة والرسميّة لعام 2009 عى مستوى الناحية وفقاً لـقامئة األسة.6 

ــس 112  ــبة الجن ــاث. فنس ــور واإلن ــن الذك ــن م ــبة النازح ــاث: أي نس ــور إىل اإلن ــبة الذك نس

مثالً، تعني أّن عدد الذكور هو 112 لكّل 100 أنثى..

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

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

األجرة شهرياً.

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

املرأة العزباء، أو األرملة، أو املنفصلة، أو املطلقة.  

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

املســتندات  أّمــا  الــوالدة.  وشــهادة  الَســَكن،  بطاقــة  الوطنيّــة،  الهويّــة  الجنســيّة، 

الشخصيّة األخرى فال تعتر رضوريّة ألغراض هذه الدراسة.7 

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

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

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

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

بيئــة غــر متعاونــة. مــن جهــة أخــرى، يتطلــب التحقــق مــن وجــود “اإلعاقــة” تشــخيصاً طبيــاً 

ال ميكــن التأكــد منــه خــالل تقييــم مــن هــذا النــوع.8 وتســتخدم األســئلة تقييــامً مــن خمــس 

نقــاط يــراوح بــن “ال صعوبــة” وبــن “ال ميكــن القيــام بذلــك عــى اإلطــالق”. ويــرى 

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

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

املدينة التي تستقبل 10٪ أو أكر من إجاميّل العدد الحايل للنازحن واملهجّرين الساكنن خارج املخيّامت عالية االستقبال

املدينة التي تستقبل بن 3٪ و10٪ من إجاميّل العدد الحايل للنازحن واملهجّرين الساكنن خارج املخيّامت متّوسطة االستقبال

املدينة التي تستقبل أقّل من 3٪ من إجاميّل العدد الحايل للنازحن واملهجّرين الساكنن خارج املخيّامت ضعيفة االستقبال

نسبة التّغري يف تعداد السّكان النازحني واملهجّرين

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

الجولــة 111 للقامئــة الرئيســة )آب 2019(. ويف بعــض األحيــان، ميكــن مالحظــة نســبة تغــّر إيجابيـّـة، تُظِهــر زيــادًة يف عــدد الســكان النازحــن خــالل الفــرة املشــمولة بالتقريــر. ويُصنَّــف معــّدل 

التغّر كام يأيت:

املدينة التي تتّسم مبعّدل تغّر للسّكان النازحن يراوح بن 0٪ و -10٪، ماّم يشر إىل أّن النازحن واملهجّرين ال يغادرون مواقع نزوحهم )أو ثابتة
يغادروه ببطء شديد( 

املدينة التي تتّسم مبعّدل تغّر للسّكان النازحن واملهجّرين يراوح بن -10٪ و -20٪ثابتة إىل حدٍّ ما

املدينة التي تتّسم مبعّدل تغّر للسّكان النازحن واملهجّرين يراوح بن -20٪ و -30٪نَشطة إىل حدٍّ ما

املدينة التي تتّسم مبعّدل تغّر للسّكان النازحن واملهجّرين يزيد عى -30٪، ماّم يشر إىل أّن النازحن يغادرون مواقع نزوحهم برسعة نَشطة

قضاء األصل

املدينة التي تتّسم بوجود 80٪ أو أكر من النازحن واملهجّرين القادمن من نفس القضاء متجانسة

املدينة التي تتّسم بوجود 50٪ إىل 80٪ من النازحن واملهجّرين القادمن من نفس القضاء متجانسة إىل حدٍّ ما

املدينة التي ليس فيها نازحن ومهجّرين قادمن من نفس القضاء غر متجانسة

الركيبة العرقيّة- الدينيّة

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

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

املدينة التي ليس فيها نازحن ومهجّرين ينتمون إىل نفس املجموعة الِعرقيّة -الدينيّةغر متجانسة

طول مّدة النزوح

املدينة التي تتّسم بوجود 80٪ أو أكر من النازحن واملهجّرين الذيّن نزحوا أو ُهجِّروا خالل نفس الفرة الزمنيّةمتجانسة

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

املدينة التي ليس فيها نازحن نزحوا أو ُهجِّروا خالل نفس الفرة الزمنيّةمختلطة

النازحون الذيّن نزحوا أو ُهجِّروا قبل ترين األّول 2016نزوح مطّول
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النزوح الَحرَضّي

بغداد و أبو غريب
الِسياق العام9

تعداد السكّان كام يف آب  2020.  9

مكّن االستطالع املستجيبن والعدّادين من حذف إجابة السؤال عن االنتامء العرقي والديني، لذا فإنّ النسب املئوية املوّضحة هنا ال تعطي 100 .  10

19,506األفراد النازحون واملهجّرون

3,251األًَس النازحة واملهجرّة

365األحياء السكنيّة التي تستضيف النازحني واملهجّرين

0.29نسبة النازحني واملهجّرين إىل املجتمع املُضيف

بينــام كان الركيــز ُمنّصبــاً عــى إغــالق مخيّــامت النازحــن يف ضواحــي بغــداد وأبــو غريــب، 

ــة  ــز الحرضيّ ــتضيف املراك ــد. وتس ــل األَم ــراً وطوي ــة غزي ــق الحرّضي ــزوح إىل املناط كان الن

التاليــة 19.506 نازحــاً خــارج املخيّــامت، أي مــا يعــادل 2٪ مــن إجــاميل النازحــن الســاكنن 

خارج املخيامت.

استقبال النازحني خارج املخيامت 

2٪ من إجاميّل النازحن واملهجريّن 
يف خارج املخياّمت

االستقبال  منخفضة 

متوسطّة االستقبال

عالية االستقبال

نسبة التغّر يف عدد النازحن واملهجّرين

-42٪ نازحون ومهجّرون 
)آب 2019 – آب 2020(

ثابتة

ثابتة إىل حدٍّ ما

نَشطة إىل حدٍّ ما

نَشطة

قضاء األصل

38٪ الفلّوجة
14٪ الرمادي

8٪ القائم
8٪ املوصل

7٪ بَلَد 

6٪ املحموديّة
3٪ بيجي
3٪ هيت

3٪ سنجار
3٪ املسيّب

متجانسة 

متجانسة إىل حدٍّ ما

غر متجانسة 

الرتكيبة العرقيّة- الدينيّة

ـنة 82٪ عرب سُّ
3٪ عرب شيعة 

متجانسة10 

متجانسة إىل حدٍّ ما 

غر متجانسة 

الخريطة 2. مناطق تركّز النازحن وتعدادهم 

يعتر وضع النزوح يف بغداد وأبو غريب، األكر ديناميكية من أّي مركز حرضي تمّ تقييمه 

عى الصعيد الوطني، إذ ترك 42٪ من النازحن مواقع نزوحهم داخل املدينة منذ آب 2019. 

يأيت معظم النازحن يف بغداد وأبو غريب، من األنبار وتحديداً من أقضية الفلوجة )٪38( 

والرمادي )14٪( والقائم )8٪(. ويأيت 8٪ منهم من املوصل يف محافظة نينوى و٪6 

نازحون من املحموديّة داخل محافظة بغداد. وحن ُسئل النازحون عن أفضل جوانب ُسبل 

العيش داخل بغداد وأبو غريب حسب رأيهم، ذكر 27٪ منهم القُرب من األقارب واألصدقاء 

القادرين عى تقديم الدعم واملساعدة، فيام ذَكر 24٪ منهم تكلفة املعيشة املعقولة. 

وكان من املتوقع أن تشر األَس القادمة من بغداد وأبو غريب إىل هذين الجانبن، أكر من 

أيّ منطقة حرضية أخرى. كام كان من املتوقع أيضاً أن توفر عاصمة صاخبة كبغداد للنازحن، 

شبكة دعم أكر من العائلة واألصدقاء. أمّا القدرة عى إدارة تكاليف املعيشة، فرمبا هي 

انعكاس الرتفاع نسبة أرباب األَس العاملن )87٪( رغم أنّ ايراداتهم تأيت يف الغالب من 

خالل العمل غر الرسمّي أو العمل بأجرٍ يومّي )٪65(.

كثافة النازحني يف كل حّي سكني

١٥٦ - ٣٦

٣٧٢ - ١٥٧

٧٨٦ - ٣٧٣
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بغداد و أبو غريب

 الجدول 2. أفضل جوانب ُسبل العيش يف املوقع الحايّل، مقارنة باملنطقة األصليّة11

وضع أمّني جيّد٪64

مدارس فاعلة٪38

خدمات الرعاية الصحيّة ٪28

وجود األقارب واألصدقاء القادرين عى تقديم الدعم واملساعدة٪27

تكلفة املعيشة املعقولة٪24

املال/ املوارد املاليّة/ العمل/ وسائل إيجاد ُسبل العيش٪23

حريّة الحركة والتّنقل الداخيّل٪22

َسكن أفضل٪12

 - الَضعف والرتكيبة االجتامعيّة  عوامل 

الدميوغرافيّة 

6 أفرادمتوّسط حجم األسة

99نسبة الذكور إىل االناث

159نسبة اإلعالة

بشكل عام، يُعتر السكان النازحون من فئة الشباب نسبياً، حيث يبلغ تعدادهم 
60٪ وتبلغ أعامرهم 17 عاماً أو أقّل. ومتتاز بغداد وأبو غريب بأعى نسبة إعالة 
أنّ  يعني  ما  تقييمها؛  تمّ  التي  الحرضية  املراكز  جميع  بن  من   )159( فيهام 
عدد األفراد النشطن املُحتملن )ضمن الفئات العمريّة 18-59 سنة( يفوق عدد 
املُعالن. وحيث أنّ جميع األَس تقريباً نزحت منذ أكر من خمس سنوات، تشر 

التقديرات إىل والدة 15٪ من السكان النازحن يف مواقع النزوح.   

الشكل 1. أجناس وأعامر النازحن

تظهر األس النازحة عدداً من درجات الَضعف والحاجة. وتتّسم بغداد وأبو غريب 
بوجود أعى نسبة من األَُس التي تعيلها إناث مقارنة باملراكز الحرضية األخرى 
التي تمّ تقييمها )27٪( معظمهن نساء عازبات )21 ٪ من مجموع األَس(. فضالً 
عن ذلك، هناك يف كل 9٪ من األَس شخص واحد عى األقّل من ذوي االحتياجات 
الخاّصة، رغم كون هذه النسبة منخفضة نسبياً مقارنة باملراكز الحرضّية األخرى. 
كام يُعّد النزوح املطوّل والنزوح املتعدّد عوامل شائعة جداً ومؤثرّة يف درجة 
نزوح  عى  مىض  بينام  مرات،  عدّة  األَس  من   ٪38 نزحت  إذ  والَضعف؛  الحاجة 
جميعهم تقريباً أكر من ثالث سنوات )99٪( مع عدد قليل جداً من الذين نزحوا 

قبل أزمة 2014 )٪3(.

تشمل خيارات االستجابة األخرى: “حريّة التعبر عن الرأي السيايس/ املشاركة يف الحياة السياسية” و “دعم املصالحة مع املجتمع” وقد ذكرتها نسبة صغرة من األَس.   11
رمّبا تمّ التقليل من هذه األرقام مع األخذ بعن االعتبار قدرة املستجيبن عى اختيار ثالث اجابات فقط. 

الجدول 3. حالة الَضعف والحاجة

األَُس التي تعاين من نزوح مطّول٪99

األَس التي عانت من نزوح متكرّر٪38

األَس التي تُعيلها إناث، 21٪ منّهن وحيدات٪27

األَُس التي يعاين بعض أفرادها من احتياجات خاّصة ٪9

األَُس التي كانت نازحة قبل ٪32014

الَعيش ُسبُل 

رغم أنّ الغالبية العظمى من األَس تعتمد عى أربابها الذكور الذين يعملون 
)87٪( إالّ أنّ أقل من نصفهم قادر عى تلبية االحتياجات األساسية ألَسِهم )٪45( 
35٪ فقط من األَس عى مصدر دَخل ثابت من بن أهّم ثالثة  يف حن يعتمد 
مصادر للدَخل. وميكن تفسر االنفصال الظاهر بن معدّل العاملة املرتفع وبن 
القدرة املاليّة، بانتشار األعامل اليوميّة أو غر الرسميّة، وهي املصدر األكر 
شيوعاً للدَخل )64٪ من األَس( يف بغداد وأبو غريب، وهذه النسبة هي األعى 
بن املراكز الحرضيّة التي تمّ تقييمها. كذلك ميكن لدّقة األنشطة االقتصادية 
غر الرسميّة ونسبة اإلعالة العالية، أن توّضح أسباب معاناة األَس النازحة يف 

الَسعي لتلبية احتياجاتها األساسيّة. 

أفادت األَس يف بغداد وأبو غريب أكر من غرها يف املراكز الحرضيّة، باعتامدها 
عى استدانة املال من األصدقاء واألقارب )15٪( وعى املساعدات أو املِنَح 
النقديّة أو املساعدات التي تقدمها املؤسسات الوطنيّة كمصدر للدَخل )٪6( 
وكذلك عى مدخرّاتها )5٪(. ولعّل ذلك يشر إىل اعتامد راسخ عى الشبكات 
األُسّية يف بغداد وأبو غريب كمنطقة نزوح، ويشر كذلك إىل أنّ الوصول إىل 
غريب،  وأبو  بغداد  يف  بالنازحن  املعنيّة  واملرصفيّة  الحكوميّة  املؤسسات 
أسهل مقارنة باملراكز الحرضيّة األخرى. إضافة إىل ذلك، يبدو أنّ العديد من 
األَس مثقلة بالديون؛ إذ أفاد أكر من ثلث األَس أنهّم سيستخدمون املال يف 

حال توفرّه يف تسديد ديونهم )٪39(.

يعيش 2٪ فقط من األَس يف مساكن مملوكة لهم، بينام ميلك 36٪ عقارات 
الحرضيّة  باملراكز  مقارنة  جداً  منخفضة  تعتر  والتي  األصليّة،  مناطقهم  يف 
األخرى. مع ذلك، فإنّ 44٪ يعترون وضعهم الحايل أفضل ماّم كان عليه قبل 
النزوح، أو بقي كام كان عليه قبل النزوح. وهذه النسبة هي من أعى النسب بن 

املراكز الحرضيّة التي جرى تقييمها.

الجدول 4. توصيف ُسبل العيش

أرباب أَُس يعملون٪87

أَُس قادرة عى تلبية احتياجاتها٪45

أَُس وضعها اآلن أفضل أو كام كان يف السابق٪44

أَُس لديها مصدر ثابت للدخل من بن مصادر الدخل الثالثة األّهم  ٪35

أَُس تعيش يف مساكن مملوكة لها٪2

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

إناثذكور

8٪تحت سّن الخامسة٪7

22٪أطفال يف سّن املدرسة )5 -17 سنة(٪22

19٪الّسكان النشطون )18 – 59 سنة(٪20

1٪الفئات األخرى )+60 سنة(٪1
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الجدول 5. مصادر الَدخل الرئيسة

تجارة غر رسميّة أو عمل بأجر يومي٪64

 اقراض املال من األقارب واألصدقاء ٪15

عمل مدفوع األجر )القطاع العام(٪15

 مساعدات ماليّة من األسة أو األصدقاء داخل العراق٪10

صاحب مهنة٪9

راتب التقاعد٪7

مساعدات نقديّة من املؤسسات الحكوميّة٪6

الزراعة وتربية املوايش٪5

مدخرّات٪5

َدخل من تأجر عقار٪3

عمل مدفوع األجر )القطاع الخاص(٪2

مساعدات نقديّة من املنظاّمت والجهات الدوليّة٪2

الجدول 6. االحتياجات األساسيّة12

تسديد الديون٪39

الرعاية الطبيّة٪35

الغذاء٪33

األنشطة التجارية وأنشطة ُسبل العيش٪30

املَسكن- دفع تكاليف الَسكن الجديد٪29

ترميم املَسكن يف منطقة األصل٪27

مساعدة أفراد األسة اآلخرين٪25

االستثامر٪21

الثياب٪14

التعليم٪7

ترميم املَسكن الحايل٪3

النقل٪1

مساعدة اآلخرين٪1

السالمة واإلندماج االجتامعي يف املوقع الحايّل

ال تــزال الســالمة والتعايــش الســلمّي مــع املجتمــع املضيــف مســألة تثــر بعــض القلــق يف 

بغــداد وأبــو غريــب.13 إذ ذكــرت أسة واحــدة مــن بــن كل أربــع أَس نازحــة أنهــا ال تشــعر 

ــن  ــة، يف ح ــز يف املعامل ــم للتميي ــم بتعرضه ــاد 15٪ منه ــن أف ــام، يف ح ــان الت باألم

يشــعر معظــم النازحــن بالراحــة عنــد طلــب املســاعدة مــن الســلطات املحليـّـة )89٪(. وأفاد 

ــاد  ــوا، فأف ــن مل يصّوت ــا الذي ــات 2018. أّم ــوا يف انتخاب ــم صّوت ــن أّنه ــن النازح ــط م 55٪ فق

45٪ منهــم أنّهــم ال يثقــون يف النظــام الســيايس أو بعــدم اهتاممهــم باالنتخابــات. مــن 

جهــة أخــرى، يُّعــد عــدم وجــود البطاقــة البايومريّــة )17٪( وعــدم القــدرة عــى طلــب 

الحصــول عليهــا )16٪( وعــدم القــدرة عــى الذهــاب إىل مراكــز االقــراع )23٪( عقبــات 

مهّمة أمام املشاركة السياسية.

الجدول 7. السالمة واالندماج االجتامعي

يشعرون باالرتياح لطلب املساعدة من السلطات املحليّة٪89

مل يعانوا من التمييز٪86

يشعرون باألمان التام٪75

مسّجلون لدى وزارة الهجرة واملهجّرين٪69

صّوتَوا يف انتخابات ٪552018

12  من أجل تقييم االحتياجات األساسية، طُرح السؤال التايل عى األَس: “تخّيل أنّ أستك ورثت مبلغاً كبراً من املال. رَّتب املجاالت الثالثة الرئيسة التي ستستخدمها أستك يف 
إنفاق ذلك املبلغ )بدءاً من 1 لأكر أهمية(”. ويوّضح هذا الجدول، نسبة املستجيبن الذين ذكروا كل مجال من تلك املجاالت، ال أولوية كل مجال.  

هذا يؤكد النتائج املستخلصة من بيانات السالمة والتامسك االجتامعي عى النحو املبّن يف النزوح الحرّضي: تحليل أويّل. املنظمّة الدوليةّ للهجرة، مصفوفة تتّبع النزوح   13
http://iraqdtm.iom.int/DurableSolutions/Description/342  :يف العراق 2020. عى الرابط

شهادة الجنسيّة والهوية الوطنية وبطاقة الَسكن، هي أهّم ثالث وثائق ثبوتية تم اإلبالغ عن فقدانها من قبل 1 إىل 2.5٪ من األَس. أما جميع الوثائق األخرى فأشار إليها أقل من 1٪ من األَس.  14

من الذيّن ميلكون منازل يف منطقة األصل  15

الَعودة والتخطيط لها نيّة 

يبدو أن جميع النازحن واملُهجّرين تقريباً ميلكون الوثائق الثبوتيّة األساسيّة 
)91٪(.14 مع ذلك، تفتقر حوايل 60٪ من األَس إىل معلومات عن مناطقهم األصليّة، 
إمّا ألنهم ال يثقون باملعلومات التي تصلِهم، أو لعدم وجود أقارب أو أصدقاء 
لهم يف منطقة األصل ميكن أن يعطوهم تلك املعلومات. وتعتر قضايا ُسبل 
العيش واملأوى من القضايا امللحة التي تؤثّر عى العودة، من بن قضايا أخرى: 
يعتقد 42٪ فقط من األَس أنهّم سيحظون بظروف معيشية وفرص أفضل لسبُل 
العيش يف منطقتهم األصليّة )مقارنة مبنطقة النزوح(. ومن بن 36٪ ميتلكون 
منزالً يف منطقتهم األصليّة، أفاد 58٪ بأنّ منازلهم مدمرة متاماً، بينام أفاد ٪28 
أن منازلهم تعرّضت ألرضار جسيمة ومل تعدُ تصلح للَسكن. وباستثناء أولئك الذين 
ال معلومات لديهم عن مساكنهم، يعتقد 6٪ فقط أنهم يستطيعون العودة 
إىل مساكن صالحة للسكن يف مناطقهم األصليّة. فضالً عن ذلك، أفاد 1 من كل 
5 أشخاص ميلكون منزالً، بفقدان أو تلَف سنداتهم التي تثبت امللكيّة )19٪( أو 

برسقتها أو مصادرتها )٪2(.

الجدول 8. الظروف املُحيطة بالَعودة

ميلكون وثائق ثبوتيّة شخصيّة٪91

ُسبل العيش والظروف املعيشيّة أفضل يف منطقة األصل٪42

لديهم معلومات كافية عن منطقة األصل٪40

لديهم وثائق ملكية الدار٪22

ميلكون داراً صالحة للسكن٪2

رغم أنّ العودة تبدو ممكنة -حوايل ثالثة أرباع األَس يعرفون شخصاً عاد إىل 
منطقة األصل )72٪( – إالّ أنّ عدداً قليالً جداً يخطّطون للعودة )6٪ من مجموع 
األَس(. ومن بن األَس التي أعربت عن نيّتها يف العودة، ذكر 15٪ أنهّم يخططون 
للعودة، وجميعهم تقريباً بدأوا بالتحقق من الظروف يف منطقة األصل )٪14( 
و)2٪( رشعوا برتيبات الَسكن والرتيبات األخرى مع األسة أو األصدقاء أو األهايل 

 .)٪2(

يحتل الوعي برامج التعويض، كالتعويضات التي تقدمّها اللجنة املركزيّة لتعويض 
املترضرين، أدىن املراتب يف املراكز الحرضيّة يف العراق االتحادي بنسبة ٪19. 
إذ قدّمت 13٪ فقط من جميع األَس النازحة طلبات للحصول عى تعويض. مع ذلك، 
فإنّ الحاجة إىل هذه الرامج ال تزال كبرة، حيث أفاد 61٪ من األَس أنّهم سيقومون 
بإصالح منازلهم يف مناطق األصل، يف حال حصولهم عى تعويض كبر، وهي 

أعى نسبة يف املراكز الحرضية املُقيمة.

الجدول 9. التخطيط للَعودة

يعرفون أَساً عادت بنجاح٪72

حاولوا العودة مرّة واحدة٪23

قّدموا طلبات للحصول عى تعويض15 ٪13

وضعوا خططاً للعودة٪6

حاولوا العودة أكر من مرّة٪3



االتحادّي العراق  يف  الَحَضّي  النزوح 

8

غريب وأبو  بغداد 

املفّضلة الدامئة  والحلول  النوايا، 

رغم أنّ حوايل 96٪ من األَس ال زالوا يعترون أنفسهم نازحن، إالّ أنّ نوايا البقاء 
)39٪( والحَرة )16٪( تفوق االستعدادات للعودة )41٪(. فضالً عن ذلك، اتخذت قلة 
قليلة فقط من الذين ينوون العودة، إجراءات يف هذا االتجاه )15٪( وهم إمّا غر 
متأكديّن من تاريخ عودتهم )54٪( أو ال يخططّون للعودة خالل العام القادم أو 
العامن القادمَن )40٪(. وتشر هذه النتيجة إىل أنّ معدل التغر بن السكان  
النازحن، يُحتمل أن يستقر يف بغداد وأبو غريب عى مدى العامَن القادمَن، ما 

مل يحدث تحول كبر يف املشهد.

الشكل 2. نوايا األسة، يف حال عدم مواجهتهم ألّي عقبات16

بالنسبة للنازحن يف بغداد وأبو غريب الذين أعربوا عن نيتهم يف العودة، يبدو 
أن نقص الفرص االقتصاديّة يف مناطقهم األصليّة هو السبب الرئييس يف تأخر 
الفرص االقتصاديّة أفضل يف  أنّ  الذين يعتقدون  العودة )35٪(. وكذلك أفاد 
مواقعهم الحالية )36٪(. ومن بن جميع املراكز الحرضيّة، أفاد النازحون يف 
بغداد وأبو غريب أنّ ما يشجعهّم للبقاء يف مناطقهم الحاليّة، هو جودة الفرص 
أنّ الظروف املعيشيّة أفضل يف  االقتصاديّة فيها. ويعتقد حوايل ربع األَس 
مواقعها الحايل )24٪(. من جهة أخرى يعتر ارتباط األطفال بالدراسة وتحّسن الوضع 

األمني يف بغداد )8٪( وأبو غريب )7٪( عوامل ملحوظة لتأخّر العودة.

ُسئل املستجيبون “تخيل أنك مل تواجه أي عقبات للعودة أو البقاء يف املوقع الحايل: أين تفضّل العيش يف املستقبل؟”  16

مع ذلك، فإنّ لهشاشة األحوال االقتصاديّة للسكان النازحن يف بغداد وأبو غريب 
دوراً يف تأخر العودة. وكام هو مذكور أعاله، فإنّ أقل من نصف األَس قادرة عى 
تلبية االحتياجات األساسية، وإنّ لدى 35٪ فقط منهم مصدر دخل ثابت. ونتيجة 
لذلك، فإنّ 22٪ من األَس الذين ذكروا نيّة العودة، أشاروا إىل افتقارهم للامل الالزم 

للعودة كسبب لبقائهم يف النزوح، أو تأجيل قرار العودة عى األقل.

الجدول 10. العوامل املُرتبطة مبنطقة األصل

نقص الُفرص االقتصادية٪35

انعدام أو عدم كفاية الخدمات األساسية٪9

نقص املساكن٪5

سوء الوضع األمني٪3

القضايا املتعلقة بالوصول إىل الوثائق الثبوتية واملوافقات األمنية٪2

الجدول 11. العوامل املُرتبطة مبنطقة النزوح

فرص اقتصاديّة أفضل٪36

ظروف معيشيّة أفضل٪24

انعدام القدرة املاليّة الالزمة للعودة٪22

ارتباط بعض أفراد األسة باملدارس٪8

أوضاع أمنيّة أفضل٪7

الخريطة 3. العوامل امُلرتبطة مبنطقة األصل

نوايا معظم النازحني يف كل حّي سكني

البقاء

العودة

االنتقال إىل موقع آخر داخل العراق

مل يقرّروا

39+41+16+4+C٪39

٪41

٪16

٪3

   البقاء 

   العودة

   مل يقرّروا

   الهجرة إىل الخارج
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العوامل املؤثرّة عىل نوايا النازحن واملُهجّرين يف املناطق الحضيّة

يوضح مؤرّش العودة 10 أنّ يف الفلوّجة مواقع ساخنة وذات خطورة عالية نسبياً مقارنة بقضايئ األصل اآلخرَين. ويعرَّف املوقع الساخن بأنهّ املوقع الذي ال تتحقق فيه معاير ُسبل   17
العيش والخدمات والسالمة والتامسك االجتامعي، أو تتحقق جزئياً فقط يف املناطق التي تحوي أعداداً كبرة من العائدين. ويف الوقت الحارض، يعيش 148.914 عائداً يف مناطق 

شديدة الخطورة يف الفلوّجة.

ــدو  ــر بجنــس رب األسة. فــاألَس التــي يرأســها رجــال، تب ــا املســتقبليّة تتأث ــدو أن النواي يب

أكــر رغبــة للبقــاء يف منطقــة النــزوح مــن األَس التــي ترأســها نســاء؛ فاإلنــاث عــى األرجــح 

مــرددات. وحيــث مل تُِجــب جميــع األَس عــى الســؤال املتعلــق بانتامئهــا الِعرقــي أو 

ــنة يف االنتقــال إىل موقــع آخــر  الدينــّي، يبــدو العــرب الشــيعة أكــر َميــالً مــن العــرب السُّ

داخــل العــراق؛ لكنهــم ال ميثلــون ســوى 3٪ مــن األَس التــي شــملها االســتطالع، يف حــن 

ــنة عــن نيتهــم يف العــودة. وكانــت األَس القادمــة مــن  أعــرب أقــل مــن نصــف العــرب السُّ

قضــاء القائــم أقــل احتــامالً للعــودة )25٪( تليهــا األَس القادمــة مــن الرمــادي )40٪( ثــم 

مــن الفلوجــة )48٪(. مــن جهــة أخــرى، يعتــزم 4٪ مــن أهــايل الفلوجــة االنتقــال إىل 

موقــع آخــر داخــل العــراق، األمــر الــذي يوحــي بــأّن الظــروف يف مناطــق الفلوجة بالنســبة 

تجعل العودة حالً غر مرغوب فيه بالنسبة لبعض األَس.17  

أعربــت 9٪ فقــط مــن األَس التــي نزحــت قبــل عــام 2014 عــن نيتهــا بالعــودة. مــع ذلــك، فــإّن 

األهــايل الذيــن نزحــوا قبــل 2014 كانــوا أكــر ميــالً إىل االنتقــال إىل موقــع آخــر داخــل 

العــراق )8٪( أو الهجــرة إىل الخــارج )7٪( بينــام بلغــت نســبة الــذي مل يقــرروا بعــد )٪26(. 

وبــدا الذيــن حاولــوا العــودة مــرة واحــدة )62٪( أو أكــر مــن مــرة )67٪( عازمــن عــى 

العــودة إىل حــد كبــر. وهنــاك أيضــاً عالقــة متبادلــة بــن النازحــن الذيــن ال يعتــرون 

ــدو أن  ــاء يف منطقــة نزوحهــم )69٪(. ويب ــون البق ــن يعتزم ــن الذي ــن وب أنفســهم نازح

النــزوح املتكــرر يجعــل األَس أكــر إرصاراً عــى العــودة إىل مناطــق األصــل )49٪، إزاء ٪36 

نزحوا مرة واحدة(.

  

الشكل 3. العوامل املّؤثرة عى النوايا

جنس ّرب األرسة

ذكر

أنثى

نة عرب سُّ

نة أكراد سُّ

قضاء األصل

الفلّوجة

الرمادي

القائم

نزوح سابق قبل ٢٠١٤ 

ال

حاولوا العودة

مل يحاولوا مطلقاً

الزالوا يعتربون
أنفسهم نازحني

ال

نعم

عدد حاالت النزوح

مّرة واحدة

مّرة واحدة

أكرث من مّرة

أكرث من مّرة

٪٤١

٪٤٢

٪٤٩

٪١٨

٪٤٧

٪٢٥

٪٤٢

٪٣٥

٪٣١

٪٣٦

٪٤٩

٪٤٣

٪٣٠

٪٣٥

٪٦٣

٪٢٩

٪٣٩

٪٥٣

٪٣٩

٪٤٥

٪٨

٪٤٢

٪٤٥

٪٣٠

٪٣

٪٤

٪٣

٪١٩

٪٤

٪٤٣

٪٣

٪١٨٪>١٪٢

٪٦٢ ٪٧٪١٩

٪٦٩

٪٣٨

٪٢

٪١٣٪>١

٪٢٤

٪١٣٪>١

٪٢٥

٪١٧٪١

٪٢١

٪١٦

٩٪نعم ٪٢٦٪٧٪٩٪٤٩

٪١٢

٪٦٧ ٪٨٪٢٥

٪١٧ ٪١< ٪٣

٪١٥٪>١٪٤

٪١٨

االنتامء
العرقي - الديني

٪١

العودة مل يقرّروااالنتقال داخل العراقالبقاء  الهجرة إىل الخارج 
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بة بعقو
الِسياق العام18

تعداد السكّان كام يف آب 2020.  18

13,368األفراد النازحون واملهجّرون

2,228األًَس النازحة واملهجرّة

األحياء السكنيّة التي تستضيف 

النازحني واملهجّرين
16

نسبة النازحني واملهجّرين إىل 

املجتمع املُضيف
4.57

فضــالً عــن وجــود أعــداد كبــرة مــن النازحــن يف املخيّــامت الواقعــة يف الضواحــي 

ــة  ــائعة يف بعقوب ــألة ش ــة مس ــق الحرضيّ ــزوح إىل املناط ــإّن الن ــرداً( ف ــوايل 5.410 ف )ح

التــي تســتضيف 13.368 نازحــاً )1٪ مــن إجــاميل عــدد النازحــن يف خــارج املخيّــامت عــى 

الصعيــد الوطنــي(. فأحيــاء الكاطــون والرحمــة والكاطــون الرمــوك تحتــوي عــى أعــداد 

األحيــاء  يف  أقــل  وبكثافــة  النازحــن(  إجــاميل  مــن   ٪48( النازحــة  األَس  مــن  غفــرة 

املجاورة. 

استقبال النازحني خارج املخيامت 

1٪ من إجاميّل النازحن واملهجريّن 
يف خارج املخياّمت

االستقبال  منخفضة 

متوسطّة االستقبال

عالية االستقبال

نسبة التغرّي يف عدد النازحني واملهجّرين

-5٪ نازحون ومهجّرون 
)آب 2019 – آب 2020(

ثابتة

ثابتة إىل حدٍّ ما

نَِشطة إىل حدٍّ ما

نَِشطة

قضاء األصل

32٪ املقداديّة
31٪ خانقن
15٪ الخالص
5٪ بعقوبة

متجانسة 

متجانسة إىل حدٍّ ما 

غر متجانسة 

الرتكيبة العرقيّة- الدينيّة

ـنة 97٪ عرب سُّ
3٪ عرب شيعة 

متجانسة 

متجانسة إىل حدٍّ ما 

غر متجانسة 

الخريطة 4. مناطق تركّز النازحن وتعدادهم 

حالة النزوح يف بعقوبة ثابتة، إذ غادر 5٪ فقط من النازحن مواقع نزوحهم داخل 

املدينة منذ آب 2019، وهي نسبة تتفق مع النسبة املرتفعة لأَس التي أفادت 

أّي مركزٍ  )78٪، أعى نسبة من  الحايلّ  البقاء يف موقع نزوحها  بنيتها يف 

حرضيّ تمّ تقييمه(. واستشهدت األَس النازحة بالوضع األمنّي الجيّد يف بعقوبة، 

إضافة إىل تحّسن اإلسكان واملدارس وعدم وجود قيود عى حركتهم، مقارنة 

مبنطقتهم األصليّة. وغالبية النازحن يف بعقوبة هم من أقضية محافظة دياىل، 

وتحديداً من املقدادية )31٪( وخانقن )30٪( والخالص )٪13(.

٦٠٠ - ٢٤

٢,٥٢٠ - ٦٠١

٤,٢٠٠ - ٢,٥٢١

كثافة النازحني يف كل حّي سكني
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 الجدول 12. أفضل جوانب ُسبل العيش يف املوقع الحايّل، مقارنة باملنطقة األصليّة19

وضع أمنّي جيّد٪77

َسكن أفضل٪39

حريّة الحركة والتّنقل الداخيّل٪39

مدارس فاعلة ٪38

املال/ املوارد املاليّة/ العمل/ وسائل إيجاد ُسبل العيش٪23

تكلفة املعيشة املعقولة٪22

خدمات الرعاية الصحيّة ٪21

وجود األقارب واألصدقاء القادرين عى تقديم الدعم واملساعدة٪9

الرعاية النفسيّة٪3

 - الَضعف والرتكيبة االجتامعيّة  عوامل 

الدميوغرافيّة 

6 أفرادمتوّسط حجم األسة

96نسبة الذكور إىل االناث

112نسبة اإلعالة

الّســكان النازحــون واملهجــّرون بشــكل عــام هــم مــن صغــار الّســن. ميثّــل الشــباب 

ــن )٪48(.  ــن واملُهّجري ــع النازح ــف جمي ــن نص ــّل م ــبة أق ــّل نس ــنة أو أق ــن 17 س البالغ

أّمــا نســبة اإلعالــة فتبلــغ 112، مــا يعنــي أّن الّســكان النشــطن املُحتملــن يف بعقوبــة 

ــل مــن الّســكان املُعالــن. ويشــّكل األطفــال الذيــن  ــة 18- 59( أقّ ــات العمريّ )ضمــن الفئ

يف ّســن املدرســة أكــر مــن ثلــث عــدد النازحــن واملُهّجريــن )35٪(. وحيــث أّن جميــع 

األس تقريبــاً مــىض عــى نزوحهــا أكــر مــن خمــس ســنوات، تشــر التقديــرات إىل 

والدة 13٪ مــن الّســكان النازحــن يف مواقــع النــزوح. كــام أّن عــدد االنــاث يف بعقوبــة 

أكــر قليــالً مــن عــدد الذكــور، وهــو أمــر غــر شــائع يف املراكــز الحرضيّــة األخــرى التــي 

تــّم تقييمهــا. ويــراوح متوّســط عمــر رّب األسة بــن 46 عامــاً ألربــاب األَس الذكــور 

وبــن 49 عاماً لربّات األَس. 

الشكل 4. أجناس وأعامر النازحن

تُظهِر األَس النازحة عدداً من درجات الَضعف. إذ أنّ 26٪ من األَس تعيلها إناث، 
تمّ  التي  الحرضيّة  املراكز  بن  نسبة  أعى  ثاين  وهي  عازبات،   ٪21 منهّن 
تقييمها.20 أماّ نسبة النزوح املطوّل فتكاد تكون عامليّة )97٪( وحاالت النزوح 
54٪ من األَس التي نزحت عدة مرّات. وياُلحَظ أنّ  بنسبة  املتعدّد شائعة جداً 
النازحن، عانوا بالفعل من مشاكل داخليّة قبل أزمة  34٪ من سكان بعقوبة 
العراق االتحادي أو يف إقليم  2014، بنسبة تفوق أي مركز حرضّي آخر يف 

كُردستان، ما يجعل ذلك سبباً محتمالً لتجذّر هؤالء يف منطقة النزوح.

تشمل خيارات االستجابة األخرى: “حريّة التعبر عن الرأي السيايس/ املشاركة يف الحياة السياسية” و “دعم املصالحة مع املجتمع” وقد ذكرتها نسبة صغرة من األَس.   19
رمّبا تمّ التقليل من هذه األرقام مع األخذ بعن االعتبار قدرة املستجيبن عى اختيار ثالث اجابات فقط.   

توجد أعى نسبة متساوية لأَس التي ترأسها إناث عازبات يف بغداد وأبو غريب، بنسبة 27٪ من األَس التي تعيلها إناث.  20

من أجل تقييم االحتياجات األساسية، طُرح السؤال التايل عى األَس: “تخّيل أنّ أستك ورثت مبلغاً كبراً من املال. رَّتب املجاالت الثالثة الرئيسة التي ستستخدمها أستك يف   21
انفاق ذلك املبلغ )بدءاً من 1 لأكر أهمية(”.

الجدول 13. حالة الَضعف والحاجة

األَُس التي تعاين من نزوح مطّول٪97

األَس التي عانت من نزوح متكرّر٪54

األَُس التي كانت نازحة قبل 2014 ٪34

األَس التي تعيلها النساء، 3٪ منها وحيدات ٪26

األَُس التي يعاين بعض أفرادها من احتياجات خاّصة٪13

الَعيش ُسبُل 

يف بعقوبــة، باســتطاعة أقــل مــن نصــف األَس االعتــامد عــى أربــاب األَس العاملــن )٪42( 

وهــي نســبة تنخفــض لــدى ربــات األَس بشــكل كبــر إىل 27٪. وتّعــد األعــامل غــر الرســميّة 

والعاملــة اليوميـّـة أبــرز مصــادر دخــل األسة )34٪( يليهــا العمــل يف القطــاع الخــاص )٪16( 

وراتــب التقاعــد )16٪(. إضافــة إىل ذلــك، يبــدو أن يف بعقوبــة أعــى معــدالت االقــراض مــن 

ــّم تقييمهــا، إذ أفــادت 44٪ مــن األَس أنّهــم ســينفقون مــا  بــن املراكــز الحرّضيــة التــي ت

لديهــم مــن أمــوال يف حــال توفرهــا، لتســديد ديونهــم،21 ومــن ثــم دفــع تكاليــف مــأوًى 

جديد )39٪( وإصالح املَسكن الحايل )18٪( ومساعدة أفراد األسة اآلخرين )٪18(. 

ــم  ــة أّن وضعه ــون يف بعقوب ــاد النازح ــة، أف ــة املُقيّم ــز الحرضيّ ــع املراك ــن جمي ــن ب وم

ــك،  ــع ذل ــزوح )46٪(. م ــل الن ــه قب ــام كان علي ــي ك ــزوح، أو بق ــل الن ــه قب ــام كان علي ــل م أفض

ــن  ــيّة، يف ح ــات األساس ــة االحتياج ــى تلبي ــادرون ع ــم ق ــن األَس بأنّه ــط م ــادت 61٪ فق أف

ــة مصــادر للَدخــل  أفــاد أكــر مــن نصفهــم أّن لديهــم مصــدر دخــل ثابــت مــن بــن أّهــم ثالث

.)٪53(

الجدول 14. توصيف ُسبل العيش

أَُس قادرة عى تلبية احتياجاتها٪61

أَُس لديها مصدر ثابت للدخل من بن مصادر الدخل الثالثة األّهم  ٪53

أَُس وضعها اآلن أفضل أو كام كان يف السابق٪46

أرباب أَُس يعملون٪42

أَُس تعيش يف مساكن مملوكة لها٪9

الجدول 15. مصادر الَدخل الرئيسة

تجارة غر رسميّة أو عمل بأجر يومي٪34

 راتب التقاعد٪16

عمل مدفوع األجر )القطاع الخاص(٪16

 صاحب مهنة ٪12

عمل مدفوع األجر )القطاع العام(٪11

عدم وجود مصدر للدخل٪5

مساعدات ماليّة من األسة أو األصدقاء داخل العراق٪4

اقراض املال من األقارب واألصدقاء ٪3

مساعدات حكوميّة، من ضمنها التعويض  ٪3

مساعدات نقديّة من املؤسّسات الحكوميّة ٪2

اقراض املال من املصارف٪2

مصادر أخرى٪2

دخل من تأجر عقار٪1

مدخرّات٪1

مساعدات نقديّة من املنظاّمت والجهات الدوليّة٪1

100+100+100+1007+18+24+2 100+100+100+1006+17+23+2

إناثذكور

6٪تحت سّن الخامسة٪7

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

23٪الّسكان النشطون )18 – 59 سنة(٪24

2٪الفئات األخرى )+60 سنة(٪2
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الجدول 16. االحتياجات األساسيّة

تسديد الديون٪44

املَسكن- دفع تكاليف الَسكن الجديد ٪39

الرعاية الطبيّة ٪24

الغذاء ٪19

ترميم املَسكن يف منطقة األصل٪18

مساعدة أفراد األسة اآلخرين٪18

ترميم املَسكن يف منطقة األصل*٪16

أنشطة اقتصادية أو ُسبل العيش٪16

الثياب٪8

االستثامر ٪6

التعليم٪4

مساعدة اآلخرين٪3

النقل ٪1

السالمة واإلندماج االجتامعي يف املوقع الحايّل 

تبدو مستويات األمان والتعايش السلمّي مع املجتمع املُضيف منخفضة يف 
بعقوبة عى مستوَيَن. إذ أفادت 57٪ من األَس بأنهّم يشعرون باألمان التام، 
وأفادت 86٪ من األَس بارتياحهم لطلب املساعدة من السلطات املحليّة. ويف 
كلتا الحالتن، كانت هذه النسب هي األدىن من بن املراكز الحرضية األخرى 
95٪ من األَس بعدم تعرضها للتمييز  التقييم. مع ذلك، أفادت  التي شملها 
يف املعاملة، وأنّ 75٪ منهم مسجلون لدى وزارة الهجرة واملهجرين، األمر 

الذي يشر إىل االندماج والتعايش الصحي مع املجتمع املُضيف. 

وكان 60٪ فقط من النازحن قد صوّتوا يف انتخابات 2018. وأفادت 47٪ منهم 
جهة  من  السيايّس.  بالنظام  ثقتهم  وعدم  باالنتخابات  اهتاممهم  بعدم 
منعتهم  أخرى  عقبة  االقراع  مراكز  إىل  السفر  صعوبة   ٪43 اعترت  أخرى 
البطاقة  عى  الحصول  طلب  صعوبة  جداً  قليل  عدد  ذكر  بينام  التصويت،  من 

البايومريّة التي تؤهلّهم للتصويت )5٪ و2٪ عى التوايل(.

الجدول 17. السالمة واالندماج االجتامعي

مل يعانوا من التمييز ٪95

يشعرون باالرتياح لطلب املساعدة من السلطات املحليّة٪86

مسّجلون لدى وزارة الهجرة واملهجّرين ٪75

صّوتَوا يف انتخابات ٪602018

يشعرون باألمان التام٪57

الَعودة والتخطيط لها نيّة 

األساسيّة   الثبوتيّة  وثائقهم  تقريباً  واملُهجّرين  النازحن  جميع  لدى  أن  يبدو 

)96٪(.22 مع ذلك، فإنّ حوايل 47٪ من األَس ليس لديها معلومات عن مناطقها 

األصليّة، ويعود ذلك يف الغالب إىل صعوبة حصولهم عى تلك املعلومات، 

لعدم وجود أقارب أصدقاء لهم يف تلك املناطق. فضالً عن ذلك، تعتقد 38٪ من 

أَس النازحن أنّ الحياة والظروف املعيشيّة يف بعقوبة أفضل مام هي عليه يف 

مناطقهم األصليّة، ما يفرّس سبب رغبتهم يف البقاء يف بعقوبة كنازحن.

شهادة الجنسية والهوية الوطنية وبطاقة الَسكن، هي أهم ثالث وثائق ثبوتية تم اإلبالغ عن فقدانها من قبل 1 إىل 2.5٪ من األَس. أما جميع الوثائق األخرى فأشار اليها   22
أقل من 1٪ من األَس.

خلُص التقييم املوقعي املتكامل الخامس )متوّز- آب 2020( إىل أن 20٪ من املواقع يف املقدادية ذكرت أن 25-49٪ من املساكن فيها مدمّرة، وكذلك 55٪ من املواقع   23
يف خانقن و14٪ من املواقع يف املقدادية. وأفاد 14 موقعاً يف الخالص، أنّ نسبة املساكن املدمرّة هي1-24٪. ويذكر مؤرش العودة يف جولته العارشة )ترين األول 

2020( أن 42٪ من العائدين يف دياىل )78.462 فرداً( يعيشون يف مواقع شديدة الخطورة فيام يتعلق بإعادة بناء املساكن.

من الذيّن ميلكون منازل يف منطقة األصل  24

متتلك 60٪ من أَس النازحن مساكن خاّصة يف مناطقهم األصليّة، لكنّ حوايل ٪75 

منهم ذكروا أن مساكنهم مدمرة متاماً أو غر صالحة للَسكن )74٪(. وهذه النسبة 

هي األعى بن جميع املراكز الحرضيّة التي شملها التقييم يف كّل من إقليم 

كُردستان والعراق االتحادي. وهذا يتامىش مع التقييامت التي أجرتها مصفوفة 

تتبّع النزوح، القامئة عى أساس املوقع، والتي خرجت بنتيجة مفادها أنّ دمار 

املَساكن ميثل دافعاً للخطورة عى العائدين يف أقضية أصل األَس النازحة يف 
بعقوبة.23

الجدول 18. الظروف املُحيطة بالَعودة

لديهم وثائق ثبوتيّة شخصيّة٪96

ُسبل العيش والظروف املعيشيّة أفضل يف منطقة األصل٪53

لديهم وثائق ملكية الدار ٪38

لديهم معلومات كافية عن منطقة األصل٪28

ميلكون داراً صالحة للسكن٪7

ــادوا إىل  ــخاصاً ع ــون أش ــة يعرف ــة يف بعقوب ــن األس النازح ــبياً م ــل نس ــدد قلي ــاك ع هن

منطقتهــم األصليـّـة )52٪( و7٪ فقــط مــن جميــع األَس وضعــت خططــاً للعــودة. إضافة إىل 

ذلــك، قامــت أسة واحــدة تقريبــاً مــن كّل أربــع أَس نازحــة بالتحقــق مــن الظــروف يف 

مناطقها األصليّة )27( أو حاولوا العودة )٪25(. 

ويحتـّـل الوعــي برامــج التعويضــات كالتعويضــات التــي تقّدمهــا اللجنــة املركزيـّـة لتعويــض 

املترضريــن، نســبة عاليــة يف بعقوبــة مقارنــة باملراكــز الحرضيـّـة األخــرى املُقيَّمــة )٪48(. 

وترتفــع هــذه النســبة بــن أصحــاب املنــازل مــن النازحــن )56٪( خاّصــة بــن النازحــن مــن 

أصحــاب الــدور املدمــرة )59٪(. مــع ذلــك، فــإّن نســبة أقــّل مــن جميــع األَس النازحــة يف 

ــازل  ــاب املن ــن أصح ــاد 19٪ م ــض )17٪(.  وأف ــى تعوي ــول ع ــات للحص ــت طلب ــة قدم بعقوب

ــة لــو كانــوا ميلكــون األمــوال  أنهــم ســيقومون بإصــالح منازلهــم يف مناطقهــم األصليّ

الالزمة.

الجدول 19. التخطيط للَعودة

يعرفون أَساً عادت بنجاح٪52

حاولوا العودة مرّة واحدة٪33

قّدموا طلبات الحصول عى تعويض24 ٪17

حاولوا العودة أكر من مرّة ٪8

وضعوا خططاً للعودة٪7

املفّضلة الدامئة  والحلول  النوايا، 

رغم أنّ حوايل 88٪ من األس ال زالوا يعترون أنفسهم نازحن، إالّ أنّ نواياهم 
يف البقاء )78٪( تفوق نواياهم يف العودة )21٪( وهذه النسبة هي األدىن بن 
املراكز الحرضيّة التي تمّ تقييمها. ومن بن األَس التي تنوي العودة وتخطّط لها 
)32٪( اتخذت )27٪( إجراءات بهذا االتجاه، أبرزها التحقق من الظروف يف منطقة 
األصل، بينام اتخذّ عدد قليل منهم مزيداً من اإلجراءات. وعندما سئلت هذه األَس 
نفسها متى ينوون العودة، ذكر 14٪ منهم أنهم يخططون للعودة يف غضون 
األشهر الثالثة املقبلة. وهذه النسبة هي األعى بن جميع املراكز الحرضيّة التي 

شملها التقييم، بينام أفادت الغالبية بأنهم غر متأكدّين )٪71(.
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الشكل 5. نوايا األسة، يف حال عدم مواجهتهم ألّي عقبات25

ــال  ــر امل ــدم توف ــر ع ــودة، يعت ــا يف الع ــادت بنيتّه ــي أف ــة الت ــأَس النازح ــبة ل بالنس

الــالزم العائــق األســايس أمــام عودتهــا )39٪(. وهــذا يتفــق مــع النتائــج التــي خلَُصــت 

إىل أّن أقــّل مــن نصــف األَس تعتمــد عــى رب األسة الــذي يعمــل )42٪( وأّن 61٪ فقــط 

 ٪10 أشــارت  كــام  االحتياجــات األساســية يف بعقوبــة.  تلبيــة  قــادرون عــى  منهــم 

ــي يف  ــع األمن ــيّة والوض ــروف املعيش ــة والظ ــرص االقتصاديّ ــن األَس إىل الف ــط م فق

ــوء  ــن س ــض ع ــّورات البع ــل تص ــرى، متث ــة أخ ــن جه ــودة. م ــام الع ــات أم ــة كعقب بعقوب

الوضــع األمنــي يف مناطــق األصــل )24٪( وعــدم إعــادة إعــامر املَســاكن )21٪( فيهــا 

عقبــات مّهمة أمام عودتهم.

ُسئل املستجيبون “تخيل أنك مل تواجه أي عقبات للعودة أو البقاء يف املوقع الحايل: ما هو املكان املفضل ألستك للعيش يف املستقبل؟”  25

الجدول 20. العوامل املُرتبطة مبنطقة األصل

نقص الفرص االقتصادية٪24

نقص املَساكن ٪21

نقص الفرص االقتصادية٪8

القضايا املتعلقة بالوصول إىل الوثائق الثبوتيّة واملوافقات األمنيّة  ٪6

انعدام أو عدم كفاية الخدمات األساسيّة٪5

محظورون من العودة إىل مناطق األصل٪3

الخوف من الصدمة املرتبطة بالعودة٪2

الجدول 21. العوامل املُرتبطة مبنطقة النزوح

انعدام القدرة املاليّة الالزمة للعودة ٪39

فرص اقتصاديّة أفضل ٪10

ظروف معيشيّة أفضل٪10

وضع أمني مستقر٪9

قضايا عشائريّة وأخرى تتعلق باملصالحة٪7

انعدام وسائط النقل الالزمة للعودة٪2

األوضاع الصحيّة متنع األَُس من العودة٪2

ارتباط بعض أفراد األسة باملدارس٪2

الخريطة 5. العوامل امُلرتبطة مبنطقة األصل

البقاء

العودة

نوايا معظم النازحني يف كل حّي سكني

78+21+1+0+C٪78

٪21

٪1

   البقاء 

   العودة

   مل يقرّروا
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العوامل املؤثرّة عىل نوايا النازحن واملُهجّرين يف املناطق الحضيّة

يبــدو أن جنــس رب األسة ليــس ذا تأثــر قــوي عــى النوايــا يف بعقوبــة. فرغــم أّن غالبيــة 

األَس تنــوي البقــاء، بغــض النظــر عــن منطقــة األصــل، كانــت هــذه النيّــة أكــر وضوحــاً لــدى 

ــت  ــي نزح ــت األَس الت ــك أعرب ــاء(. وكذل ــوون البق ــة )87٪ ين ــن املقداديّ ــة م األَس القادم

ــا  ــّول. أّم ــم املط ــبب نزوحه ــزوح بس ــة الن ــم يف منطق ــر إىل تجذره ــام يش ــل 2014، م قب

األَس التــي حاولــت العــودة مــرة واحــدة أو أكــر مــن مــرة، فبــَدت أكــر ميــالً للعــودة مــن 

الذيــن مل يحاولــوا أبــداً. وكانــت نيــة البقــاء ســائدة بــن النازحــن الذيــن ال يعتــرون 

ــر  ــك أم ــزوح( وذل ــة الن ــاء يف منطق ــوي البق ــذه األس تن ــن ه ــن )95٪ م ــهم نازح أنفس

ــرة  ــت م ــي نزح ــا األَس الت ــن نواي ــيطاً ب ــاً بس ــاك اختالف ــال. إالّ أّن هن ــة الح ــوٌم بطبيع مفه

واحدة وبن تلك التي نزحت أكر من مرة.

الشكل 6. العوامل املّؤثرة عى النوايا  
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٪٢٠

٪١٨

٪٥

٪٢١

٪٢٢

٪٦٧

٪٨١

٪٢٣

٪٧٩

٪٧٧

٪٢٥ ٪٧٤

٪٩٥

٪٧٦

٪١

٪١

٪١٪٨٧

٪١

٪١

٪١

٪١

٪١

٪١

٪١<

٪٦٧

٪٧٦

٪٧٤

٪٨٥

٪٣٦ ٪٦٤

٪١٪٢٣٪٧٦<

٪٣٣

٪١٢

٪٣٢

٪٢٤

٪٢٥

٪١٥

جنس ّرب األرسة

ذكر

أنثى

نة عرب سُّ

نة أكراد سُّ

قضاء األصل

املقداديّة

خانقني

الخالص

نزوح سابق قبل ٢٠١٤ 

ال

حاولوا العودة

مل يحاولوا مطلقاً

الزالوا يعتربون
أنفسهم نازحني

ال

نعم

عدد حاالت النزوح

مّرة واحدة

مّرة واحدة

أكرث من مّرة

أكرث من مّرة

نعم

االنتامء
العرقي - الديني

العودة مل يقرّرواالبقاء
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کرکوک
الِسياق العام26

تعداد السكّان كام يف آب 2020  26

ازداد عدد النازحن يف كركوك بشكل طفيف يف الفرة املشمولة بالتقرير نتيجة للنزوح الثانوي.  27

73,404األفراد النازحون واملهجّرون

12,234األًَس النازحة واملهجرّة

األحياء السكنيّة التي تستضيف 

النازحني واملهجّرين
38

نسبة النازحني واملهجّرين إىل 

املجتمع املُضيف
7.02

يف مدينــة كركــوك، عــدد كبــر مــن النازحــن يصــل إىل 73.404 فــرداً خــارج املخيــامت )أي 

ويركّــز  البــالد(.  أنحــاء  جميــع  يف  املخيّــامت  خــارج  النازحــن  عــدد  إجــاميل  مــن   ٪7

ــة بنســبة )18٪( بينــام يتــوزّع الباقــون بالتســاوي  ــي الجامعــة واملحلّ معظمهــم يف حيّ

بن باقي األحياء السكنيّة.

استقبال النازحني خارج املخيامت 

7٪ من إجاميّل النازحن واملهجريّن 
يف خارج املخياّمت

االستقبال منخفضة 

متوسطّة االستقبال 

عالية االستقبال

نسبة التغرّي يف عدد النازحني واملهجّرين

3٪ نازحون ومهجّرون27 
)آب 2019 – آب 2020(

ثابتة

ثابتة إىل حدٍّ ما

نَِشطة إىل حدٍّ ما

نَِشطة

قضاء األصل

43٪ الَحويجة
15٪ الطوز

7٪ بيجي
6٪ داقوق
5٪ كركوك

3٪ املوصل
2٪ تكريت
2٪ دبس

2٪ تلّعفر

متجانسة 

متجانسة إىل حدٍّ ما 

غر متجانسة 

الرتكيبة العرقيّة- الدينيّة

ـنة 94٪ عرب سُّ
نة 2٪ أكراد سُّ

نة 2٪ تركامن سُّ
2٪ تركامن شيعة  

متجانسة 

متجانسة إىل حدٍّ ما 

غر متجانسة 

الخريطة 6. مناطق تركّز النازحن وتعدادهم 

حالة النزوح يف كركوك ثابتة رغم وجود حاالت نزوح جديدة بنسبة 3٪ من عدد 

النازحن داخل املدينة منذ شهر آب 2019. ويأيت غالبية النازحن يف كركوك من 

أقضية محافظات دياىل وكركوك وصالح الدين، وبالتحديد من أقضية الحَويجة 

بنسبة )43٪( وطوز خورماتو )15٪( وبيجي )6٪( وداقوق )6٪( وكركوك )٪5( 

واملوصل )3٪( وبنسبة 6٪ لباقي األقضية. وعندما ُسئل النازحون عن أفضل جوانب 

املعيشة يف مدينة كركوك مقارنة مبناطقهم األصليّة، أشارت غالبية األَس إىل 

الوضع األمنّي الجيّد )87٪( وحريّة الحركة )42٪( وفرص العمل وُسبل العيش )٪41(.

كثافة النازحني يف كل حّي سكني

١٥٠ - ١,٨٩٠

١,٨٩١ - ٥,٤٠٠

٥,٤٠١ - ١٣,٠٨٠

(

-

-
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الجدول 22. أفضل جوانب ُسبل العيش يف املوقع الحايّل، مقارنة باملنطقة األصليّة28

وضع أمّني جيّد٪87

حريّة الحركة والتّنقل الداخيّل٪42

املال/ املوارد املاليّة/ العمل/ وسائل إيجاد ُسبل العيش٪41

مدارس فاعلة٪25

َسكن أفضل٪23

خدمات الرعاية الصحيّة ٪18

تكلفة املعيشة املعقولة٪9

وجود األقارب واألصدقاء القادرين عى تقديم الدعم واملساعدة٪8

الرعاية النفسيّة٪1

 - الَضعف والرتكيبة االجتامعيّة  عوامل 

الدميوغرافيّة 

7 أفرادمتوّسط حجم األسة

100نسبة الذكور إىل االناث

153نسبة اإلعالة

بشكل عام، يبدو السكان النازحون يف كركوك أصغر سنّاً من النازحن واملهجريّن 
يف املناطق الحرضيّة األخرى من العراق االتحادي مبعدّل إعالة 153، أي أنّ 
عدد السكان النشطن املُحتملن )الذين تراوح أعامرهم بن 18 و59 عاماً( أصغر 
من عدد املُعالن. ويبلغ عدد األطفال الذين يف ّسن الدراسة نصف عدد السكان 
النازحن تقريباً )44٪( مع األخذ بعن االعتبار أنّ جميع األَس تقريباً نزحت منذ أكر 
من خمس سنوات. وتشر التقديرات إىل والدة 14٪ من أبناء النازحن واملهجريّن 
يف مواقع النزوح. كام أنّ حجم األسة يف كركوك أكر قليالً من املعدّل، إذ يبلغ 
عدد أفراد األسة 7 أفراد. وميكن أن يُعزى ذلك إىل َسكَن النازحن واملهجريّن 
يف مكان واحد من أجل توفر أعباء املعيشة. ويبلغ معدّل عمر رب األسة 44 

عاماً، و ربة األسة 47 عاماً. 

الشكل 7. أجناس وأعامر النازحن

تُظهِر األَس النازحة عدداً من درجات الَضعف. إذ أنّ أسة واحدة من كّل خمسة أَس 

نازحة يف كركوك لديها فرد واحد عى األقل ذا احتياجات خاّصة، وهذه النسبة 

هي األعى بن املراكز الحرضيّة التي تم تقييمها يف العراق االتحادي.29 كام 

20٪ من أَس النازحن تعيلها إناث، و16٪ تعيلها نساء وحيدات. ومن جهة  أنّ 

أخرى، يؤثر النزوح املطوّل عى حوايل 92٪ من األَس، عدا أنّ 49٪ من األَس قد 

نَزحت أكر من مرة.

تشمل خيارات االستجابة األخرى: “منزاًل أفضل” و”حريّة التعبر عن الرأي السيايس/ املشاركة يف الحياة السياسية” و “دعم املصالحة مع املجتمع” و”تكلفة املعيشة   28
املعقولة” وقد ذكرتها نسبة قدرها 7٪ من األَس. رمّبا تمّ التقليل من هذه األرقام مع األخذ بعن االعتبار قدرة املستجيبن عى اختيار ثالث اجابات فقط. 

يوجد يف طوز خورماتو 20٪ من األَس أحد أفرادها ذا احتياجات خاّصة.  29

الجدول 23. حالة الَضعف والحاجة

األَُس التي تعاين من نزوح مطّول٪92

األَس التي عانت من نزوح متكرّر٪49

األَس التي تعيلها نساء، 7٪ منها وحيدات ٪20

األَُس التي يعاين بعض أفرادها من احتياجات خاّصة٪20

األَُس التي كانت نازحة قبل ٪32014

الَعيش ُسبُل 

يف كركوك، 22٪ من األَس النازحة قادرة عى تحمّل تكاليف االحتياجات األساسية. 
وهذه النسبة هي األدىن بن جميع املراكز الحرضيّة التي تمّ تقييمها. والحال 
نفسه يرسي كذلك عى األَس التي لديها مصدر دخل ثابت بن مصادر الدخل األكر 
أهميّة، ونسبة هؤالء هي 28٪ فقط. وعى الرغم من ذلك، فإنّ 81٪ من األَس 
ميكن أن تعتمد عى رب األسة الذي يعمل؛ بينام تنخفض النسبة إىل 59٪ بالنسبة 
أبرز مصادر دخل  ُّعَد العاملة غر الرسميّة والعمل بأجر يومّي  لربات األَس. وت
النازحن بنسبة )62٪( ييل ذلك العمل لدى القطاع العام )12٪( والراتب التقاعدي 
)8٪( واملساعدات املاليّة من األقارب األصدقاء داخل العراق )8٪(. وعندما سئلت 
كيف ستستخدم املال يف حال حصولها عليه، أجابت 48٪ من األَس النازحة أنها 
ستنفقه عى الغذاء، وقالت 31٪ منهن أنها ستنفقه عى األنشطة التجاريّة أو 
املعيشيّة، و30٪ أشارت إىل الرعاية الطبيّة، وقالت 25٪ أنها ستنفقه عى رشاء 
مسكن جديد. نتيجة لذلك، تعتقد 29٪ من األَس أنّ وضعها يف النزوح أفضل من 

السابق، أو بقي عى حاله كام كان قبل النزوح.   

الجدول 24. توصيف ُسبل العيش

أرباب أَُس يعملون٪81

أَُس وضعها اآلن أفضل أو كام كان يف السابق٪29

أَُس لديها مصدر ثابت للدخل من بن مصادر الدخل الثالثة األّهم  ٪28

أَُس قادرة عى تلبية احتياجاتها٪22

أَُس تعيش يف مساكن مملوكة لها٪11

الجدول 25. مصادر الَدخل الرئيسة

تجارة غر رسميّة أو عمل بأجر يومي٪62

 عمل مدفوع األجر )القطاع العام( ٪12

مساعدات ماليّة من األسة أو األصدقاء داخل العراق٪8

 راتب التقاعد   ٪8

عدم وجود مصدر للدخل ٪6

مهنة خاّصة٪6

اقراض املال من األقارب واألصدقاء٪3

عمل مدفوع األجر )القطاع الخاص(٪3

مساعدات نقديّة من املؤسّسات الحكوميّة ٪2

مدخرّات٪1

100+100+100+1007+22+19+2 100+100+100+1007+20+20+1

إناثذكور

7٪تحت سّن الخامسة٪7

22٪أطفال يف سّن املدرسة )5 -17 سنة(٪22

20٪الّسكان النشطون )18 – 59 سنة(٪19

1٪الفئات األخرى )+60 سنة(٪2
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الجدول 26. االحتياجات األساسيّة30

الغذاء ٪48

األنشطة التجارية وأنشطة ُسبل العيش٪31

الرعاية الطبيّة ٪30

املَسكن- دفع تكاليف الَسكن الجديد٪25

ترميم املسكن الحايل٪20

تسديد الديون ٪20

ترميم املَسكن يف منطقة األصل٪19

مساعدة أفراد األسة اآلخرين٪16

الثياب٪10

التعليم ٪9

االستثامر٪3

السالمة واإلندماج االجتامعي يف املوقع الحايّل

تبــدو الســالمة والتعايــش الســلمي مــع املجتمــع املُضيــف أمــراً مألوفــاً يف كركــوك، إذ 

أفــادت 99٪ مــن األَس النازحــة أنّهــا مل تتعــرّض للتمييــز يف املعاملــة أبــداً، وذكــرت ٪98 

ــاح  ــوك باالرتي ــة يف كرك ــعور األَس النازح ــإّن ش ــك، ف ــع ذل ــام. م ــان الت ــعر باألم ــا تش أنّه

ــرى  ــة األخ ــز الحرضيّ ــع املراك ــة م ــّل، مقارن ــة أق ــلطات املحليّ ــن الس ــاعدة م ــب املس لطل

التــي تــّم تقييمهــا، وهــو أمــٌر يتطلــب املزيــد مــن البحــث ملعرفــة أســباب انعــدام الثقــة 

بالسلطات، ومسؤولية املؤسّسات الوطنيّة يف املدينة.

وكان 78٪ تقريبــاً مــن أَس النازحــن قــد صّوتــوا يف انتخابــات 2018. وأفــاد 55٪ مــن الذيــن 

مل يصّوتــوا، أنهــم غــر مهتمــّن باالنتخابــات. أّمــا أبــرز أســباب عــدم مشــاركة البعــض 

فكانــت عــدم اســتطاعة الذهــاب إىل مراكــز االنتخــاب )29٪( وعــدم الحصــول عــى البطاقــة 
البايومرية )٪13(.31

الجدول 27. السالمة واالندماج االجتامعي

مل يعانوا من التمييز ٪99

يشعرون باألمان التام ٪98

يشعرون باالرتياح لطلب املساعدة من السلطات املحلية ٪79

صّوتَوا يف انتخابات ٪782018

مسّجلون لدى وزارة الهجرة واملهجّرين٪66

الَعودة والتخطيط لها نيّة 

لثبوتية  ا ئق  لوثا ا ميلكون  أنهّم   ً يبا تقر يّن  ملهجر وا زحن  لنا ا جميع  د  أفا

أنّ  كركوك  يف  زحن  لنا ا معظم  يعتقد  و  3 2 . ) ٪9 1 ( سيّة  ألسا ا لشخصيّة  ا

الذين  78٪(. يف حن أشار  ( األصليّة  لديهم معلومات كافية عن مناطقهم 

إىل  وصولهم  عدم  إىل  األصل،  مناطق  عن  كافية  معلومات  لديهم  ليس 

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

ي: تحليل أويل. املنظمّة الدوليّة للهجرة، مصفوفة تتّبع النزوح  هذا يؤكد النتائج املستخلَصة من بيانات السالمة والتامسك االجتامعي عى النحو املبّن يف النزوح الحرضَّ  31
يف العراق 2020.

شهادة الجنسية والهوية الوطنية وبطاقة الَسكَن، هي أهم ثالث وثائق ثبوتيّة تم اإلبالغ عن فقدانها من قبل 1 إىل 2.5٪ من األَس. أما جميع الوثائق األخرى فأشار اليها   32
أقل من 1٪ من األَس.  

من الذيّن ميلكون منازاًل يف منطقة األصل  33

ُسبل  أنّ  كركوك  يف  النازحة  األَس  من   ٪47 وتعتقد  املوثوقة.  املعلومات 

العيش والظروف املعيشيّة أفضل يف مناطقها األصليّة؛ رمبا لعدم قدرتها 

عالية  نسبة  وهي  كركوك؛  يف  بسهولة  األساسية  االحتياجات  تلبية  عى 

)إىل جانب تكريت( بن املراكز الحرضيّة التي شملها التقييم. من جهة أخرى، 

منطقتها  إىل  واحدة  مرة  العودة  أَس،  خَمس  كل  من  واحدة  أسة  حاولت 

األصليّة )22٪( لكنّ عدداً قليالً منها )3٪( حاولت العودة أكر من مرة. 

75٪ من األَس النازحة منازالً يف منطقتها األصليّة،   إضافة إىل ذلك، متتلك 

هناك  لكنّ  االتحادي.  العراق  يف  الحرضيّة  املراكز  بن  معدل  أعى  وهو 

ادعاءات أنّ 65٪ من تلك املنازل مدمرة أو مترضرة 14٪ وأنّ 15٪ منها ال تصلح 

للَسكَن. ومتلك أسة واحدة تقريباً من كل أربع أَس وثائق امللكيّة الرضوريّة 

)23٪(. يف حن تبلغ نسبة الوعي بالتعويضات الحكوميّة وباللجنة املركزيّة 

الحرضيّة  باملراكز  مقارنة  كركوك  يف  عالية  مستويات  املترضرين  لتعويض 

النسبة لدى  43٪( وترتفع  االتحادي ) العراق  تقييمها يف  تمّ  التي  األخرى 

األَس  تبدو  لذا،   .)٪46 ( األصل  منطقة  يف  مساكن  ميتلكون  الذين  النازحن 

النازحة يف كركوك أكر احتامالً لتقديم طلبات الحصول عى تعويض من بن 

جميع املراكز الحرضيّة التي تمّ تقييمها )٪21(.

الجدول 28. الظروف املُحيطة بالعودة

ميلكون وثائق ثبوتيّة شخصيّة٪62

لديهم معلومات كافية عن منطقة األصل ٪25

ُسبل العيش والظروف املعيشيّة أفضل يف منطقة األصل٪21

لديهم وثائق ملكيّة الدار٪3

ميلكون داراً صالحة للسكن٪3

حــوايل 62٪ مــن أَس النازحــن يف كركــوك يعرفــون أشــخاصاً عــادوا إىل مناطقهــم 

األصليـّـة، رغــم أن القليــل منهــم فقــط قــد وضعــوا خططــاً للعــودة )3٪( أو اتخــذوا خطــوات 

ــة )6٪(. وتجــدر اإلشــارة إىل أّن جميــع األَس  للتحّقــق مــن الظــروف يف مناطقهــم األصليّ

التــي خططــت للعــودة )6٪ مــن العــدد الــكيل( ذهبــت للتحقــق مــن الظــروف يف مناطقها 

أنّهــم ال يعرفــون  للعــودة،  لديهــم يخططــون  الذيــن  أفــاد معظــم  األصليّــة. وحيــث 

بالتحديــد متــى ســيعودون )59٪( ذكــَر بعضهــم أنهــم يعتزمــون العــودة يف غضــون عــام 

أو عامن )٪21(. 

الجدول 29. التخطيط للَعودة

يعرفون أَساً عادت بنجاح٪62

حاولوا العودة مرّة واحدة٪25

قّدموا طلبات الحصول عى تعويض33 ٪21

وضعوا خططاً للعودة ٪3

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

رغم أنّ حوايل 84٪ من األَس ال زالوا يعترون أنفسهم نازحن، فإنّ نسبة الذين 
ينوون البقاء )48٪( مساوية تقريباً لنسبة الذين ينوون العودة )47٪(. وبالنسبة 
لأَس النازحة التي أفادت بنيتها يف العودة، كان انعدام الَسكن يف منطقة األصل 
هو العقبة األكر شيوعاً )41٪( أضافة إىل الوضع األمنّي غر املستقر )19٪( وانعدام 
الفرص االقتصاديّة )16٪(. وترى األَس النازحة أنّ الوضع األمني يف موقعها الحايل 
أكر استقراراً )14٪( من منطقة األصل، وأنّ الفرص االقتصادية أكر )14٪( وأنّ الظروف 
املعيشيّة أفضل )13٪(. ونظراً للنسبة املنخفضة لأَس النازحة القادرة عى تلبية 
احتياجاتها األساسية يف كركوك )22٪( فإنّ نقص القدرة املاليّة املطلوبة للعودة 

إىل منطقة األصل ميثل عقبة مهمة أخرى بوجه العودة )٪11(.

الشكل 8. نوايا األسة، يف حال عدم مواجهتهم ألّي عقبات34

ُسئل املستجيبون “تخيّل أنك مل تواجه أي عقبات للعودة أو البقاء يف املوقع الحايل: ما هو املكان املفّضل ألستك للعيش يف املستقبل؟”  34

الجدول 30. العوامل املُرتبطة مبنطقة األصل

انعدام املَساكن٪41

سوء الوضع األمني٪19

نقص الفرص االقتصادية٪4

انعدام أو عدم كفاية الخدمات األساسية٪1

الخوف من الصدمة املُرتبطة بالعودة٪1

محظورون من العودة٪1

الجدول 31. العوامل املُرتبطة مبنطقة النزوح

وضع أمني مستّقر ٪14

فرص اقتصادية ٪14

ظروف معيشيّة أفضل٪13

انعدام القدرة املاليّة الالزمة للعودة ٪12

الظروف الصحيّة متنع األَُس من العودة٪1

الخريطة 7. العوامل امُلرتبطة مبنطقة األصل

نوايا معظم النازحني يف كل حّي سكني

العودة

البقاء

(

-

-

48%

4%48+47+4+1+C٪48
٪47

٪1٪4

   البقاء 

   العودة

   مل يقرّروا

   الهجرة إىل الخارج
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کرکوک

العوامل املؤثرّة عىل نوايا النازحن واملُهجّرين يف املناطق الحضيّة

كــام يبــدو، ليــس لجنــس رب األسة النازحــة يف كركــوك تأثــراً قويـّـاً عــى نواياهــا. ويُشــار 

ــن األَس  ــن ب ــة. وم ــة والدينيّ ــا الِعرقيّ ــر هويته ــب أن تذك ــن األَس مل ترغ ــدداً م إىل أّن ع

ــنة أنّهــم يريــدون العــودة إىل مناطقهــم األصليّــة  التــي ذكــرت ذلــك، أشــار الركــامن السُّ

ــنة أنّهــم يعتزمــون البقــاء )69٪(. يف حــن أفــادت جميــع  )61٪(، يف حــن ذكــر األكــراد السُّ

األَس املنحدرة من املقداديّة )100٪( برغبتها بالعودة.

معظــم األَس التــي نزحــت قبــل عــام 2014 تقريبــاً، تعتــزم البقــاء )75٪(. إالّ أّن هــذه النســبة 

أقــّل بشــكل ملحــوظ مــام هــي عليــه يف املُــدن األخــرى. ولوِحــظ أّن األَس التــي حاولــت 

ــبة ٪80  ــودة بنس ــر بالع ــدٍّ كب ــة إىل ح ــر رغب ــرة، أك ــن م ــر م ــدة، أو أك ــرة واح ــودة م الع

لــأَس التــي حاولــت العــودة مــرة واحــدة و80.5٪ لــأَس التــي حاولــت أكــر مــن مــرة. مــن 

جهــة أخــرى، تعتَــر كركــوك مدينــة غــر عاديّــة مقارنــة باملراكــز الحرضيّــة األخــرى، إذ 

أفــادت 78٪ مــن األَس النازحــة فيهــا أنّهــا مل تُعــد تعتــر نفســها نازحــة، لكّنهــا تُعــرب يف 

الوقت ذاته عن نيتّها يف العودة.

الشكل 9. العوامل املّؤثرة عى النوايا
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٪٤٧ ٪٤٨
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٪٤

جنس ّرب األرسة

ذكر

أنثى

نة أكراد سُّ

نة عرب سُّ

نة تركامن سُّ

تركامن شيعة

قضاء األصل

املقداديّة

الَحويجة

 طوز خورماتو

نزوح سابق قبل ٢٠١٤ 

ال

حاولوا العودة

مل يحاولوا مطلقاً

الزالوا يعتربون
أنفسهم نازحني

ال

نعم

عدد حاالت النزوح

مّرة واحدة

مّرة واحدة

أكرث من مّرة

أكرث من مّرة

نعم

االنتامء
العرقي - الديني

العودة مل يقرّروااالنتقال داخل العراقالبقاء  الهجرة إىل الخارج 
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النزوح الَحرَضّي

املوصل
الِسياق العام35

تعداد السكان كام يف آب 2020.  35

نسبة النازحن خارج املخياّمت وفق بيانات الجولة 117 للقامئة الرئيسة  36

96,786األفراد النازحون واملهجّرون

16,131األًَس النازحة واملهجرّة

األحياء السكنيّة التي تستضيف 

النازحني واملهجّرين
86

نسبة النازحني واملهجّرين إىل 

املجتمع املُضيف
7.11

تســتضيف املوصــل ثــاين أعــى نســبة مــن الســكان النازحــن خــارج املخيــامت يف العــراق 

)9٪( بعــد أربيــل، مــع 16.131 أسة. يرتبــط جــزء كبــر مــن النــزوح يف املوصــل بالتحــركات مــن 

الجــزء الغــريب إىل الجــزء الرقــي مــن املدينــة والتــي تعرضــت لدرجــة أقــل مــن الدمــار 

لإلسكان والبنية التحتية العامة خالل معركة استعادة املدينة من داعش.  

استقبال النازحني خارج املخيامت 

9٪ من إجاميّل النازحن واملهجريّن 
يف خارج املخياّمت

االستقبال منخفضة 

متوسطّة االستقبال 

عالية االستقبال

نسبة التغرّي يف عدد النازحني واملهجّرين36 

-9٪ نازحون ومهجّرون 
)آب 2019 – آب 2020(

ثابتة

ثابتة إىل حدٍّ ما

نَِشطة إىل حدٍّ ما

نَِشطة

قضاء األصل

39٪ املوصل
26٪ سنجار
24٪ تلّعفر

2٪ الحمدانيّة

متجانسة 

متجانسة إىل حدٍّ ما 

غر متجانسة 

الرتكيبة العرقيّة- الدينيّة

ـنة 86٪ عرب سُّ
نة 12٪ تركامن سُّ

نة 1٪ أكراد سُّ
1٪ تركامن شيعة 

متجانسة 

متجانسة إىل حدٍّ ما 

غر متجانسة 

الخريطة 8. مناطق تركّز النازحن وتعدادهم 

حالة النزوح يف املوصل ثابتة، رغم مغادرة 9٪ من النازحن مواقع النزوح يف 

املدينة منذ آب 2019. ويأيت غالبية النازحن يف املوصل من داخل قضاء املوصل 

)39٪( أو من أقضية أخرى تابعة ملحافظة نينوى، وهي سنجار )26٪( وتلعفر 

)24٪( والحمدانيّة )٪2(.

مبنطقتهم  مقارنة  املوصل  داخل  املعيشة  جوانب  أفضل  عن  سؤالهم  عند 

األصليّة، ذكر أكر من نصف األَس أنّ البيئة الحرضيّة توفر لهم أماناً أكر )51٪( فضالً 

عن الوصول إىل الخدمات واملأوى والبنية التحتيّة، السياّم الرعاية الصحيّة )٪41( 

واملدارس الفاعلة )40٪( والَسكن )36٪(. كام أشار البعض إىل قلة القيود عى 

حريّة التنقل )22٪( وإمكانيّة الوصول إىل ُسبل العيش وفرص العمل )18٪( عى 

أنها جوانب إيجابيّة للعيش يف املدينة.

كثافة النازحني يف كل حّي سكني

٦٦ - ١,٥٥٤

١,٥٥٥ - ٤,٣٩٨

٤,٣٩٩ - ٩,٣٦٠
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الجدول 32. أفضل جوانب ُسبل العيش يف املوقع الحايّل، مقارنة باملنطقة األصليّة 

وضع أمّني جيّد٪51

خدمات الرعاية الصحية ٪41

مدارس فاعلة ٪40

َسكن أفضل٪36

حريّة الحركة والتّنقل الداخيّل٪22

املال/ املوارد املاليّة/ العمل/ وسائل إيجاد ُسبل العيش٪18

وجود األقارب واألصدقاء القادرين عى تقديم الدعم واملساعدة٪18

تكلفة املعيشة املعقولة٪12

الرعاية النفسيّة٪2

دعم املصالحة املجتمعيّة ٪1

 - الَضعف والرتكيبة االجتامعيّة  عوامل 

الدميوغرافيّة 

7 أفرادمتوّسط حجم األسة

100نسبة الذكور إىل االناث

126نسبة اإلعالة

السكان النازحون بشكل عام، هم من الشباب نسبياً، بنسبة 51٪ بعمر 17 عاماً أو أقّل. 
وتتّسم املوصل بوجود ثالث أعى نسبة إعالة فيها من بن جميع املراكز الحرضيّة 
التي تمّ تقييمها مبعدل يبلغ 126؛ أي أنّ عدد السكان النشطن املُحتملن )الذين 
تراوح أعامرهم بن 18 و59 عاماً( يزيد عى عدد املُعالن إىل حدٍّ ما، بعد مكوث 
العديد من األَس ألكر من خمس سنوات يف النزوح. كام أنّ حوايل 12٪ من السكان 

النازحن قد ولدوا يف النزوح.

الشكل 10. أجناس وأعامر النازحن

تُظهر األَس النازحة عدداً من درجات الَضعف، ال سياّم أنّ 16٪ من هذه األَس تعيلها 

إناث، كلهن تقريباً وحيدات، أي إمّا عازبات، أو أرامل، أو منفصالت، أو مطلقات )٪15 

من جميع األَس(. إضافة إىل ذلك، هناك أسة واحدة من كّل أربع أَس نازحة لديها 

فرد واحد عى األقل فرد واحد عى األقّل ذي احتياجات خاّصة )23٪( وهذه النسبة 

هي األعى بن املراكز الحرضيّة التي تمّ تقييمها يف العراق االتحادّي. ويُعَد 

النزوح املتكرّر عامالً آخر لَضعف األَس النازحة يف املوصل، حيث نزح 37٪ من األَس 

عدّة مرات. مع ذلك، ورغم كونها إحدى املناطق األخرة التي استعادتها الحكومة 

العراقيّة من داعش، فإنّ يف املوصل أدىن معدالت النزوح املطوَّل مقارنة بباقي 

املراكز الحرضيّة التي شملها التقييم )٪81(.

الجدول 33. حالة الَضعف والحاجة

األَُس التي تعاين من نزوح مطّول٪81

األَس التي عانت من نزوح متكرّر٪37

األَُس التي يعاين بعض أفرادها من احتياجات خاّصة ٪23

األَس التي تعيلها النساء، 15٪ منها وحيدات٪16

األَُس التي كانت نازحة قبل ٪62014

الَعيش ُسبُل 

نصف األَس النازحة يف املوصل تستطيع االعتامد عى رب األسة الذي يعمل 
)52٪( كام أنّ غالبية األَس قادرة عى تلبية احتياجاتها األساسية )65٪( يف حن 
ميكن لنسبة 39٪ فقط من األَس االعتامد عى مصدر ثابت للدخل من بن أهّم 
ثالثة مصادر. وتعّد مصادر الدخل غر املستقرة شائعة يف املوصل، كالتجارة غر 
الرسميّة أو العمل بأجر يومي )45٪( واملساعدات املاليّة من العائلة واألصدقاء 
داخل العراق )14٪(. كام أنّ القطاع الخاص )14٪( والقطاع العام )14٪( يوفران دخالً 

لنسبة قليلة من األس، وكذلك الراتب التقاعدّي )٪9(.

ذكرت غالبية األَس األنشطة التجارية أو ُسبل العيش باعتبارها أهم ثالث احتياجات 
أساسية، مام يعكس الرغبة يف خَلق مصادر مستقرة للدخل. من جهة أخرى، 
لوِحظ أنّ مستويات االستدانة واالقراض مرتفعة لدى األَس النازحة، حيث أفاد 
38٪ منهم أنّهم سيستخدمون املال يف حال توفره، لسداد ديونهم. وأشار 
نسبة  وأشارت   .)٪30( أساسيّة  كحاجة  الطبيّة  الرعاية  إىل  األَس  ثلث  حوايل 

مامثلة تقريباً إىل الحاجة إىل إصالح مساكنهم يف منطقة األصل )٪28(. 

األَس  ثلثا  بينام ميتلك  يف مساكن مملوكة لهم،  األَس  8٪ فقط من  يعيش 
عى  مُجَرة  النازحة  األَس  أنّ  وحيث   .)٪66 ( األصلية  مناطقهم  يف  عقارات 
26٪ منهم فقط وضعهم الحايل أفضل  االستئجار، ليس من الغريب أن يعتر 
من السابق أو كام كان قبل نزوحهم، خاّصة إذا عرفنا أنّ معظمهم كانوا أصحاب 

منازل قبل نزوحهم.

الجدول 34. توصيف ُسبل العيش

أَُس قادرة عى تلبية احتياجاتها٪65

أرباب أَُس يعملون٪52

أَُس لديها مصدر ثابت للدخل من بن مصادر الدخل الثالثة األّهم  ٪39

أَُس وضعها اآلن أفضل أو كام كان يف السابق ٪26

أَُس تعيش يف مساكن مملوكة لها٪8

الجدول 35. مصادر الَدخل الرئيسة

تجارة غر رسمية أو عمل بأجر يومي٪45

 عمل مدفوع األجر )القطاع العام( ٪14

مساعدات ماليّة من األسة أو األصدقاء داخل العراق٪14

عمل مدفوع األجر )القطاع الخاص( ٪14

راتب التقاعد ٪9

صاحب مهنة٪5

مساعدات نقديّة من املؤسّسات الحكوميّة ٪3

اقراض املال من األقارب واألصدقاء٪3

عدم وجود مصدر للدخل٪2

مصادر أخرى٪2

الزراعة/ الحراثة/ تربية الحيوانات٪2

100+100+100+1006+20+22+2 100+100+100+1006+19+23+2

إناثذكور

6٪تحت سّن الخامسة٪6

19٪أطفال يف سّن املدرسة )5 -17 سنة(٪20

23٪الّسكان النشطون )18 – 59 سنة(٪22

2٪الفئات األخرى )+60 سنة(٪2
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الجدول 36. االحتياجات األساسيّة

األنشطة التجارية وأنشطة ُسبل العيش٪58 

تسديد الديون٪38 

الرعاية الطبيّة ٪30 

ترميم املَسكن يف منطقة األصل ٪28 

املَسكن- دفع تكاليف الَسكن الجديد ٪26 

مساعدة أفراد األسة اآلخرين٪19 

التعليم٪12 

االستثامر٪10 

الغذاء ٪6 

ترميم املَسكن الحايل٪5 

الثياب٪1

السالمة واإلندماج االجتامعي يف املوقع الحايّل

مســتويات األمــان والتعايــش الســلمي يف املوصــل مرتفعــة، حيــث أفــاد جميــع النازحــن 

تقريبــاً أنهــم يشــعرون باألمــان التــام )96٪( ومل يعانــوا أبــداً مــن التمييــز )98٪(.37 إضافــة 

إىل ذلــك، ذكــر 92٪ منهــم أنّهــم يشــعرون بارتيــاح لطلــب املســاعدة مــن الســلطات إذا 

ــع  ــن جمي ــن ب ــليامنيّة، م ــد الس ــة بع ــة الثاني ــبة يف املرتب ــذه النس ــأيت ه ــر، وت ــزم األم ل

املراكــز الحرضيـّـة. كــام أّن مســتويات املشــاركة يف الحيــاة السياســية عاليــة نســبياً، حيــث 

أفــادت 85٪ مــن األَس أّن فــرداً واحــداً عــى األقــل مــن أفرادهــا صــّوت يف انتخابــات 2018، 

ــا يعــود الســبب يف ذلــك إىل قربهــم مــن منطقتهــم األصليــة. أمــاّ أســباب عــزوف  ورمبّ

البعــض عــن املشــاركة يف االنتخابــات، فهــي عــدم حصولهــم عــى البطاقــة البايومريـّـة 

)44٪( وعدم ثقتهم بالنظام السيايس )29٪( كام أفادوا. 

الجدول 37. السالمة واالندماج االجتامعي

مل يعانوا من التمييز ٪98

يشعرون باألمان التام ٪96

يشعرون باالرتياح لطلب املساعدة من السلطات املحلية ٪92

صّوتَوا يف انتخابات ٪852018

مسّجلون لدى وزارة الهجرة واملهجرين٪25

الَعودة والتخطيط لها نيّة 

حيث أنّ لدى معظم األَس )89٪( الوثائق الشخصيّة األساسيّة، إالّ أنّ هذه النسبة 

األرجح  عى  ذلك  ويرجع  تقييمها.  تمّ  التي  الحرضيّة  املراكز  بن  األقل  هي 

العديد من األَس لوثائقها  الدمار الشديد الذي لحق باملدينة، وفقدان  إىل 

أنّ لديهم معلومات  77٪ من األَس  نتيجة لذلك. وأفاد أكر من  ومستنداتها 

كافية عن مناطقهم األصلية؛ ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل قربهم من تلك 

املناطق. وذكرَ 23٪ من أولئك الذين ليست لديهم معلومات كافية عن منطقة 

األصل، أنهّم ال يثقون باملعلومات التي تصلهم )56٪( أو أنهّم ال يستطيعون 

37 هذا يؤكد النتائج املستخلصة من بيانات السالمة والتامسك االجتامعي عى النحو املبّن يف النزوح الحرّضي: تحليل أويّل. املنظمّة الدوليةّ للهجرة، مصفوفة تتّبع النزوح 
http://iraqdtm.iom.int/ DurableSolutions/Description/342  :يف العراق 2020. عى الرابط

شهادة الجنسية والهوية الوطنية وبطاقة الَسكَن، هي أهم ثالث وثائق ثبوتية تم اإلبالغ عن فقدانها من قبل 1 إىل 2.5٪ من األَس. أما جميع الوثائق األخرى فأشار اليها   38
أقل من 1٪ من األَس

من الذّين ميلكون منازاًل يف منطقة األصل.  39

الوصول إىل املعلومة )23٪( أو أنّهم ليس لديهم أي أصدقاء أو أقارب ميكن 

أن يزوّدوهم باملعلومات عن الظروف يف منطقة األصل )٪10(.

66٪ من األَس التي متتلك مساكن يف منطقة األصل،  62٪ من أصل  وأفادت 

بأنّ منزلها مدمّر بالكامل، بينام ذكرَت 22٪ منهم أنّ مساكنها قد تعرّضت لدمار 

جزيئ. ومن جهة أخرى، ذكرَت 42٪ منها فقط أنّ بإمكانها الوصول إىل وثائق 

امللكيّة الخاّصة بها.

 الجدول 38. الظروف املُحيطة بالَعودة

ميلكون وثائق ثبوتيّة شخصيّة38 ٪89

لديهم معلومات كافية عن منطقة األصل ٪77

ميلكون وثائق ملكية الدار ٪27

ُسبل العيش والظروف املعيشية أفضل يف منطقة األصل٪27

ميلكون داراً صالحة للسكن٪9

62٪ من األَس أنّهم يعرفون أشخاصاً  رغم أنّ العودة تبدو ممكنة، إذ أشارت 
عادوا إىل منطقة األصل، إال أنّ عدداً قليالً جداً من األَس النازحة قد وضعت خططاً 
ملموسة للعودة. ولوِحظَ أنّ 13٪ منهم حاولوا العودة مرة واحدة عى األقّل 
6٪ حاولوا العودة أكر من مرة، بينام تبلغ نسبة الذين وضعوا خططاً  )منهم 
1٪ من األَس، الذين اتخذوا إجراءات للتحقّق من الظروف يف منطقة  للعودة 

األصل. 

تقدّمها  التي  الحكوميّة  كالتعويضات  التعويضات  برامج  الوعي  نسبة  ُّعَد  وت
اللجنة املركزيّة لتعويض املترضرين منخفضة نسبياً عند 28٪ من األَس؛ يف حن 
تبدو مرتفعة 32٪ بن األَس التي متلك مساكن يف منطقة األصل. أمّا نسبة 

الذين قدّموا طلبات للحصول عى تعويض فهي 11٪ فقط.

 الجدول 39. التخطيط للَعودة

يعرفون أَساً عادت بنجاح٪62

حاولوا العودة مرّة واحدة٪13

قّدموا طلبات الحصول عى تعويض39 ٪11

حاولوا العودة أكر من مرّة ٪6

وضعوا خططاً للعودة٪1

املفّضلة الدامئة  والحلول  النوايا، 

رغم أنّ حوايل 79٪ من األَس ال تزال تعتر نفسها نازحة، إالّ أن هذه النسبة هي 
األقّل بن املراكز الحرضيّة التي تمّ تقييمها يف العراق االتحادي. مع ذلك، تعتر 
نوايا العودة مرتفعة عند 50٪ من األَس، مقارنة مع نيّة البقاء )44٪( والحَرة )٪2(. 
فضالً عن ذلك، فإنّ قلة قليلة ممّن ينوون العودة قد اتخذوا خطوات بهذا االتجاه 
)1٪( ويخطّطون للعودة خالل األشهر الستة أو االثني عر شهراً القادمة )50٪( أو 
أكر )25٪( بينام بقي الربع حائرين ومردديّن )25٪( مام يشر إىل احتامل حدوث 

مزيد من العودة بعد عام عى فرة جمع البيانات.
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الشكل 11. نوايا األسة، يف حال عدم مواجهتهم ألّي عقبات40

الراغبن يف العودة، يف قلّة املساكن  التي تواجه  الرئيسة  تتمثّل العقبات 
يف منطقة األصل )39٪( والوضع األمنّي غر املستقرّ )15٪( ونقص الخدمات 
األساسيّة )14٪(. كام أفاد 4٪ من األَس بأنهم يخشون تعرضهم للصدمة املرتبطة 
بالعودة. وأفادت نفس النسبة )4٪( بأنّ العودة محظورة عليهم؛ يف حن أشار 
3٪ منهم إىل مشكالت تتعلق باملوافقة األمنيّة. وتتمثل عوامل الجذب الرئيسة 
للعودة )٪23(  الالزمة  القدرة املاليّة  انعدام  النزوح يف  املرتبطة مبنطقة 

إضافة إىل توفر الفرص االقتصادية يف منطقة النزوح )٪13(.

ُسئل املستجيبون “تخيّل أنك مل تواجه أي عقبات للعودة أو البقاء يف املوقع الحايل: ما هو املكان املفضل ألستك للعيش يف املستقبل؟”  40

الجدول 40. العوامل املُرتبطة مبنطقة األصل

انعدام املَسكن٪39 

سوء الوضع األمني ٪15

انعدام أو عدم كفاية الخدمات األساسية ٪14 

نقص الفرص االقتصادية٪13

محظورون من العودة ٪4 

قضايا تتعلّق بالوصول إىل الوثائق الثبوتيّة واملوافقة األمنيّة3 ٪

الجدول 41. العوامل املُرتبطة مبنطقة النزوح

انعدام القدرة املاليّة الالزمة للعودة ٪23 

فرص اقتصاديّة أفضل٪13 

ارتباط بعض أفراد األسة باملدارس٪11 

أوضاع أمنيّة أفضل٪10 

ظروف معيشيّة أفضل ٪9

الخريطة 9. العوامل امُلرتبطة مبنطقة األصل

نوايا معظم النازحني يف كل حّي سكني

العودة

االنتقال إىل موقع آخر

البقاء

مل يقرّروا

44+51+3+2+C٪44
٪50

٪2٪3

   البقاء 

   العودة

   مل يقرّروا

   الهجرة إىل الخارج
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العوامل املؤثرّة عىل نوايا النازحن واملُهجّرين يف املناطق الحضيّة

كــام يبــدو، ليــس لجنــس رب األسة النازحــة يف املوصــل تأثــراً عــى نواياها. وال تختلــف نوايا 
الذكــور يف العــودة عــن نوايــا االنــاث، إذ تبلغ نســبة أربــاب األََس الراغبــن بالعــودة 50٪ وتبلغ 
نســبة ربــات األَُس الراغبــات يف العــودة 49٪. وكذلــك الحــال بالنســبة للرغبــة يف البقــاء يف 
ــا  ــن نواي ــال ع ــه يُق ــكالم نفس ــام. وال ــكّل منه ــاث 44٪ ل ــور واالن ــبة الذك ــغ نس ــزوح، إذ تبل الن
ــنة، وهــم األغلبيّة،  الجامعــات الِعرقيـّـة والدينيـّـة النازحــة يف املوصــل. فبالنســبة للعرب السُّ
ــنة )يف املرتبــة  أفــاد 50٪ منهــم برغبتهــم بالعــودة، يف حــن أفــاد 51٪ مــن الركــامن السُّ

نة( برغبتهم بالعودة. الثانية بعد العرب السُّ

 ولوِحــَظ أّن األَس املنحــدرة مــن ســنجار أكــر رغبــة يف العــودة )64٪( مــن تلــك املنحــدرة مــن 
تلعفــر )57٪( واملوصــل، حيــث أفــاد 34٪ فقــط منهــم بنيتهــم بالعــودة؛ ولعــّل قربهــم مــن 
منطقــة األصــل هــو الســبب الرئيــس وراء رغبــة معظمهــم يف البقــاء واالســتقرار يف 
ــى  ــدة ع ــرة واح ــودة م ــت الع ــي حاول ــب إىل أّن األَس الت ــر الِنس ــايل. وتش ــم الح موقعه
األقــل أكــر تصميــامً عــى العــودة مــن غرهــا؛ إذ أّن 46٪ فقــط مــن الذيــن مل يحاولــوا العودة 
ــن  ــدة و65٪ م ــرة واح ــودة م ــوا الع ــن حاول ــع 70٪ مّم ــة م ــودة، مقارن ــون بالع ــاً يرغب مطلق

الذين حاولوا أكر من مرة.

الشكل 12. العوامل املّؤثرة عى النوايا
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جنس ّرب األرسة

ذكر

أنثى

نة عرب سُّ

نة تركامن سُّ

قضاء األصل

املوصل

سنجار

تلّعفر

نزوح سابق قبل ٢٠١٤ 

ال

حاولوا العودة

مل يحاولوا مطلقاً

الزالوا يعتربون
أنفسهم نازحني

ال

نعم

عدد حاالت النزوح

مّرة واحدة

مّرة واحدة

أكرث من مّرة

أكرث من مّرة

نعم

االنتامء
العرقي - الديني

العودة مل يقرّروااالنتقال داخل العراقالبقاء  الهجرة إىل الخارج 
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النزوح الَحرَضّي

تكريت
الِسياق العام41

تعداد الّسكان كام يف آب 2020  41

ميكن االطالع عى مزيد من املعلومات حول قضاء بيجي وغره من أقضية األصل يف تقرير عام 2019 امُلعنون “أسباب البقاء: تحليل شامل ألقضية األصل الرئيسة”  42

8,868األفراد النازحون واملهجّرون

1,478األًَس النازحة واملهجرّة

األحياء السكنيّة التي تستضيف 

النازحني واملهجّرين
23

نسبة النازحني واملهجّرين إىل 

املجتمع املُضيف
7.52

ــازح  ــوايل 900 ن ــود ح ــن وج ــالً ع ــتّمر، فض ــت مس ــة يف تكري ــق الحرضي ــزوح يف املناط الن

ــارج  ــاً خ ــتضيف 8.868 نازح ــي تس ــة الت ــارف املدين ــى مش ــع ع ــامت تق ــر يف مخيّ ومهّج

املخيــامت )1٪ مــن إجــاميل النازحــن خــارج املخيــامت عــى الصعيــد الوطنــي(. ويعيــش 

حــوايل 40٪ مــن هــؤالء النازحــون يف ثالثــة أحيــاء ســكنيّة مــن تكريــت، هــي: الفــردوس، 

والزهور، والقلعة، فيام يتوزع الباقون عى باقي مناطق املدينة بالتساوي.       

استقبال النازحني خارج املخيامت 

1٪ من إجاميّل النازحن واملهجريّن 
يف خارج املخياّمت

االستقبال  منخفضة 

متوسطّة االستقبال

عالية االستقبال

نسبة التغرّي يف عدد النازحني واملهجّرين

-23٪ نازحون ومهجّرون 
)آب 2019 – آب 2020(

ثابتة 

ثابتة إىل حدٍّ ما

نَِشطة إىل حدٍّ ما

نَِشطة

قضاء األصل

74٪ بيجي
5٪ الرقاط

4٪ تكريت
3٪ الدور

3٪ بَلَد
2٪ املوصل
2٪ سامرّاء

متجانسة 

متجانسة إىل حدٍّ ما 

غر متجانسة 

الرتكيبة العرقيّة- الدينيّة

ـنة 99٪ عرب سُّ

متجانسة 

متجانسة إىل حدٍّ ما 

غر متجانسة 

الخريطة 10. مناطق تركّز النازحن وتعدادهم 

يف   ٪23 بنسبة  انخفاض  مع  ما،  حدٍّ  إىل  نِشطة  تكريت  يف  النزوح  حالة 

2019. وغالبية النازحن يف تكريت هم  تعداد النازحن داخل املدينة منذ آب 

 )٪5 ( جداً  قليل  عدد  مع   )٪74 ( الدين  صالح  محافظة  يف  بيجي  قضاء  من 

 )٪2 ( واملوصل   )٪3 ( وبَلد   )٪3 ( والدور   )٪4 ( وتكريت  الرقاط،  أقضية  من 

وسامرّاء )2٪(. وكان تقييم سابق قد ذكرَ أنّ ثلث املواقع يف بيجي أفادت 

بالحاجة إىل املصالحة املجتمعيّة، وأشار أكر من نصف املواقع إىل وجود 

مستويات عالية نسبياً من التوترات اليوميّة.42 

إضافة لذلك، خلَُص التقييم السابق أنّ السكان يف جميع مواقع بيجي أفادوا 

بالخوف من االشتباكات بن قوات األمن املختلفة، وإىل تعرّضهم ملضايقات 

عند نقاط التفتيش. ومركز قضاء بيجي، الذي ينتمي إليه نصف األَس التي متّت 

مقابلتها خالل التقييم، معروف بوجود قرية خاوية وحيّن سكنيّن خاليَن من 

السكان نتيجة انتشار الذخائر غر املتفجرّة فيها. لذا، ليس غريباً أن ترى األَس 

النازحة أنّ نسبة األمن يف تكريت، والعمل، وتكلفة املعيشة وتوفّر الخدمات، 

أعى ماّم هي منطقتهم األصلية.

كثافة النازحني يف كل حّي سكني

٤٨ - ٢٧٠

٢٧١ - ٩٣٠

٩٣١ - ١,٦٢٠
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 الجدول 42. أفضل جوانب ُسبل العيش يف املوقع الحايّل، مقارنة باملنطقة األصليّة43

وضع أمّني جيّد٪74

املال/ املوارد املاليّة/ العمل/ وسائل إيجاد ُسبل العيش٪33

َسكن أفضل٪28

مدارس فاعلة٪25

تكلفة املعيشة املعقولة٪24

خدمات الرعاية الصحيّة ٪23

حريّة الحركة والتّنقل الداخيّل٪20

وجود األقارب واألصدقاء القادرين عى تقديم الدعم واملساعدة٪15

الرعاية النفسيّة٪3

دعم املُصالحة مع املجتمع٪1

 - الَضعف والرتكيبة االجتامعيّة  عوامل 

الدميوغرافيّة 

6 أفرادمتوّسط حجم األسة

106نسبة الذكور إىل االناث

104نسبة اإلعالة

الســكان النازحــون بشــكل عــام، كبــار يف الّســن مقارنــة مــع املراكــز الحرضيـّـة األخــرى يف 

العــراق االتحــادي مــع نســبة إعالــة تبلــغ 104، أي أّن الســكان النشــطون )الذيــن تــراوح 

ــال  ــل األطف ــكان. وميث ــكيّل للس ــدد ال ــن الع ــون 49٪ م ــاً( ميثل ــن 18 و59 عام ــم ب أعامره

الذيــن يف ســن املدرســة )35٪( أي أكــر مــن ثُلــث إجــاميّل عــدد النازحــن بقليــل. وحيــث 

مــىض عــى جميــع األَس تقريبــاً أكــر مــن خمــس ســنوات، فقــد ُولــد 13٪ منهــم تقريبــاً 

يف النــزوح. ويبلــغ متوســط عمــر رب األسة 45 ســنة، أّمــا متوســط عمــر ربــات األَس فهــو 

47 سنة.    

الشكل 13. أجناس وأعامر النازحن

تُظهــر األَس النازحــة عــدداً مــن حــاالت الَضعــف. فجميــع األَُس تقريبــاً يف حالــة نــزوح 

مطــّول )99٪( وأكــر عرضــة لنــزوح متكــرر مــن أي مــن املراكــز الحرضيـّـة التــي تــّم تقييمهــا 

)89٪(. وتشــكل األَس التــي تعيلهــا نســاء 19٪ مــن الســكان، وتبلــغ نســبة األَس التــي 

تعيلها نساء وحيدات 10٪ من السكان.

الجدول 43. حالة الَضعف والحاجة

األَُس التي تعاين من نزوح مطّول٪99

األَس التي عانت من نزوح متكرّر٪89

األَس التي تعيلها النساء، 10٪ منها وحيدات ٪19

األَُس التي يعاين بعض أفرادها من احتياجات خاّصة٪14

األَُس التي كانت نازحة قبل ٪62014

تشمل خيارات االستجابة األخرى: “حريّة التعبر عن الرأي السيايس/ املشاركة يف الحياة السياسية” لكّن األَس يف تكريت مل تُر إىل ذلك. رمّبا تمّ التقليل من هذه   43
األرقام مع األخذ بعن االعتبار قدرة املستجيبن عى اختيار ثالث اجابات فقط. 

الَعيش ُسبُل 

تلبيــة  عــى  قــادرون  أنّهــم  تكريــت  يف   )٪54( النازحــة  األَس  نصــف  حــوايل  أفــاد 

ــن  ــل م ــت للدخ ــدر ثاب ــا مص ــة )59٪( أّن لديه ــبة مامثل ــرَت نس ــيّة. وذك ــم األساس احتياجاته

بــن أّهــم ثالثــة مصــادر. ورغــم ذلــك، فــإّن يف تكريــت أقــّل نســبة مــن أربــاب األَس 

ــة األخــرى؛ وينطبــق ذلــك عــى األَس التــي  العاملــن )28٪( مقارنــة مــع املراكــز الحرضيّ

يعيلهــا رجــال )32٪( األَس التــي تعيلهــا نســاء )11٪(. وتــرى 28٪ مــن األَس أّن وضعهــا اآلن 

أفضــل مــاّم كان قبــل النــزوح، أو بقــي عــى حالــه. ويعيــش 2٪ فقــط مــن األَس يف 

مساكن مملوكة لها، وهي أدىن نسبة ملكيّة إىل جانب بغداد وأبو غريب.

يف تكريــت نســبة عاليــة مــن النازحــن العاملــن يف القطــاع الخــاص )24٪( وأصحــاب 

املِهــن الحــرّة )19٪( إضافــة إىل القطــاع غــر الرســمي والعمــل بأجــر يومــّي )43٪(. يف 

مقابــل ذلــك، أفــاد 33٪ مــن األَس أّن ُســبل عيشــهم وعملهــم مــن أفضــل جوانــب 

ــة يف  ــإّن األَس النازح ــك، ف ــع ذل ــة. م ــم األصليّ ــة مبنطقته ــت مقارن ــة يف تكري املعيش

تكريــت تعــاين مــن نســبة مديونيـّـة عاليــة بــن جميــع املراكــز الحرضيــة التــي تــّم تقييمها. 

ــن األَس  ــاد 45٪ م ــرّه، أف ــال توف ــامل يف ح ــتخدامهم لل ــة اس ــن كيفي ــئلوا ع ــا ُس وعندم

ــالح  ــة )50٪( وإص ــة الطبيّ ــى الرعاي ــول ع ــب الحص ــم، إىل جان ــدّدون ديونه ــم سيس بأنه

مساكنهم يف منطقة األصل )44٪( وعى الغذاء )٪43(.

الجدول 44. توصيف ُسبل العيش

أَُس لديها مصدر ثابت للدخل من بن مصادر الدخل الثالثة األّهم  ٪59

أَُس قادرة عى تلبية احتياجاتها٪54

أَُس وضعها اآلن أفضل أو كام كان يف السابق٪28

أرباب أَُس يعملون٪28

أَُس تعيش يف مساكن مملوكة لها٪2

الجدول 45. مصادر الَدخل الرئيسة

تجارة غر رسمية أو عمل بأجر يومي٪43

 عمل مدفوع األجر )القطاع الخاص( ٪24

صاحب مهنة٪19

عمل مدفوع األجر )القطاع العام(٪18

راتب التقاعد ٪11

اقراض املال من األقارب واألصدقاء٪10

عدم وجود مصدر للدخل ٪8

مّدخرّات٪6

 مساعدات ماليّة من األسة أو األصدقاء داخل العراق٪4

الزراعة/ الحراثة/ تربية الحيوانات٪3

100+100+100+1007+18+25+2 100+100+100+1006+17+24+2

إناثذكور

6٪تحت سّن الخامسة٪7

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

24٪الّسكان النشطون )18 – 59 سنة(٪25

2٪الفئات األخرى )+60 سنة(٪2
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الجدول 46. االحتياجات األساسيّة44

الرعاية الطبيّة ٪50

تسديد القروض٪45

ترميم املَسكن يف منطقة األصل٪44

الغذاء٪43

أنشطة اقتصادية أو ُسبل عيش ٪15

املَسكن- دفع تكاليف السكن الجديد ٪14

الثياب ٪11

مساعدة أفراد األسة اآلخرين٪11

االستثامر٪9

ترميم املَسكن الحايل٪6

التعليم٪5

مساعدة اآلخرين٪1

النقل واملواصالت٪1

السالمة واإلندماج االجتامعي يف املوقع الحايّل

ــا متعايشــة ســلمياً مــع املجتمــع املُضيــف. وذكــر  أفــادت األس النازحــة يف تكريــت بأنّه

ــاد  ــن أف ــة، يف ح ــلطات املحليّ ــن الس ــاعدة م ــب املس ــون لطل ــم مرتاح ــم أنّه 87٪ منه

96٪ أنّهــم مل يعانــوا مــن التمييــز أبــداً. ومــع أّن 73٪ مــن األَس النازحــة مســجلون لــدى 

وزارة الهجــرة واملهجريــن، إالّ أنّهــم غــر مهتمــّن بالسياســة، حيــث أفــاد 48٪ فقــط 

منهــم أنهــم صّوتــوا يف انتخابــات 2018، وهــي ثــاين أدىن نســبة مــن بــن جميــع املراكــز 

الحرضيـّـة التــي تــّم تقييمهــا )أدىن نســبة هــي يف الســليامنيّة 46٪(. ومــن بــن الذيــن مل 

يصّوتــوا، أشــار 65٪ إىل عــدم ثقتهــم بالنظــام الســيايس أو عــدم اكراثهــم باالنتخابــات 

تؤهلّهــم  التــي  البايومريّــة  للبطاقــة  منهــم   ٪26 امتــالك  عــدم  عــن  فضــالً   ،)٪65(

للتصويت.   

الجدول 47. السالمة واالندماج االجتامعي

مل يعانوا من التمييز ٪96

يشعرون باالرتياح لطلب املساعدة من السلطات املحلية ٪87

يشعرون باألمان التام٪79

مسّجلون لدى وزارة الهجرة واملهجّرين ٪73

صّوتَوا يف انتخابات ٪482018

الَعودة والتخطيط لها نيّة 

ــاً )96٪( الوثائــق الشــخصيّة األساســيّة، كــام أّن أكــر  ــدو أّن لــدى جميــع النازحــن تقريب يب

مــن نصــف األَس لديهــا وثائــق امللكيّــة الرضوريّــة )58٪( وهــي أعــى نســبة بــن املراكــز 

أّن  النازحــن يف تكريــت )٪88(  تــّم تقييمهــا.45 ويعتقــد معظــم أَس  التــي  الحرّضيــة 

لديهــم معلومــات كافيــة عــن مناطقهــم األصليّــة، إضافــة إىل نســبة 60٪ منهــم مل 

يذكــروا انعــدام الثقــة يف املعلومــات التــي تصلهــم، وهــي نســبة أعــى مــن بــن جميــع 

املراكز الحرّضية األخرى التي شملها التقييم. 

وتعتقــد أقــّل مــن نصــف األَس النازحــة )47٪( أّن ُســبل العيــش والظــروف املعيشــية يف 

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

شهادة الجنسية والهوية الوطنية وبطاقة الَسكَن، هي أهم ثالث وثائق ثبوتية تم اإلبالغ عن فقدانها من قبل 1 إىل 2.5٪ من األَس. أما جميع الوثائق األخرى فأشار اليها   45
أقل من 1٪ من األَس.

أعى نسبة هي طوز خورماتو بنسبة ٪28.  46

من الذّين ميلكون منازاًل يف منطقة األصل.  47

ــن األَس  ــوايل 68٪ م ــك ح ــرى، متتل ــة أخ ــن جه ــزوح. م ــن الن ــل م ــة أفض ــا األصلي منطقته

مســاكن خاّصــة يف مناطقهــا األصليّــة، ومتلــك 76٪ منهــا مســتندات ملكيّــة، وهــي أعــى 

ــة املُقيّمــة. ومــن بــن أولئــك الذيــن ميلكــون مســاكن  نســبة بــن جميــع املراكــز الحرضيّ

ــت ألرضار  ــا تعرّض ــوا أنّه ــرة، و30٪ قال ــاكنهم مدم ــاد 52٪ أّن مس ــل، أف ــق األص يف مناط

جزئية وال تصلح للسكن؛ بينام ذكَر 18٪ فقط منهم أّن مساكنهم صالحة للسكن. 

الجدول 48. الظروف املُحيطة بالَعودة

لديهم وثائق ثبوتيّة شخصيّة٪96

لديهم معلومات كافية عن منطقة األصل ٪88

لديهم وثائق ملكية الدار ٪58

ميلكون داراً صالحة للسكن ٪47

ُسبل العيش والظروف املعيشيّة أفضل يف منطقة األصل٪12

إىل  بنجــاح  عــادوا  أشــخاصاً  يعرفــون   )٪93( تكريــت  يف  تقريبــاً  النازحــة  األَس  جميــع 

مناطقهــم األصليّــة. وتتّســم تكريــت بوجــود أعــى نســبة مــن األَس النازحــة التــي خططــت 

للعــودة )26٪(.46 ويف تكريــت أيضــاً، أعــى نســبة مــن األَس النازحــة التــي حاولــت العــودة 

مــرة واحــدة )35٪( إضافــة إىل )21٪( حاولــوا العــودة عــّدة مــرات. مــن جهــة أخــرى قــام 

أكر من ثلث النازحن يف تكريت )37٪( بالتحقق من الظروف يف مناطقهم األصليّة.

ــة  ــة املركزيّ ــات اللجن ــة بتعويض ــٍم ودراي ــى عل ــت ع ــن األَس يف تكري ــَظ أّن 37٪ م ولوِح

ــى  ــول ع ــات للحص ــوا بطلب ــط تقّدم ــم فق ــإّن 12٪ منه ــك، ف ــع ذل ــن. م ــض املترضري لتعوي

تعويضات.

الجدول 49. التخطيط للَعودة

يعرفون أَساً عادت بنجاح٪93

حاولوا العودة مرّة واحدة٪35

وضعوا خططاً للعودة ٪26

حاولوا العودة أكر من مرّة ٪21

قّدموا طلبات للحصول عى تعويض47 ٪12

املفّضلة الدامئة  والحلول  النوايا، 

ال زالــت جميــع األَس النازحــة يف تكريــت تقريبــاً )96٪( تعتــر نفســها نازحــة. وأعــرب )٪56( 

منهــم عــن نيتهــم يف العــودة. ومتتــاز تكريــت بــأّن فيهــا أعــى نســبة مــن األَس التــي 

ــا  ــي اتخذوه ــراءات الت ــا اإلج ــودة. أّم ــوون الع ــن ين ــن الذي ــن ب ــودة )46٪( م ــت للع خطط

بصــدد العــودة فكانــت التحقــق مــن الظــروف يف منطقــة األصــل )37٪( وترتيبــات الَســكن 

ــة الالزمــة للعــودة؛ إذ أّن 25٪ منهــم  )15٪(. مــع ذلــك، مل تحــّدد تلــك األَس الفــرة الزمنيّ

خططـّـوا للعــودة يف غضــون ســتة أشــهر إىل اثنــي عــر شــهراً، و24٪ يف غضــون عــام 

أو عامــن، بينــام ال يــزال 24٪ منهــم مردديــن. وحيــث أّن 15٪ منهــم أفــادوا بنيتهــم 

للعــودة يف غضــون األشــهر الســتّة القادمــة، ميكــن القــول أّن الطبيعــة الديناميكيّــة 

للنازحن يف تكريت ستستمر حتى بعد عام 2021.
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تكريت

الشكل 14. نوايا األسة، يف حال عدم مواجهتهم ألّي عقبات48

الجدول 50. العوامل املُرتبطة مبنطقة األصل

انعدام املَسكن٪29

نقص الفرص االقتصاديّة ٪12

انعدام أو عدم كفاية الخدمات األساسيّة ٪11

سوء الوضع األمني٪7

الخوف من الصدمة املُرتبطة بالعودة ٪4

قضايا تتعلّق بالوصول إىل الوثائق الثبوتيّة واملوافقة األمنيّة٪1

سئل املستجيبون “تخيّل للحظة أنك مل تواجه أي عقبات للعودة أو البقاء يف املوقع الحايل: ما هو املكان املفّضل ألستك للعيش يف املستقبل؟”  48

الجدول 51. العوامل املُرتبطة مبنطقة النزوح

انعدام القدرة املاليّة الالزمة للعودة ٪36

فرص اقتصادية أفضل٪16

ظروف معيشيّة أفضل ٪16

أوضاع أمنيّة أفضل٪11

ارتباط بعض أفراد األسة باملدارس٪5

األوضاع الصحيّة متنع األسة من العودة٪4

غر ذلك٪3

ال توجد وسائل نقل للعودة٪1

ال يوجد أّي مانع٪1

الخريطة 11. العوامل امُلرتبطة مبنطقة األصل

نوايا معظم النازحني يف كل حّي سكني

العودة

البقاء

41+56+2+1+C٪41

٪56

٪1٪2

   البقاء 

   العودة

   مل يقرّروا

   الهجرة إىل الخارج
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تكريت

العوامل املؤثرّة عىل نوايا النازحن واملُهجّرين يف املناطق الحضيّة

لجنــس رب األسة النازحــة يف تكريــت تأثــراً عــى نواياهــا، إذ أّن األَس التــي يعيلهــا ذكــور 
تنــوي العــودة بنســبة )61٪( مقارنــة مــع األَس التــي تعيلهــا إنــاث )37٪(. وحيــث أّن بعــض 
األَس اختــارت عــدم اإلشــارة إىل هويتهــا الِعرقيـّـة والدينيـّـة، أفــادت نســبة 56٪ مــن األَس 

نية، أنها ترغب بالعودة.  العربيّة السُّ
مــن بــن أقضيــة األصــل الثــالث األوىل، ميتــاز قضــاء الرقــاط فقــط بوجــود غالبيــة األَس 
ــي  ــن األَس الت ــة م ــبة مامثل ــادت نس ــك أف ــزوح. وكذل ــة الن ــاء يف منطق ــوي البق ــي تن الت

نزحــت قبــل عــام 2014، أنّهــم يعتزمــون البقــاء، مــا يــّدل عــى تجذرهــم يف موقــع النــزوح 
بســبب مكوثهــم فيــه طويــالً. يبــدو أّن لحــاالت النــزوح املتكــرر أيضــاً تأثرهــا عــى النوايــا، 
حيــث أّن 59٪ مــن األَس التــي نزحــت أكــر مــن مــرة تنــوي العــودة، مقارنــة بنســبة 36٪ مــن 
الذيــن نزحــوا مــرة واحــدة فقــط. ولوِحــَظ أّن األَس التــي حاولــت العــودة أكــر مــن مــرة أكــر 
رغبــة يف العــودة )69٪( مقارنــة مــع األَس التــي مل تحــاول العــودة مطلقــاً )51٪( وتلــك 

التي حاولت مرة واحدة فقط )٪56(.  

الشكل 15. العوامل املّؤثرة عى النوايا

٪٣٧

٪٥٦

٪٦٤

٪٥١

٪٤٥

٪٣٦

٪٥٩

٪٦١

٪٤١

٪٣٤

٪٤٣

٪٤٦

٪٥٥

٪٥٧

٪٦٤

٪٣٨

٪١٠٠

٪٥٧

٪٥٥ ٪٣٪٤٠

٪٤٠

٪٢

٪٢

٪١٪١

٪٥٨ ٪٤٢

٪٥٨ ٪٢٪٣٩

٪٢

٪١٪٢

٪١٪٢

٪٢٨ ٪٧٢

٪٢

٪١

٪١

٪٦٩ ٪٣١

٪٦١ ٪١٪٢٪٣٦

٪١

العودة مل يقرّروااالنتقال داخل العراقالبقاء  الهجرة إىل الخارج 

جنس ّرب األرسة

ذكر

أنثى

نة عرب سُّ

تركامن شيعة

قضاء األصل

بيجي

الرشقاط

تكريت

نزوح سابق قبل ٢٠١٤ 

ال

حاولوا العودة

مل يحاولوا مطلقاً

الزالوا يعتربون
أنفسهم نازحني

ال

نعم

عدد حاالت النزوح

مّرة واحدة

مّرة واحدة

أكرث من مّرة

أكرث من مّرة

نعم

االنتامء
العرقي - الديني



30

النزوح الَحرَضّي

خورماتو طوز 
الِسياق العام49

تعداد السكّان كام يف آب 2020.  49

أعى نسبة هي يف زاخو وقدرها 15.69.  50

ميكن الطالع عى مزيد من املعلومات حول قضاء الطوز وأقضية األصل األخرى يف تقرير عام 2019 املعنون “أسباب البقاء: تحليل شامل ألقضية األصل الرئيسة”.  51

17,136األفراد النازحون واملهجّرون

2,856األًَس النازحة واملهجرّة

األحياء السكنيّة التي تستضيف 

النازحني واملهجّرين
8

نسبة النازحني واملهجّرين إىل 

املجتمع املُضيف
14.31

مــن بــن املراكــز الحرضيّــة التــي تــّم تقييمهــا يف العــراق االتحــادّي، يحــوي قضــاء طــوز 

املجتمــع  إىل  نســبة  واملهجريّــن  النازحــن  للّســكان  كثافــة  أعــى  إحــدى  خورماتــو 

املُضيــف عنــد 50.14.31 إذ يســتضيف القضــاء 17.136 نازحــاً )حــوايل 2٪ مــن إجــاميّل النازحــن 

خــارج املخيّــامت عــى الصعيــد الوطنــي(. يركــز حــوايل 65٪ مــن النازحــن يف طــوز 

خورماتــو يف ثالثــة أحيــاء ســكنيّة هــي، الطيّــار، والعســكري، وكومــاري، يف حــن يتــوزع 

الباقون بالتساوي بن األحياء السكنيّة األخرى.

استقبال النازحني خارج املخيامت 

2٪ من إجاميّل النازحن واملهجريّن 
يف خارج املخياّمت

االستقبال  منخفضة 

متوسطّة االستقبال

عالية االستقبال

نسبة التغرّي يف عدد النازحني واملهجّرين

-15٪ نازحون ومهجّرون 
)آب 2019 – آب 2020(

ثابتة 

ثابتة إىل حدٍّ ما 

نَِشطة إىل حدٍّ ما 

نَِشطة

قضاء األصل

94٪ طوز
1٪ الخالص
1٪ كفري 

1٪ الَحويجة
1٪ سامرّاء

1٪ تكريت

متجانسة   

متجانسة إىل حدٍّ ما 

غر متجانسة 

الرتكيبة العرقيّة- الدينيّة

ـنة 80٪ عرب سُّ
نة 15٪ تركامن سُّ

نة 1٪ أكراد سُّ
1٪ تركامن شيعة

متجانسة 

متجانسة إىل حدٍّ ما 

غر متجانسة 

الخريطة 12. مناطق تركّز النازحن وتعدادهم 

حالة النزوح يف طوز خورماتو ثابتة إىل حدٍّ ما، مع انخفاض بنسبة 15٪ يف عدد 
النازحن داخل املدينة منذ آب 2019. ويأيت غالبية النازحن يف طوز خورماتو من 
قضاء طوز خورماتو )94٪(. وكان تقييم سابق ألقضية األصل،51 قد خلَُص إىل أنّ 
خمسة مواقع )من أصل 48 موقعاً( شملها التقييم يف قضاء طوز خورماتو تعرضت 
لدَمار شديد وأنّ أكر من نصف املنازل قد دُمِّرَت. ويتّسم قضاء طوز خورماتو بتنوعّه 
العِرقي والدينّي، ووجود توترات وأعامل انتقاميّة كام أفاد أهايل ثُلثي املواقع 
يف القضاء. وميثل العرب السُّنة أغلبية يف القضاء بنسبة )80٪( يليهم الركامن 

السُّنة بنسبة )٪15(.

ويشر التقييم املذكور أيضاً إىل وجود قيود عى الحركة يف جميع املواقع، حيث 
أبلغت عدة مواقع عن وجود حوايل ست قوات أمنيّة مختلفة داخل القضاء. واعترت 
غالبية أَس النازحن الذين متّت مقابلتهم يف هذا التقييم، الوضع األمني أحد 
أفضل جوانب املعيشة يف طوز خورماتو مقارنة مبنطقة األصل، إضافة إىل عوامل 
الخدمة وُسبل العيش. وحيث أنّ الغالبية العظمى من النازحن ينحدرون من قضاء 
طوز خورماتو، رمبا يجعلهم ذلك أن يروا يف الحياة الحرضية حامية من التهديدات 

األمنيّة، مقارنة باملناطق الريفيّة.

كثافة النازحني يف كل حّي سكني

٤٣٨ - ٧٨٠

٧٨١ - ٢,٢٢٦

٢,٢٢٧ - ٥,٠٠٤
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طوز خورماتو

الجدول 52. أفضل جوانب ُسبل العيش يف املوقع الحايّل، مقارنة باملنطقة األصليّة  

وضع أمّني جيّد٪74

خدمات الرعاية الصحيّة ٪42

حريّة الحركة والتّنقل الداخيّل٪39

َسكن أفضل٪34

مدارس فاعلة٪34

املال/ املوارد املاليّة/ العمل/ وسائل إيجاد ُسبل العيش٪22

تكلفة املعيشة املعقولة٪21

وجود األقارب واألصدقاء القادرين عى تقديم الدعم واملساعدة٪12

الرعاية النفسيّة٪12

دعم املُصالحة مع املجتمع٪3

 - الَضعف والرتكيبة االجتامعيّة  عوامل 

الدميوغرافيّة 

7 أفرادمتوّسط حجم األسة

101نسبة الذكور إىل االناث

125نسبة اإلعالة

يشــكل الســكان النشــطون املحتملــون يف طــوز خورماتــو )الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 18 

و59 عامــاً( 37٪ مــن العــدد الــكيل للســكان، مــام يــؤدي إىل نســبة إعالــة تبلــغ 125. 

وميثــل األطفــال الذيــن يف ســن املدرســة أكــر مــن ثلــث إجــاميل الســكان النازحــن 

)37٪(. وحيــث أّن جميــع األَس تقريبــاً مــىض عــى نزوحهــا أكــر مــن خمــس ســنوات، تقــدر 

الــوالدات الجديــدة يف النــزوح بنســبة 13٪ مــن الســكان. أّمــا حجــم األسة يف طــوز 

ــاب  ــر أرب ــط عم ــغ متوس ــل. ويبل ــدل بقلي ــن املع ــر م ــراد، أي أك ــبعة أف ــو س ــو فه خورمات

وربات األَس 46 عاماً للجنَسن.

الشكل 16. أجناس وأعامر النازحن

تعيــش جميــع أَس النازحــن تقريبــاً )99٪( يف طــوز خورماتــو نزوحــاً مطــّوالً. ومتثــل األَس 

التــي تعيلهــا نســاء نســبة 24٪ مــن الســكان، بينــام متّثــل األَس التــي تعيلهــا نســاء 

وحيــدات نســبة 10٪ مــن الســكان. مــن جهــة أخــرى، فــإّن أسة واحــدة مــن بــن كّل ثــالث أَس 

قــد نزحــت أكــر مــن مــرة )33٪( وهــي نســبة منخفضــة نســبياً، تعكــس املســتوى العــايل 

للنزوح الداخيّل يف طوز خورماتو.

الجدول 53. حالة الَضعف والحاجة

األَُس التي تعاين من نزوح مطّول٪99

األَس التي عانت من نزوح متكرّر٪33

األَس التي تعيلها النساء، 10٪ منها وحيدات٪24

األَُس التي يعاين بعض أفرادها من احتياجات خاّصة٪20

األَُس التي كانت نازحة قبل ٪62014

الَعيش ُسبُل 

ــا  ــة احتياجاته ــى تلبي ــادرة ع ــا ق ــو أنّه ــوز خورمات ــة يف ط ــن األَس النازح ــادت 55٪ م أف

األساســيّة. وذكــرت نســبة مامثلــة )56٪( أنّهــا تســتطيع االعتــامد عــى رب األسة العامــل. 

وأشــارت 54٪ منهــا أّن لديهــا مصــدر دخــل ثابــت مــن بــن أّهــم ثالثــة مصــادر للدخــل. مــع 

ذلــك، فــإّن 19٪ فقــط مــن األَس تعتــر وضعهــا اآلن أفضــل مــاّم كان قبــل النــزوح أو بقــي 

كام كان، وهي أقّل نسبة من بن املراكز الحرضية التي تّم تقييمها.

ــون  ــة األخــرى يف العــراق االتحــادّي يف كَ ال تختلــف طــوز خورماتــو عــن املراكــز الحرضيّ

الســكان النازحــن يعتمــدون عــى التجــارة غــر الرســميّة أو العمــل بأجــر يومــّي كمصــدر 

أســايّس للدخــل )50٪(. يــيل ذلــك العمــل لــدى القطــاع العــام )26٪( والراتــب التقاعــدّي 

)18٪(. ومــن املرّجــح أن تعتمــد ربــات األَس أو أربــاب األَس الطاعنــن يف الســن عــى 

الراتــب التقاعــدّي كمصــدر رئيــس للدخــل، خاّصــة إذا علمنــا أّن 6٪ مــن أربــاب األَس النازحــة 

يف طوز خورماتو تزيد أعامرهم عى 60 عاماً.

ــوز  ــن يف ط ــادت أَس النازح ــرّه، أف ــال توف ــال يف ح ــتخدم امل ــف ستس ــئلت كي ــن س وح

خورماتــو، بأنهــا ســتنفقه يف مســاعدة أفــراد األسة اآلخريــن )43٪( وتســديد الديــون 

ــل  ــد )35٪(. وميث ــكن جدي ــن َمس ــع مث ــة )37٪( ودف ــة الطبيّ ــى الرعاي ــول ع )41٪( والحص

الدعــم املقــّدم ألفــراد األسة اآلخريــن، أعــى نســبة بــن املراكــز الحرضيــة األخــرى، 

ــا  ــو، وم ــوز خورمات ــيّل يف ط ــزوح الداخ ــدل الن ــاع مع ــح إىل ارتف ــى األرج ــك ع ــود ذل ويع

خلفه ذلك من نزوح جامعّي لأَس يف طوز خورماتو أو تكتلهم معاً.  

  الجدول 54. توصيف ُســبل العيش

أرباب أَُس يعملون٪56

أَُس قادرة عى تلبية احتياجاتها٪55

أَُس لديها مصدر ثابت للدخل من بن مصادر الدخل الثالثة األّهم  ٪54

أَُس وضعها اآلن أفضل أو كام كان يف السابق٪19

أَُس تعيش يف مساكن مملوكة لها٪8

الجدول 55. مصادر الَدخل الرئيسة

تجارة غر رسميّة أو عمل بأجر يومي٪50

 عمل مدفوع األجر )القطاع العام( ٪26

راتب التقاعد ٪18

مصادر أخرى٪15

مساعدات ماليّة من األسة أو األصدقاء داخل العراق٪14

اقراض املال من األقارب واألصدقاء٪12

صاحب مهنة٪12

عمل مدفوع األجر )القطاع الخاص( ٪6

مساعدات أو منح مالية من املؤسّسات الوطنيّة ٪3

مساعدات حكومية، مبا يف ذلك التعويضات٪2

الزراعة/ الحراثة/ تربية الحيوانات٪2

عدم وجود مصدر للدخل٪1

مساعدات ماليّة من األسة أو األصدقاء خارج العراق٪1

مساعدات أو ِمنح ماليّة من املؤسّسات الدوليّة٪1

100+100+100+1006+19+22+3 100+100+100+1007+18+22+3

إناثذكور

7٪تحت سّن الخامسة٪6

18٪أطفال يف سّن املدرسة )5 -17 سنة(٪19

22٪الّسكان النشطون )18 – 59 سنة(٪22

3٪الفئات األخرى )+60 سنة(٪3
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الجدول 56. االحتياجات األساسيّة52

مساعدة أفراد األسة اآلخرين٪43

تسديد الديون٪41

الرعاية الطبيّة ٪37

ترميم املَسكن يف منطقة األصل ٪37

املَسكن- دفع تكاليف الَسكن الجديد ٪35

األنشطة التجارية وأنشطة ُسبل العيش٪29

التعليم ٪24

الغذاء٪23

ترميم املَسكن الحايل ٪11

الثياب٪10

االستثامر ٪6

مساعدة اآلخرين ٪2

السالمة واإلندماج االجتامعي يف املوقع الحايّل 

أفــادت األس النازحــة يف طــوز خورماتــو بأنّهــا متعايشــة ســلميّاً مــع املجتمــع املُضيــف. 

ــرَت  ــام ذك ــة، في ــلطات املحليّ ــن الس ــاعدة م ــب املس ــم لطل ــم ارتياحه ــدى 89٪ منه وأب

ــوز  ــن األَس يف ط ــادت )33٪( م ــك، أف ــع ذل ــداً. م ــز أب ــرّض للتميي ــا مل تتع ــا أنّه 99٪ منه

خورماتــو بأنهــا ال تشــعر باألمــان، وذلــك أمــٌر مقلــٌق يســتوجب املزيــد مــن التحقيــق. وُوِجــَد 

أّن 80٪ مــن أَس النازحــن مســجلون لــدى وزارة الهجــرة واملهجريــن، وأّن 81٪ منهــم 

شــاركوا يف انتخابــات 2018. أّمــا الذيــن مل يشــاركوا، فأفــاد 51٪ منهــم أنهــم يواجهــون 

صعوبــة يف الذهــاب إىل مراكــز االقــراع، بينــام عــّر 28٪ مــن الذيــن مل يشــاركوا يف 

االنتخابات، عن عدم اهتاممهم باالنتخابات وعدم ثقتهم بالنظام السيايّس.

الجدول 57. السالمة واالندماج االجتامعي

مل يعانوا من التمييز ٪99

يشعرون باالرتياح لطلب املساعدة من السلطات املحلية ٪89

صّوتَوا يف انتخابات ٪812018

مسّجلون لدى وزارة الهجرة واملهجّرين ٪80

يشعرون باألمان التام٪67

الَعودة والتخطيط لها نيّة 

ــق  ــون الوثائ ــو )91٪( ميتلك ــوز خورمات ــاً يف ط ــن تقريب ــن واملهجريّ ــع النازح ــدو أن جمي يب

الشــخصيّة األساســية.53 وتعتقــد الغالبيــة العظمــى مــن أَس النازحــن أّن لديهــم معلومــات 

ــة )90٪(. أّمــا الذيــن ليــس لديهــم معلومــات كافيــة فأشــاروا  كافيــة عــن منطقتهــم األصليّ

إىل صعوبة الوصول )47٪( أو جهلهم بكيفيّة الحصول عى املعلومة )٪31(.

وتــرى 40٪ مــن األَس النازحــة أّن ُســبل العيــش والظــروف املعيشــيّة يف مناطقهــا األصليــة 

أفضــل مــن النــزوح )40٪(. وذكــَر حــوايل 65٪ منهــم أنهــم ميلكــون مســاكن خاّصــة يف 

منطقتهــم األصليّــة، مــن بينهــا 19٪ ميتلكــون وثائــق امللكيّــة الرضوريّــة؛ وهــي أقــّل نســبة 

بــن جميــع املراكــز الحرضيـّـة التــي تــّم تقييمهــا. وأفــاد 66٪ مــن الذيــن ميتلكــون منــزالً يف 

منطقــة األصــل، أّن منازلهــم مدمــرة، فيــام ذكــَر 28٪ منهــم أّن منازلهــم متــرضرة جزئيــاً وال 

تصلح للسكن؛ بينام أفادت 3٪ فقط أّن مساكنها صالحة للَسكن.

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

شهادة الجنسية والهوية الوطنية وبطاقة الَسكَن، هي أهم ثالث وثائق ثبوتية تم اإلبالغ عن فقدانها من قبل 1 إىل 2.5٪ من األَس. أما جميع الوثائق األخرى فأشار اليها   53
أقل من 1٪ من األَس.

من الذّين ميلكون منازاًل يف منطقة األصل.  54

   الجــدول 58. الظروف املُحيطة بالَعودة

لديهم وثائق ثبوتيّة شخصيّة٪91

لديهم معلومات كافية عن منطقة األصل ٪90

سبل العيش والظروف املعيشية أفضل يف منطقة األصل ٪40

لديهم وثائق ملكيّة الدار ٪19

ميلكون داراً صالحة للسكن٪3

أكّــدت )58٪( مــن األَس النازحــة يف طــوز خورماتــو أنّهــا تعــرف أشــخاصاً عــادوا بنجــاح إىل 

مناطقهــم األصليّــة. وُوِجــَد أّن نســبة كبــرة مــن أَس النازحــن حاولــت العــودة مــرة واحــدة 

)34٪(. كــام أّن يف طــوز خورماتــو أعــى نســبة مــن األَس التــي حاولــت العــودة عــّدة 

مــرّات )32٪(. ولّعــل لتلــك املحــاوالت الفاشــلة يف العــودة هــي الســبب يف وجــود أعــى 

نســبة مــن أَس النازحــن الذيــن وضعــوا خططــاً للعــودة )39٪( فضــالً عــن األَس التــي قامــت 

بالتحقق من الظروف يف مناطقها األصليّة )٪52(.

لوِحــَظ أّن 38٪ مــن األَس النازحــة يف طــوز خورماتــو عــى درايــة بتعويضــات اللجنــة 

ــون  ــن ميتلك ــن الذي ــن النازح ــبة ب ــذه النس ــض ه ــن. وتنخف ــض املترضري ــة لتعوي املركزيّ

ــو  ــوز خورمات ــن يف ط ــن أَس النازح ــط م ــإّن 7٪ فق ــك، ف ــع ذل ــة )31 ٪(. م ــاكن خاّص مس

قّدمت طلبات للحصول عى تعويض.

الجدول 59. التخطيط للَعودة

يعرفون أَساً عادت بنجاح٪58

وضعوا خططاً للعودة ٪39

حاولوا العودة أكر من مرّة٪34

حاولوا العودة مرّة واحدة٪32

قّدموا طلبات الحصول عى تعويض54 ٪7

املفّضلة الدامئة  والحلول  النوايا، 

ــرّة  ــة ومهج ــها نازح ــر نفس ــو تعت ــوز خورمات ــاً يف ط ــة تقريب ــع األَس النازح ــزال جمي ال ت

)97٪(. وتتميـّـز املدينــة بوجــود أعــى نســبة فيهــا )72٪( مــن األَس الراغبــة يف العــودة، 

مــن بــن املراكــز الحرضيّــة األخــرى التــي شــملها التقييــم.  أّمــا اإلجــراءات التــي اتخذوهــا 

بصــدد الَعــودة فكانــت، التحقــق مــن الظــروف يف منطقــة األصــل )52٪( وإجــراء الرتيبــات 

مــع األصدقــاء واألقــارب واألهــايل )4٪(. مــع ذلــك، ال تــزال الفــرة الزمنيـّـة الالزمــة للعــودة 

بعيــدة جــداً بالنســبة لهــذه األَس، حيــث تخطــط 21٪ منهــا للمغــادرة يف غضــون عــام إىل 

عامــن، و26٪ منهــا خــالل فــرة تزيــد عــى عامــن، و45٪ منهــا مل تقــرر بعــد. وذلــك دليــل 

ــد  ــى بع ــتمر حت ــو ستس ــوز خورمات ــن يف ط ــا للنازح ــدٍّ م ــة إىل ح ــة الثابت ــى أّن الطبيع ع

عام 2021، إذا بقيت الظروف الحاليّة عى حالها.
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الشكل 17. نوايا األسة، يف حال عدم مواجهتهم ألّي عقبات55

الخدمــات  نقــص  أّن  إىل  العــودة  يف  نيّتهــا  عــن  أعربــت  التــي  النازحــة  األَس  أشــارت 

األساســيّة يف منطقــة األصــل )46٪( والوضــع األمنــّي غــر املســتقر )46٪( ونقــص الفــرص 

االقتصادية )21٪( هي أهم العقبات بوجه العودة.

وتشــمل عوائــق العــودة أيضــاً، انعــدام القــدرة املاليّــة الالزمــة للعــودة )54٪( فضــالً عــن 

الظــروف اإليجابيّــة يف طــوز خورماتــو، ومنهــا مثــالً توفـّـر الفــرص االقتصاديـّـة كــام أفــادت 

31٪ مــن األَس. وذكــرَت 24٪ أّن الظــروف املعيشــيّة أفضــل يف طــوز خورماتــو، يف حــن 

ذكرَت 17٪ من األَس أّن أبناءها مرتبطون باملدارس يف طوز خورماتو.

ُسئل املستجيبون “تخيّل أنك مل تواجه أي عقبات للعودة أو البقاء يف املوقع الحايل: ما هو املكان املفضل ألستك للعيش يف املستقبل؟”  55

الجدول 60. العوامل املُرتبطة مبنطقة األصل

انعدام أو عدم كفاية الخدمات األساسية ٪46

عدم استقرار الوضع األمني ٪45

نقص الفرص االقتصاديّة٪21

انعدام املَسكن٪15

قضايا تتعلّق بالوصول إىل الوثائق الثبوتيّة واملوافقة األمنيّة ٪8

الخوف من الصدمة املُرتبطة بالعودة٪3

محظورون من العودة٪2

الجدول 61. العوامل املُرتبطة مبنطقة النزوح

انعدام القدرة املاليّة الالزمة للعودة ٪54

فرص اقتصادية أفضل٪31

ظروف معيشيّة أفضل ٪24

ارتباط بعض أفراد األسة باملدارس ٪17

استقرار الوضع األمنّي ٪12

ال توجد وسائل نقل للعودة ٪1

األوضاع الصحيّة متنع األسة من العودة  ٪1

قضايا عشائرية وأخرى تتعلّق باملصالحة٪1

الخريطة 13. العوامل امُلرتبطة مبنطقة األصل

نوايا معظم النازحني يف كل حّي سكني

العودة
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٪72
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طوز خورماتو

العوامل املؤثرّة عىل نوايا النازحن واملُهجّرين يف املناطق الحضيّة

يبــدو أن لجنــس رب األسة تأثــراً عــى النوايــا يف طــوز خورماتــو. حيــث مــن املرّجــح بشــكل 

ــا  ــي تعيله ــع األَس الت ــة م ــودة )61٪( مقارن ــال الع ــا رج ــي يعيله ــوي األَس الت ــر أن تن كب

ــة،  ــة والدينيّ نســاء )38٪(. وحيــث مل ترغــب بعــض األَس يف اإلشــارة إىل هويّتهــا الِعرقيّ

نة أبدوا رغبتهم يف العودة. إالّ أّن 56٪ من العرب السُّ

وأعربــت غالبيــة األَس يف قضــاء الرقــاط فقــط، عــن رغبتهــا يف البقــاء يف موقــع 

النــزوح، مــن بــن أقضيــة األصــل الثالثــة األوىل. كــام ُوِجــَدت نســبة مامثلــة مــن األَس 

الراغبــة يف البقــاء لــدى األَس التــي نزحــت قبــل عــام 2014، مــام يشــّر إىل تجّذرهــا يف 

موقــع النــزوح جــرّاء نزوحهــا املطــّول. ويبــدو أّن لحــاالت النــزوح املتكــّرر أيضــاً تأثرهــا عــى 

النوايــا؛ إذ أفــادت 59٪ مــن األَس التــي نزحــت أكــر مــن مــرة أنّهــا تنــوي العــودة، مقارنــة 

بنســبة 36٪ مــن األَس التــي نزحــت مــرة واحــدة فقــط. وتبــدو األَس التــي حاولــت العــودة 

أكــر مــن مــرة راغبــة يف العــودة )69٪( أكــر مــن تلــك التــي مل تحــاول العــودة مطلقــاً 

)51٪( واألَس التي حاولت العودة ملرة واحدة )٪56(.  

الشكل 18. العوامل املؤثرّة عى العودة
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