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ُملخَّص	تنفيذي
يف	هذا	التقرير	ملحة	مفّصلة	عن	الظروف	التي	تواجه	النازحني	واألَس	
العائدة	التي	كانت	تسكن	يف	مواقع	غري	رسمية	خالل	فرتة	جمع	بيانات	
أيار	-	متوز	2021.	كام	يلّخص	 التقييم	املوقعي	املتكامل	السادس	يف	
املتكامل	 املوقعي	 التقييم	 منذ	 والعائدين	 النازحني	 توجهات	 التقرير	
املوقعي	 التقييم	 وأجري	 	.2020 آب	 	- أجري	يف	متوز	 الذي	 الخامس	
نوع	املوقع	 أوالً،	 الرسمية	عىل	مرحلتني.	 املتكامل	عىل	املواقع	غري	
وساكنيه	واملأوى	يف	جميع	املواقع	غري	الرسمية	عىل	صعيد	البالد.	ثانياً،	
إجراء	تقييم	كامل	يف	حال	احتواء	املوقع	غري	الرسمي	عىل	15	أسة	أو	
أكرث،	باستخدام	استامرة	أكرث	تفصيالً	بالرشاكة	مع	أعضاء	فريق	التنسيق	بني	
الوكاالت	)ICCG(.	ويُقَصد	بـ«املواقع	املقيّمة	بالكامل«	يف	هذا	التقرير،	

املواقع	التي	تّضم	15	أسة	أو	أكرث.

يف	متوز	2021،	سّجَل	التقييم	املوقعي	املتكامل	السادس	418	موقعاً	
غري	رسمي.	وكانت	األَس	النازحة	موجودة	يف	389	موقعاً،	واألَس	العائدة	
يف	31	موقعاً	منها.	ولوحظ	أن	محافظة	دهوك	تحتوي	عىل	38%	من	
املواقع	غري	الرسمية	عىل	الصعيد	الوطني	)160	موقعاً(	ومحافظة	نينوى	
التقييم	 )52	موقعاً(.	وإجامالً،	سّجل	 الدين%12	 )76	موقعاً(	وصالح	 	%18
املوقعي	املتكامل	السادس	13.533	أسة	عىل	تقيم	يف	مواقع	غري	
رسمية	)12.490	أسة	نازحة	و1.043	أسة	عائدة(.	وكانت	الحّصة	األكرب	منهم	

يف	محافظة	األنبار	)28%(	تليها	دهوك	)24%(	وصالح	الدين	)%14(.

الخامس	والسادس،	انخفض	عدد	 التقييمني	املوقعيني	املتكاملني	 بني	
إىل	 	14.067 من	 	،%4 بنسبة	 الرسمية	 غري	 املواقع	 املقيمة	يف	 األَس	
13.533.	كام	انخفض	يف	نفس	الفرتة	أيضاً،	عدد	املواقع	غري	الرسمية	
بنسبة	15%،	من	490	إىل	418	موقعاً.	وانخفض	عدد	تلك	املواقع	بشكل	كبري	
يف	دهوك،	حيث	لوحظ	41	موقعاً	أقل	يف	التقييم	املوقعي	املتكامل	
مناطقهم	 إىل	 النازحني	 عودة	 إىل	 االنخفاض	 هذا	 ويعزى	 السادس.	
انتقال	 األصلية،	وتحديداً	إىل	قضاء	سنجار	يف	محافظة	نينوى،	وكذلك	
بعض	األَس	إىل	املخيامت	بهدف	الحصول	عىل	املساعدات،	وانتقال	أَس	
أخرى	ترتيبات	إيواء	غري	حرجة	تتمثل	يف	محالت	سكناهم	األصلية	بعد	إعادة	
غري	 املواقع	 عدد	 فيها	 انخفض	 التي	 األخرى	 املحافظات	 أما	 تأهيلها.	
الرسمية	فهي؛	صالح	الدين،	بواقع	25	موقعاً؛	وكركوك	بواقع	19	موقعاً.	
وأظهر	التقييم	املوقعي	املتكامل	السادس	وجود	11	موقعاً	غري	رسمي	

جديد	يف	محافظة	بغداد،	مثانية	منها	تقع	يف	قضاء	املحمودية.

شِهَد	أكرث	من	ربع	املواقع	غري	الرسمية	املُقيّمة	بالكامل	وصول	وافدين	
التقييمني	املوقعيني	املتكاملني	 جدد	إليها	خالل	اثني	عرش	شهراً	بني	

الخامس	والسادس	)26%،	57	موقعاً(.	وتم	تسجيل	قادمني	من	املخيامت	
موقعاً(،	 	27( بالكامل	 املُقيّمة	 الرسمية	 غري	 املواقع	 من	 	%13 يف	
نينوى	 محافظة	 يف	 وسنجار	 والبعاج	 الَحَض	 أقضية	 من	 معظمهم	

واملحمودية	يف	محافظة	بغداد.

وخالل	فرتة	التقييمني	املوقعيني	املتكاملني	الخامس	والسادس،	تضاعف	
عدد	املواقع	التي	ال	تستطيع	غالبية	األَس	تلبية	احتياجاتها	األساسية	فيها	
من	41%	إىل	81%	)93	إىل	176	موقعاً(.	وشهدت	محافظة	دهوك	أعىل	
ارتفاع	يف	عدد	تلك	األَس،	من	12%	)11	موقعاً،	حيث	أقل	من	نصف	األَس	
تستطيع	تلبية	احتياجاتها	األساسية،	حسب	التقييم	املوقعي	املتكامل	
الخامس(	إىل	92%	)57	موقعاً	يف	التقييم	املوقعي	املتكامل	السادس(.	
وعىل	الرغم	من	هشاشة	املقيمني	يف	مواقع	غري	رسمية،	أفاد	%29	
من	األَس	املقيمة	يف	مواقع	غري	رسمية	املُقيّمة	بالكامل	بأنها	تلقت	
مساعدات	إنسانية	من	املنظامت	)19%(	والهيئات	الحكومية	)10%(	خالل	

األشهر	الثالثة	املاضية.	

البقاء	يف	 الرسمية	 املواقع	غري	 84%	من	 النازحني	يف	 غالبية	 يعتزم	
مواقعهم	الحالية	عىل	املدى	القصري	)202	موقعاً(.	وينتمي	ثلثا	األَس	
التقييم،	يف	9%	من	 بعد	فرتة	 6	أشهر	 العودة	خالل	فرتة	 تنوي	 التي	
املواقع	غري	الرسمية	)19	موقعاً(	باألصل	إىل	قضاء	سامراء	)12	أسة(.	
وستعود	معظم	تلك	األَس	أو	جميعها	يف	حال	حصولها	عىل	املساعدة	
الالزمة	للعودة،	يف	45%	من	املواقع	)83(.	وهذه	النسبة	أعىل	بكثري	من	
التقييم	املوقعي	املتكامل	 25%	من	املواقع	التي	أجابت	باملثل	يف	
الخامس	)54(.	وكانت	غالبية	األَس	مرتددة	بشأن	قرار	العودة	بعد	6	أشهر	
نيتها	 عن	 األَس	 غالبية	 أعربت	 114	موقعاً(.	يف	حني	 	،%56( التقييم	 من	
بالعودة	عىل	املدى	البعيد	يف	18%	من	املواقع	)37(.	وكانت	هذه	النية	

أكرث	شيوعاً	يف	أقضية	سامراء	وكركوك	واملسيّب	والرمادي.

والربمجة	 البحث	 من	 مزيد	 إىل	 الحاجة	 وجود	 إىل	 التقرير	 هذا	 ويخلُص	
املتينة،	بهدف	تقديم	الدعم	الفعال	للنازحني	يف	مواقع	غري	رسمية	أو	
عادوا	إىل	مثل	تلك	املواقع،	خاصة	مع	زيادة	هشاشة	هذه	الفئة	حسب	
والسادس.	من	جهة	 الخامس	 املتكاملني	 املوقعيني	 التقييمني	 بيانات	
أخرى،	هناك	حاجة	إىل	التدخالت	املستهدفة،	للحد	من	تدهور	الظروف	

يف	املناطق	التي	يستهدفها	هذا	التقرير.
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والتغطية املنهجية	

اإلرشادات	الفنية	حول	تعريف	املوقع	غري	الرسمي.	فريق	تنسيق	وإدارة	املخيامت	يف	العراق	)CCCM(:		)النسخة	الثانية،	أيلول	2020(.	الحظ	أن	التفريق	بني	األَس	النازحة	 	1
والعائدة	مل	يتم	تحديده	يف	تعريف	املوقع	األصيل،	لكنه	مستخدم	يف	التقييم	املوقعي	املتكامل.

إن	األَس	النازحة	والعائدة	التي	تعيش	يف	مواقع	غري	رسمية،	معرضة	
	دائم	للنزوح	أو	إعادة	االندماج.	 للخطر	وتواجه	تحديات	كبرية	نحو	تحقيق	حلٍّ
وميكن	للظروف	يف	املواقع	غري	الرسمية	أن	تكون	ديناميكية	للغاية،	
نزاعات	ملكية	 األساسية،	وتسوية	 الخدمات	 الوصول	إىل	 من	حيث	كون	
األرايض،	وسبل	العيش	عرضة	للتغيري	يف	وقت	قصري.	وكان	إغالق	وتوحيد	
مخيامت	النازحني	منذ	آب	2019،	قد	أثار	قلقاً	متزايداً	بشأن	عدد	األَس	غري	
القادرة	عىل	الوصول	إىل	مأوى	مالئم،	يف	مناطق	نزوح	جديدة	أو	يف	
مناطقهم	األصلية.	وحيث	بقيت	نسبة	األَس	التي	تعيش	يف	املواقع	غري	
الرسمية	منخفضة	)6%	من	النازحني	و0.1%	من	العائدين(	هناك	حاجة	ملزيد	

من	البحوث	والربامج	الهادفة	لدعم	هذه	الفئة	الهّشة	جداً.

يف	هذا	التقرير	ملحة	مفّصلة	عن	الظروف	التي	تواجه	النازحني	واألَس	العائدة	التي	
كانت	تسكن	يف	مواقع	غري	رسمية	خالل	فرتة	جمع	بيانات	التقييم	املوقعي	املتكامل	
السادس	يف	أيار	-	متوز	2021.	كام	يلخص	هذا	التقرير	توجهات	النازحني	والعائدين	منذ	
التقييم	املوقعي	املتكامل	الخامس	الذي	أجري	يف	متوز	-	آب	2020.	ويستعرض	
التقرير	التغيريات	التي	طرأت	عىل	عدد	السكان	واملواقع	غري	الرسمية،	مبا	ويقوم	
بتحليل	املواقع	التي	استقبلت	الوافدين	من	املخيامت	يف	الفرتة	من	آب	2020	إىل	
متوز	2021.	ويقدم	التقرير	أيضاً	تحليالً		مواضيعياً	حول	سبل	العيش	والَسكن	واألرض	
واملمتلكات	واملياه	والصف	الصحي	والنظافة	والحامية،	إضافة	إىل	نوايا	األَس	النازحة	
يف	املواقع	غري	الرسمية.	ويسلط	التقرير	الضوء،	كلام	أمكن	عىل	األقضية	التي	تتّسم	

مبثل	تلك	التوجهات	أو	الديناميكيات،	ملزيد	من	البحث	والربمجة	املستهدفة.

والتغطية املنهجية	
أجرت	مصفوفة	تتبع	النزوح	DTM	التابعة	للمنظمة	الدولية	تقييامً	لجميع	
املواقع	غري	الرسمية	يف	العراق	كجزء	من	التقييم	املوقعي	املتكامل	
السنوي.	وجرت	الجولة	السادسة	من	التقييم	املوقعي	املتكامل	خالل	
 4.876.170 3.757	موقعاً،	ووصلت	إىل	 2021،	وغطت	 -	متوز	 أيار	 الفرتة	
وقامت	 النازحني(.	 من	 و%97	 العائدين	 من	 	%99( نازح	 و1.154.462	 عائد	
الدوليّة	 للمنظمة	 التابعة	 	) 	RARTs( الرسيعة	 واالستجابة	 التقييم	 فرق	
للهجرة	بإجراء	التقييم	املوقعي	املتكامل	من	خالل	استطالع	آراء	مصادر	
أو	 النازحني	 غالبية	 املبارشة	عىل	 ومالحظاتهم	 الرئيسيني	 املعلومات	
العائدين	الذين	يعيشون	يف	املواقع	غري	الرسمية	)وليس	عىل	األَس	

الفردية(.

يف	التقييم	املوقعي	املتكامل،	يتم	تحديد	املواقع	غري	الرسمية	وفقاً	
للمعايري	التالية	التي	وضعها	فريق	تنسيق	وإدارة	املخيامت	يف	العراق		
)CCCM(:	)1(	مناطق	غري	مشيّدة	إليواء	أَس	النازحني	والعائدين	لكنها	تخدم	
هذا	الغرض؛	)2(	عدم	مسؤولية	السلطات	عن	اإلدارة؛	)3(	انعدام	أو	شحة	
الخدمات	واملساعدة	املنتظمة	)4(	وجود	ما	ال	يقل	عن	خمس	أَس	يف	

املوقع	املستهدف.1

كام	يحدد	التقييم	املوقعي	املتكامل،	إذا	ما	كان	املوقع	غري	الرسمي	
يحتوي	عىل:	)1(	األَس	النازحة	من	أحيائها	السكنية	أو	قريتها	األصلية	نتيجة	
الحرب	ضد	داعش،	ويطلق	عليهم	)النازحون(	)2(	األَس	التي	نزحت	وعادت	

بعد	ذلك	إىل	موقع	غري	رسمي	يف	أحيائها	السكنية	أو	قريتها	األصلية،	
ويطلق	عليهم	)العائدون(	)3(	كالًّ	من	النازحني	والعائدين.	

الخاصة	 التقرير،	 هذا	 الواردة	يف	 البيانات	 بني	 التناقضات	 بعض	 هناك	
وإدارة	 تنسيق	 فريق	 بيانات	 وبني	 والسكان،	 الرسمي	 غري	 باملوقع	
بشكل	 تعمل	 النزوح	 تتبع	 مصفوفة	 إن	 ورغم	 العراق.	 يف	 املخيامت	
وثيق	مع	فريق	تنسيق	وإدارة	املخيامت	يف	العراق،	إالّ	أن	هناك	بعض	
االختالفات	املنهجية	الرئيسية،	وهي:	)1(	تقوم	مصفوفة	تتبع	النزوح	بجمع	
البيانات	كل	شهرين	عن	العدد	اإلجاميل	لألَس	النازحة	والعائدة	يف	جميع	
أنحاء	العراق،	وتحسب	عدد	األفراد	املوجودين	يف	موقع	ما،	بضب	عدد	
األَُس	يف	ستّة،	وهو	متوسط	حجم	األسة	العراقية؛	)2(	يشمل	إجاميل	
العدد	بحسب	مصفوفة	تتبع	النزوح،	أولئك	الذين	نزحوا	نتيجة	للصاع	مع	
دون	 املضيف	فقط؛	 واملجتمع	 الالحقة،	 والفرتة	 	2014 عام	 داعش	يف	

تضمني	للنازحني	قبل	عام	2014	يف	تلك	التقييامت.

الرسمية	عىل	 املتكامل	عىل	املواقع	غري	 التقييم	املوقعي	 وأجري	
أوالً،	نوع	املوقع	وساكنيه	واملأوى	يف	جميع	املواقع	غري	 مرحلتني.	
الرسمية	عىل	صعيد	البالد.	ثانياً،	إجراء	تقييم	كامل	يف	حال	احتواء	املوقع	
غري	الرسمي	عىل	15	أسة	أو	أكرث،	باستخدام	استامرة	أكرث	تفصيالً	بالرشاكة	
مع	أعضاء	فريق	التنسيق	بني	الوكاالت	)ICCG(.	ويُقَصد	بـ«املواقع	املقيّمة	

بالكامل«	يف	هذا	التقرير،	املواقع	التي	تّضم	15	أسة	أو	أكرث.

الشكل	1:	املواقع	املقيّمة	بالكامل	يف	التقييمني	املوقعينّي	املتكاملني	الخامس	والسادس	

الخامس  املتكامل  املوقعي  التقييم 

)2020 آب  )متوز – 

السادس  املتكامل  املوقعي  التقييم 

)2021 متوز   – )أيار 

418 490 العدد	الكيل	للمواقع	غري	الرسمية	املحددة

13,533 14,067 عدد	األَس	يف	املواقع	غري	الرسمية

216 229 املواقع	غري	الرسمية	املقيّمة	بالكامل	)+15	أسة(

11,86711,887 عدد	األَس	يف	املواقع	غري	الرسمية	املقيّمة	بالكامل
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املواقع	غري	الرسمية:	األرقام	والتوجهات	

هناك	موقعان	ريفيان	يف	قضاَئ	القائم	والفلوجة	مبحافظة	األنبار،	معظم	الساكنني	فيهام	من	العائدين. 	2
http://iraqdtm.iom.int/ILA6/InformalSites		عىل	الخارطة	هذه	من	تفاعلية	نسخة	عىل	االطالع	ميكن 	3

بحسب	املعلومات	املقدمة	من	فرق	التقييم	واالستجابة	الرسيعة	ومصفوفة	تتبع	النزوح	الذين	أجروا	التقييم	املوقعي	املتكامل.	 	4
مل	يتم	تسجيل	املواقع	غري	الرسمية	يف	قضاء	الحض	يف	التقييم	املوقعي	املتكامل	الخامس،	ولكن	تم	تسجيلها	يف	التقييم	املوقعي	املتكامل	السادس	بعد	 	5 

مهمة	مشرتكة	مع	رشكاء	مجموعة	تنسيق	وإدارة	املخيامت. 	

يف	متوز	2021،	سجل	التقييم	املوقعي	املتكامل	السادس	418	موقعاً	
غري	رسمي.	وكانت	األَس	النازحة	موجودة	يف	389	موقعاً	غري	رسمي،	
وأَس	العائدين	يف	31	موقعاً.2	وبحسب	التقييم	ذاته،	لوحَظ	أن	محافظة	
الصعيد	 عىل	 الرسمية	 غري	 املواقع	 من	 	%38 عىل	 تحتوي	 دهوك	
الوطني	)160(	و18%	يف	نينوى	)76(،	و12%	يف	صالح	الدين	)52(.	وعىل	
املواقع	 30%	من	جميع	 ُسميّل	عىل	 يحتوي	قضاء	 األقضية،	 مستوى	

غري	الرسمية	)128(	وقضاء	كركوك	عىل	7%	)31(	ثم	زاخو	)6%،	24	موقعاً(	
والفلوجة	)5%،	20	موقعاً(.	

وبشكل	عام،	سّجل	التقييم	املوقعي	املتكامل	السادس	13.533	أسة	
تقيم	يف	مواقع	غري	رسمية	)12.490	أسة	نازحة	و1.043	أسة	عائدة(.	
وتبلغ	نسبة	هؤالء	يف	محافظة	األنبار	)28%(	تليها	دهوك	)24%(	وصالح	

الدين	)%14(.	

الخارطة	1:	جميع	املواقع	غري	الرسمية	بحسب	النوع	وفئة	السكان3

والسادس،	 الخامس	 املتكاملني	 املوقعيني	 التقييمني	 بني	 الفرتة	 خالل	
انخفض	العدد	اإلجاميل	للمواقع	غري	الرسمية	مبقدار	15%،	من	490	موقعاً	
إىل	418	موقعاً.	وانخفض	عدد	املواقع	غري	الرسمية	بشكل	ملحوظ	يف	
محافظة	دهوك،	حيث	كان	هناك	20	موقعاً	أقل	يف	قضاء	زاخو	و19	موقعاً	
أقل	يف	ُسميّل	بحسب	التقييم	املوقعي	املتكامل	السادس.	ويعزى	هذا	
االنخفاض	إىل	عودة	النازحني	إىل	مناطقهم	األصلية،	وتحديداً	إىل	قضاء	
املخيامت	 إىل	 األَس	 بعض	 انتقال	 وكذلك	 نينوى،	 سنجار	يف	محافظة	
بهدف	الحصول	عىل	املساعدات،	وانتقال	أَس	أخرى	إىل	محالت	سكناهم	
انخفض	فيها	 التي	 أما	املحافظات	األخرى	 تأهيلها.4	 إعادة	 األصلية	بعد	
عدد	املواقع	غري	الرسمية	فهي؛	صالح	الدين،	بواقع	25	موقعاً؛	يقع	17 
موقعاً	منها	يف	قضاء	تكريت.	ويف	محافظة	كركوك،	انخفض	عدد	تلك	
املواقع	بواقع	11	موقعاً	أقل	يف	قضاء	كركوك	و8	يف	قضاء	داقوق.	أما	
يف	محافظة	بغداد،	فلوحظ	11	موقعاً	جديداً	بحسب	التقييم	املوقعي	

املتكامل	السادس،	تقع	8	منها	يف	قضاء	املحمودية.	ويف	محافظة	
نينوى،	تم	تسجيل	ثالثة	مواقع	غري	رسمية	أقّل.	من	جهة	أخرى،	سّجل	
التقييم	املوقعي	املتكامل	السادس	14	موقعاً	غري	رسمي	جديد	يف	

قضاء	الَحَض،	و	13	موقعاً	أقل	يف	قضاء	الشيخان.5   

الخامس	 املتكاملني	 املوقعيني	 التقييمني	 بني	 الفرتة	 خالل	 انخفض	
والسادس،	عدد	األَس	املقيمة	يف	املواقع	غري	الرسمية	بنسبة	4%،	من	
14.067	إىل	13.533	أسة.	وسّجل	التقييم	املوقعي	املتكامل	السادس	
محافظة	دهوك	عدداً	أقل	من	األس	مبقدار	1.317	أسة،	ويف	صالح	الدين	
أقل	بـ	515	أسة،	ويف	النجف	انخفاضاً	بواقع	132	أسة.	من	جهة	أخرى،	
ارتفع	عدد	األَس	يف	املواقع	غري	الرسمية	يف	محافظة	بغداد	)663( 
واألنبار	)576(	ونينوى	)268(.	وشهدت	املحافظات	األخرى	استقراراً	نسبياً	

يف	عدد	األَس،	مع	تقلبات	ألقّل	من	مائة	أسة.

1 1
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الُجدد  الوافدون 

يقصد	باملجتمع	املضيف	هنا،	األَس	التي	تعيش	يف	مناطقها	األصلية	ومل	تغادرها	بسبب	نزوح	أو	تهجري	خالل	الصاع	مع	داعش	أو	يف	أعقاب	ذلك.	 	6

من	شأن	الوافدين	الجدد	إىل	املواقع	غري	الرسمية،	ومن	ضمنهم	األَس	
إىل	 الوصول	 عىل	 إضافية	 بأعباء	 يتسببوا	 أن	 املخيامت،	 غادرت	 التي	
الخدمات،	كاملأوى	والعالقات	مع	املجتمعات	املضيفة	يف	املواقع	غري	
الرسمية	أو	حولها.6	ولوحظ	بني	التقييمني	املوقعيني	املتكاملني	الخامس	
والسادس،	أن	أكرث	من	ربع	املواقع	غري	الرسمية	املقيّمة	بالكامل،	شهدت	

وصول	وافدين	جدد	خالل	االثني	عرش	شهراً	املاضية	)26%،	57	موقعاً(.	
وضّمت	محافظة	نينوى	أكرث	أولئك	الوافدين	إىل	املواقع	غري	الرسمية	
)63%،	20	موقعاً(	تليها	األنبار	)50%،	15	موقعاً(.	وتركزت	مواقع	الوافدين	
الجدد	يف	أقضية	الفلوجة	)55%،	11	موقعاً(	واملحمودية	)73%،	11	موقعاً(	

وقضاء	الَحَض	)70%،	7	مواقع(.

الشكل	2:	نسبة	املواقع	غري	الرسمية	التي	شهدت	وصول	وافدين	جدد	خالل	االثني	عرش	شهراً	املاضية،	بحسب	املحافظات

تم	تسجيل	وصول	13%	من	الوافدين	من	املخيامت	كمواقع	غري	رسمية	
إىل	 املخيامت	 من	 الوافدين	 أكرث	 ووصل	 موقعاً(.	 	27( بالكامل	 مقيّمة	
	،%40( 5	مواقع(	وسنجار	 7	مواقع(	والبعاج	)%83،	 	،%70( الَحَض	 أقضية	
4	مواقع(	يف	محافظة	نينوى؛	وقضاء	املحمودية	يف	محافظة	بغداد	
)20%،	3	مواقع(.	وكان	مصادر	املعلومات	الرئيسيون	يف	املواقع	غري	

الرسمية	املقيّمة	بالكامل	قد	ُسئلوا	عام	إذا	كان	جميع	الوافدين	هم	من	
املخيامت،	أو	بعضهم	فقط	أو	معظمهم،	أو	ال	أحد	منهم.	ومن	الجدير	
املنصمة،	 االثني	عرش	شهراً	 خالل	 الجدد	 الوافدين	 »جميع«	 أن	 بالذكر	
كانوا	من	املخيامت	يف	موقع	واحد	يف	كل	من	أقضية	الفلوجة	ومخمور	

والَحَض	)انظر	الخارطة	2	أدناه(.

الخارطة	2:	املواقع	غري	الرسمية	التي	شهدت	وافدين	من	املخيامت	
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النازحون	يف	املواقع	غري	الرسمية
بلغ	العدد	الكيل	لألَس	النازحة	يف	املواقع	غري	الرسمية	12.490	أسة.	
3.442	أسة(	 	،%28( األنبار	 األَس	يف	 أرباع	هذه	 ثالثة	 من	 أكرث	 ويعيش	
ودهوك	)26%،	3.233(	ونينوى	)13%،	1.640(	وصالح	الدين	)%11،	1.347(.	

أما	األقضية	التي	تحتوي	عىل	أعىل	نسبة	من	النازحني	يف	املواقع	غري	
الرسمية،	فهي	ُسميّل	22%	)2.716	أسة(	والفلوجة	و21%	)2.589	أسة(	

وقضاء	كركوك	مبحافظة	بنسبة	9%	)1.072	أسة(.		

الخارطة	3:	األَس	النازحة	يف	املواقع	غري	الرسمية	بحسب	األقضية	)التقييم	املوقعي	املتكامل	السادس(

عدد األَرس النازحة يف املواقع

غري الرسمية بحسب األقضية  
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النازحني	يف	 السكان	 عدد	 إجاميل	 6%	يف	 بنسبة	 انخفاض	 هناك	 كان	
املواقع	غري	الرسمية	بني	فرتات	التقييمني؛	من	13.293	أسة	إىل	12.490 
أسة.	ولوحظ	الفارق	األكرب	بني	التقييامت	يف	محافظة	دهوك،	حيث	سجل	
قضاء	ُسميّل	انخفاضاً	قدره	1.049	أسة	بني	فرتات	التقييم،	وسجل	قضاء	

زاخو	269	أسة	أقل.

كام	انخفض	عدد	األَس	النازحة	يف	املواقع	غري	الرسمية	يف	محافظة	
صالح	الدين؛	حيث	سجل	قضاء	تكريت	563	أسة	أقل،	وسامراء

ويقابل	 السادس.	 املتكامل	 املوقعي	 التقييم	 بحسب	 أقل	 أسة	 	132
العائدة	 األَس	 عدد	 ارتفاع	يف	 تكريت،	 النازحة	يف	 األَس	 عدد	 انخفاض	
القضاء،	 الرسمية	يف	 بزيادة	قدرها	405	أسة	عادت	إىل	املواقع	غري	

ومعظمهم	من	قضاء	كركوك.

وُسجِّلت	أكرب	زيادة	يف	عدد	األَس	النازحة	يف	املواقع	غري	الرسمية	يف	
محافظة	بغداد،	بوجود	626	أسة	يف	قضاء	املحمودية.	وتعزى	هذه	
الزيادة	الكبرية	إىل	تصنيف	مخيم	اللطيفية	كموقع	غري	رسمي.	يضاف	
إىل	ذلك،	حصول	بعض	األَس	النازحة	التي	كانت	تستأجر	مساكن	أو	تقيم	مع	
أَس	أخرى	يف	املحمودية	أصلها	من	محافظة	بابل،	عىل	موافقة	ماليك	

األرايض	لبناء	مواقع	غري	رسمية	هناك،

لقاء	رسوم	أو	أجرة	معينة.	وشهدت	محافظة	األنبار	أيضاً	زيادة	ملحوظة	
يف	عدد	األَس	النازحة	يف	املواقع	غري	الرسمية	يف	قضاَئ	الفلوجة	

)413	أسة(	والرمادي	)115	أسة(.

الشكل	3:	تغري	عدد	األَس	النازحة	يف	املواقع	غري	الرسمية	بني	فرتيت	التقييمني	املوقعيني	املتكاملني	الخامس	والسادس	بحسب	املحافظات

النازحني أقضية أصل 

يف	كل	موقع	من	مواقع	النازحني	املقيّمة	بالكامل	والبالغ	عددها	216 
النازحة	من	 األَس	 الرئيسيون	عن	عدد	 ُسئل	مصادر	املعلومات	 موقعاً،	
كل	قضاء.	والجدير	بالذكر	أن	27%	من	النازحني،	نازحون	داخل	مناطقهم	
د	النزوح	داخل	األقضية	أمراً	شائعاً	يف	الفلوجة	 األصلية	)2.906	أسة(.	ويُعَّ

وسامراء	والَحَض	وكركوك.	

غري	 املواقع	 النازحني	يف	 من	 عدد	 أكرب	 عىل	 الفلوجة	 قضاء	 يحتوي	
الرسمية.	وأقضية	األصل	هي	املسيّب	يف	محافظة	بابل	والفلوجة	يف	

سنجار	 وقضاَئ	 دهوك،	 مبحافظة	 ُسميّل	 وقضاء	 الرمادي،	 محافظة	
األَس	 جميع	 فتنتمي	 سامراء،	 أما	يف	 نينوى.	 محافظة	 والبعاج	يف	
النازحة	تقريباً	يف	املواقع	غري	الرسمية	إىل	قضاء	سامراء	نفسه	)411 

أسة(	أو	من	قضاء	بَلد	املجاور	)511(.
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الخارطة	4:	النازحون	يف	املواقع	غري	الرسمية:	أقضية	األصل	الرئيسية

املطّول  النزوح 

تم	جمع	البيانات	الخاصة	بفرتة	النزوح	األوىل	لألَس	النازحة	يف	املواقع	
املقيّمة	بالكامل	فقط	)التي	تّضم	15	أسة	أو	أكرث(.	ففي	96%	عىل	األقل	
من	تلك	املواقع،	كانت	غالبية	األَس	من	النازحني	قبل	متوز	2017،	مام	يشري	
إىل	أنهم	كانوا	نازحني	لفرتة	تزيد	عىل	ثالث	سنوات	خالل	إجراء	التقييم	

املوقعي	املتكامل	السادس.	ويف	محافظة	نينوى،	كان	50%	من	األَس	
النازحة	يف	املواقع	غري	الرسمية	قد	نزحوا	بني	ترشين	األول	2016	ومتوز	
2017.	ويف	محافظة	أربيل،	كان	46%	من	األَس	النازحة	يف	املواقع	غري	

الرسمية	قد	نزحوا	بني	متوز	2017	وكانون	األول	2018.	

٢ - ٢٥٩

٢٦٠ - ٧٨٠

٧٨١ - ١,٦٩٧

قضاء النزوح
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العائدون	يف	املواقع	غري	الرسمية
يف	متوز	2021،	كانت	هناك	1.043	أسة	عائدة	تقيم	يف	مواقع	غري	رسمية.	
ويعيش	أكرث	من	نصف	السكان	العائدين	يف	املواقع	غري	الرسمية	يف	
)405	أسة(.	 تكريت	وحده	 بنسبة	39%	يف	قضاء	 الدين،	 محافظة	صالح	
وتقيم	27%	من	األَس	العائدة	يف	املواقع	غري	الرسمية	يف	محافظة	

األنبار،	عاد	معظمهم	من	أقضية	القائم	والفلوجة	والرمادي.	وتحتوي	
محافظة	نينوى	عىل	11%	من	السكان	العائدين	يف	مواقع	غري	رسمية،	

موزعني	بني	أقضية	املوصل	)55	أسة(	وسنجار	)53(	وتلعفر	)5(.

الخارطة	5:	عدد	األَس	العائدة	يف	املواقع	غري	الرسمية	بحسب	األقضية	)التقييم	املوقعي	املتكامل	السادس(

ارتفع	عدد	األَس	العائدة	يف	املواقع	غري	الرسمية	بنسبة	35%	يف	الفرتة	
بني	التقييمني	املوقعيني	املتكاملني	الخامس	والسادس،	من	774	أسة	
إىل	1.043	أسة.	وتحتوي	محافظة	صالح	الدين	عىل	أكرب	عدد	من	العائدين	
يف	املواقع	غري	الرسمية،	حيث	يبلغ	عددهم	580	أسة	حسب	التقييم	
املوقعي	املتكامل	السادس.	وحدث	بني	التقييمني،	تدفق	ملحوظ	للعائدين	
يف	املواقع	غري	الرسمية	يف	صالح	الدين،	إذ	تم	تسجيل	405	أسة	عائدة	
يف	مواقع	غري	رسمية	يف	قضاء	تكريت	خالل	فرتة	التقييم	املوقعي	
املتكامل	السادس،	وتلك	األَس	مل	تكن	مسجلة	سابقاً.	وكان	هناك	أيضاً	200 
أسة	أقل	من	األَس	العائدة	يف	املواقع	غري	الرسمية	يف	قضاء	سامراء	

خالل	نفس	فرتة	التقييم،	من	بينهم	121	أسة	أقل	يف	بيجي	و58	أسة	
أقل	يف	الرشقاط.	

ويف	محافظة	األنبار،	سجل	التقييم	املوقعي	املتكامل	السادس،	110	أسة	
عائدة	إضافية،	و285	أسة	عائدة	يف	املواقع	غري	الرسمية	إجامالً.	أما	يف	
محافظة	أربيل،	فتم	تسجيل	55	أسة	عائدة	يف	املواقع	غري	الرسمية	ألول	
مرة	يف	قضاء	مخمور	خالل	فرتة	التقييم	املوقعي	املتكامل	السادس.	
وسجلت	محافظة	نينوى	بني	التقييمني	الخامس	والسادس،	زيادة	معتدلة	

قدرها	45	أسة،	ليصبح	العدد	الكيل	113	أسة.

عدد األَرس العائدة يف املواقع

 غري الرسمية بحسب األقضية  
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الشكل	4:	تغري	عدد	األَس	العائدة	يف	املواقع	غري	الرسمية	بني	التقييمني	املوقعيني	املتكاملني	الخامس	والسادس	حسب	األقضية

للعائدين آخر نزوح  أقضية 

من	مجموع	1.043	أسة	عائدة	تعيش	حالياً	يف	مواقع	غري	رسمية،	عادت	
449	أسة	من	قضاء	كركوك،	معظمهم	إىل	قضاء	تكريت	مبحافظة	صالح	
الدين	)405	أسة(.	وأفادت	143	أسة	من	األَس	العائدة	أن	آخر	قضاء	نزوح	
لهم	كان	املوصل،	وعاد	معظمهم	إىل	أقضية	الرشقاط	ومخمور	أو	إىل	

مناطقهم	األصلية	داخل	قضاء	املوصل.

كان	قضاءا	الفلوجة	والرمادي	قضاَئ	نزوح	مهمني	بالنسبة	للعائدين	يف	
املواقع	غري	الرسمية	)85	و54	أسة	عىل	التوايل(	إذ	حدثت	نسبة	كبرية	
من	العودة	عرب	هذه	األقضية	أو	داخلها.	وكذلك	شهد	قضاء	بلَد	عودة	

ملحوظة	إىل	املواقع	غري	الرسمية	عرب	األقضية	)الخارطة	6(.

.

الخارطة	6:	العائدون	يف	املواقع	غري	الرسمية:	أقضية	آخر	نزوح	)التقييم	املوقعي	املتكامل	السادس(
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بغداد

دهوك
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اربيل
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ميسان
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النجف
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الرمادي
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أبو
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القرنة
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شط العرب

البرصة
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الفاو

سميل دهوك

زاخو

العامدية

خانقني

كفري

بلدروز

املقدادية

الخالص

بعقوبة

اربيل

مخمور

مريكسور

راوندوز
جومان

شقالوة

كويسنجق

عني متر

كربالء
الهندية

الحويجة
داقوق

كركوك

دبس

عيل الغريب

العامرة

املجر الكبري

امليمونة
الكحالء
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تلكيف
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البعاج

سنجار
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طوز

خورماتو

تكريت
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الدور

بلد
الرثثار
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دوكان
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شهربازار

حلبجة

بنجوين

دربندخان

الرفاعي

النارصية
سوق الشيوخ

الجبايش

الشطرة

بدرة

الكوت
النعامنية

الحي

العزيزية

الصويرة
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ُسبل	العيش	واالحتياجات	األَسية
يجمع	التقييم	املوقعي	املتكامل	معلومات	عن	ُسبل	العيش	واالحتياجات	
الرئيسية	يف	املواقع	غري	الرسمية،	إضافة	إىل	املساعدات	اآلتية	من	
املنظامت	اإلنسانية	أو	الحكومية	أو	غريها	من	الجهات	الخريية	املحلية،	

يف	املواقع	التي	تستضيف	15	أسة	أو	أكرث		

االقتصادي النشاط 

غالبية	األَس	يف	81%	من	املواقع	خاملة	اقتصادياً،	يف	حني	كانت	نسبتهم	
وفق	التقييم	املوقعي	املتكامل	الخامس	هي	67%؛	أي	إن	عدد	املواقع	
ارتفع	من	153	يف	التقييم	املوقعي	املتكامل	الخامس،	إىل	174	موقعاً	
التقييم	املوقعي	املتكامل	السادس.	وكانت	محافظة	دهوك	قد	 يف	
أظهرت	توجهاً	مقلقاً	بني	التقييمني،	بوجود	أَس	خاملة	اقتصادياً	يف	%52	
من	املواقع	)47	موقعاً(	خالل	فرتة	التقييم	املوقعي	املتكامل	الخامس،	

حيث	ارتفعت	النسبة	إىل	100%	من	املواقع	)62	موقعاً(	خالل	فرتة	التقييم	
املوقعي	املتكامل	السادس.	ويف	دهوك،	حيث	انخفض	عدد	النازحني	
الساكنني	يف	املواقع	غري	الرسمية،	ارتفعت	من	جهة	أخرى	نسبة	النازحني	
العاطلني	عن	العمل	أو	غري	القادرين	عىل	كسب	العيش.	كذلك	شهدت	
محافظة	نينوى	زيادة	يف	عدد	ونسبة	املواقع	التي	كانت	غالبية	األَس	
فيها	خاملة	اقتصادياً.	وبحسب	التقييم	املوقعي	املتكامل	الخامس،	لوحظ	
ارتفعت	 نينوى،	 70%	من	املواقع	يف	 اقتصادياً	يف	 أَس	خاملة	 وجود	
الحقاً	إىل	94%	من	املواقع	يف	التقييم	املوقعي	املتكامل	السادس	
)30	موقعاً(.	يف	حني	شهدت	محافظة	كركوك	تحسناً	ملحوظاً	يف	عدد	
املواقع	التي	توجد	فيها	أَس	خاملة	اقتصادياً،	من	90%	من	املواقع	يف	
التقييم	املوقعي	املتكامل	الخامس	إىل	51%	من	املواقع	يف	التقييم	

املوقعي	املتكامل	السادس.	

الشكل	5:	التباين	يف	نسبة	املواقع	ذات	األَس	الخاملة	اقتصادياً	حسب	املحافظات

األساسية   االحتياجات  تلبية 

بني	فرتيت	التقييمني	املوقعيني	املتكاملني	الخامس	والسادس،	تضاعف	
احتياجاتها	 تلبية	 فيها	 األَس	 نصف	 من	 ألقل	 ميكن	 التي	 املواقع	 عدد	
وُسجِّل	 موقعاً(.	 	176 إىل	 93موقعاً	 )من	 	%81 إىل	 	%41 من	 األساسية،	
)11	موقعاً(	يف	 ارتفاع	يف	محافظة	دهوك	مرة	أخرى،	من	%12	 أعىل	
التقييم	املوقعي	املتكامل	الخامس	إىل	92%	)57	موقعاً(	يف	التقييم	
املوقعي	املتكامل	السادس.	وُسجِّل	يف	قضاء	ُسميّل	وحده	46	موقعاً	
غري	رسمي	ميكن	ألقل	من	نصف	األَس	فيها	تلبية	احتياجاتها	األساسية	

)من	أصل	50	موقعاً	يف	القضاء	املذكور(.	

غري	 املواقع	 نسبة	 بلغت	 بغداد،	 مبحافظة	 املحمودية	 قضاء	 ويف	
الرسمية	التي	ميكن	ألقل	من	نصف	األَس	فيها	تلبية	احتياجاتها	األساسية	
93%	)14	موقعاً(	مقارنة	مع	75%	من	املواقع	يف	التقييم	املوقعي	
املتكامل	الخامس	)3	مواقع(.	وسجلت	محافظة	صالح	الدين	تدهوراً،	حيث	
بلغت	نسبة	املواقع	غري	الرسمية	التي	ميكن	ألقل	من	نصف	األَس	فيها	
تلبية	احتياجاتها	األساسية	93%	)28	موقعاً(	مقارنة	مع	34%	من	املواقع	

املسجلة	يف	التقييم	املوقعي	املتكامل	الخامس	)13	موقعاً(.

املساعدات تلقي 

عىل	الرغم	من	هشاشة	أولئك	الذين	يقيمون	يف	مواقع	غري	رسمية،	
أفاد	الساكنون	يف	29%	من	املواقع	غري	الرسمية	املقيّمة	بالكامل	أنهم	
تلقوا	مساعدات	خالل	األشهر	الثالثة	املاضية،	من	املنظامت	اإلنسانية	)%19(	

والجهات	الحكومية	)%10(.

إنسانية	 تلقت	مساعدات	 التي	 الرسمية	 تلك	املواقع	غري	 ويقع	معظم	
من	املنظامت	يف	محافظة	نينوى،	بنسبة	75%	من	املواقع	يف	قضاء	
سنجار	)6	مواقع(	و60%	يف	قضاء	املوصل	)3(	وجميع	املواقع	يف	قضاء	
تلعفر	)2(	تلقت	شكالً	من	أشكال	املساعدة	خالل	األشهر	الثالثة	السابقة	
عىل	التقييم	املوقعي	املتكامل	السادس.	ويبدو	أن	معظم	املواقع	غري	
الرسمية	يف	محافظة	األنبار	أيضاً	تلقت	مساعدات	إنسانية	من	املنظامت	
)10	مواقع(	و75%	يف	قضاء	 الفلوجة	 اإلنسانية،	بنسبة	50%	يف	قضاء	
الرمادي	)3	مواقع(.	كام	تلقى	النازحون	يف	قضاء	الرمادي	الذي	يستضيف	
عدداً	كبرياً	من	النازحني	من	أقضية	أخرى،	مساعدات	وصدقات	من	أهايل	

املجتمع	املضيف	يف	ثالثة	مواقع	من	القضاء.

التقییم املوقعي التکامل ٥ التقییم املوقعي التکامل ٦

٪٦٧

٪٥٩

٪٦٧

٪٥٢

٪١٠٠ ٪١٠٠

٪٠٪٠

٪٩٠

٪٠ ٪٠

٪١٠٠

٪٧٠

٪١٠٠

٪٨٧

٪١٠٠

٪٨١

٪٥٧

٪١٠٠

٪٨١

٪١٠٠ ٪١٠٠

٪٥٠

٪٠

٪٤١

٪١٠٠
٪٩٤

٪١٠٠

٪٨٧

٪١٠٠

األنبار املجموع بابل بغداد دهوك دیالی اربیل کربال کرکوك املیسان نجف نینوی القادسیة صالح الدین واسط
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10%	فقط	من	املواقع	 الحكومية،	فكانت	يف	 للمساعدات	 بالنسبة	 أما	
غري	الرسمية	املقيّمة	بالكامل.	وكانت	غالبية	تلك	املساعدات	يف	قضاء	
الفلوجة	)75%،	10مواقع(	ويتلقى	موقع	واحد	فقط	منها،	مساعدات	من	
املنظامت	اإلنسانية.	وكانت	جميع	املواقع	األربعة	يف	الرمادي	قد	تلقت	
مساعدات	حكومية	يف	األشهر	الثالثة	السابقة	عىل	التقييم	املوقعي	
أربيل	 املتكامل	السادس.	كذلك	تلقى	موقع	واحد	يف	كل	من	قضاَئ	
ومخمور	مساعدات	حكومية.	ويف	جنوب	العراق،	تلقى	موقع	واحد	يف	
كل	من	قضاَئ	الكوت	مبحافظة	واسط،	وقضاء	الديوانية	يف	محافظة	

القادسية	مساعدات	حكومية.	

الخريية	يف	املجتمع	 الجمعيات	 اآلتية	من	 رغم	ضآلة	نسبة	املساعدة	
املضيف،	إذ	تلقت	7%	فقط	من	املواقع	)15	موقعاً(	مثل	تلك	املساعدات،	
60	موقعاً	غري	رسمي	يف	املحمودية	تلقى	مساعدات	 إالّ	أن	أكرث	من	

من	الجمعيات	الخريية	خالل	األشهر	الثالثة	السابقة	عىل	التقييم	)9(.

تم	تقييم	االحتياجات	التي	مل	تُلبّى	اعتامداً	عىل	السكان	النازحني	والعائدين	يف	املوقع،	لتقديم	البيانات	كنسبة	مئوية	تعرب	عن	جميع	أولئك	املوجودين	يف	 	7 
املواقع	غري	الرسمية. 	

أجاب	املشارك	يف	االستطالع	بـ	»غري	ذلك«.	ويف	جميع	الحاالت	التي	تم	فيها	تسجيل	هذه	االجابة،	كانت	املنح	النقدية	هي	الحاجة	املحددة. 	8

تُلبّى االحتياجات التي مل 

طُلب	من	مصادر	املعلومات	الرئيسيني	تحديد	ثالثة	احتياجات	مل	تتم	تلبيتها	
العيش	هي	 وُسبل	 العمل	 فرص	 أن	 وُوِجَد	 رسمي.	 غري	 موقع	 كل	 يف	
االحتياجات	األكرث	طلباً	)73%(	كام	أفاد	النازحون	والعائدون	يف	تلك	املواقع.	
ويأيت	املأوى	يف	املرتبة	الثانية	)63%(	ثّم	ماء	الرشب	)35%(	واملواد	غري	
الغذائية	)35%(.7	تم	تحديد	مياه	الرشب	عىل	أنها	الحاجة	األساسية	لهؤالء	

يف	املواقع	غري	الرسمية	يف	األنبار	)69%(	وأربيل	)%63(.

أفادت	املواقع	غري	الرسمية	يف	محافظة	بغداد	أن	فرص	العمل	)%85(	
واملواد	غري	الغذائية	)71%(	والحصول	عىل	الوثائق	الثبوتية	الشخصية	أو	
استبدالها	)58%(	كانت	أهم	ثالثة	احتياجات	مل	تُلّبى.	وكان	املأوى	والَسكن	
أكرث	االحتياجات	التي	مل	يتم	تلبيتها	يف	صالح	الدين	)92%(	وكركوك	)%77(	
حيث	تعيش	معظم	األَس	يف	املواقع	غري	الرسمية	يف	كلتا	املحافظتني	
يف	دور	طينية	أو	مبنية	بالطابوق،	يُحتَمل	أن	تحتاج	إىل	ترميم	وتأهيل	بعد	

سنوات	من	استعاملها.

الشكل	6:	االحتياجات	التي	مل	تُلبّى	يف	املواقع	غري	الرسمية8

غیر ذلك

التعلیم

الحصول علی الوثائق الثبوتیة أو استبدالها

اعادة تأهیل أو بناء البنیة التحتیة والخدمات
(الطرق، الرصف الصحي، الکهرباء...)

الوصول الی حلول النتهاکات الحقوق
املتعلقة بالنزوح (العدالة والتعویضات)

الغذاء

الصحة

املواد غیر الغذائیة

ماء الرشب

السکن أو املأوی

العمل و سبل العیش

٪٥

٪١

٪٦

٪١١

٪١٢

٪٢٣

٪٢٥

٪٣٥

٪٣٥

٪٦٣

٪٧٣
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الَسَكن	واألرض	واملمتلكات
يهدف	التقييم	املوقعي	املتكامل	إىل	تكوين	صورة	أفضل	عن	حالة	الَسكن	واألرض	واملمتلكات	داخل	املواقع	غري	الرسمية،	مبا	يف	ذلك	أنواع	ترتيبات	

اإليواء،	وتسويات	نزاعات	ملكية	األرايض،	وانتشار	حاالت	التخلية،	ودفع	األجرة.	

حدثت	تغيريات	تعريفية	مهمة	عىل	تصنيف	أنواع	املأوى	يف	التقييم	املوقعي	املتكامل	السادس،	متاشياً	مع	الفئات	املستخدمة	لجمع	البيانات	من	قبل	الرشكاء	 	9 
يف	فريق	تنسيق	وإدارة	املخيامت.	نتيجة	لذلك،	يعرض	هذا	القسم	بيانات	التقييم	املوقعي	املتكامل	السادس	فقط. 	
مزيد	من	املعلومات	حول	البيانات	الدقيقة	ألنواع	املأوى	عىل	مستوى	املحافظات	واألقضية،	متوفرة	عىل	هذا	الرابط. 	10

نوع املأوى9 

يقوم	التقييم	املوقعي	املتكامل	بجمع	عدد	األَس	لكل	نوع	مأوى	يف	
التقييم	 بالكامل.	وسجل	 الرسمية	املقيّمة	 كل	موقع	من	املواقع	غري	
املوقعي	املتكامل	السادس	44%	من	األَس	املقيمة	يف	دور	مبنية	من	
الطني	أو	الطابوق	)5.269(.	وبلغت	نسبة	األَس	التي	تعيش	يف	الخيام	أو	

املساكن	املؤقتة	23%	)2.748	أسة(	واألَس	التي	تعيش	يف	املباين	غري	
املكتملة	أو	املهجورة	15%	)1.776	أسة(	واألَس	التي	تعيش	يف	حاويات	

أو	كابينات	6%	)716	أسة(.	

الشكل	7:	نسبة	األَس	يف	املواقع	غري	الرسمية	بحسب	نوع	املأوى	

عىل	مستوى	املحافظات،	توفر	الهياكل	الطينية	أو	املبنية	بالطابوق،	
الدين	 وصالح	 	)%84( وبغداد	 	)%100( كركوك	 األَس	يف	 لغالبية	 املأوى	
)70%(	وبابل	)68%(.	وتوجد	يف	األنبار	مجموعة	متنوعة	من	الهياكل،	حيث	
تعيش	 و%29	 املؤقتة	 املساكن	 أو	 الخيام	 األَس	يف	 من	 	%28 تعيش	
الفلوجة.	ويعيش	 ناحية	مركز	 العامة،	وتقع	جميعها	يف	 يف	املباين	
النازحون	املوجودون	يف	املواقع	غري	الرسمية	يف	محافظة	أربيل	يف	
الهياكل	 أو	يف	 	)%28( العامة	 )55%(	واملباين	 املباين	غري	املكتملة	
الطينية	 الهياكل	 نينوى،	تعترب	 الطابوق	)17%(.	ويف	 أو	 بالطني	 املبنية	
واملساكن	 الخيام	 إىل	 إضافة	 	)%44( السائدة	 بالطابوق	هي	 واملبنية	

املؤقتة	)%41(.10  

القرسيّة التخلية  وقضايا  امللكية،  نزاعات  تسويات 

حظيت	أغلبية	قليلة	من	املواقع	املقيّمة	بالكامل	باتفاقيات	أو	تسويات	
موقعاً(.	 	114 	،%53( فيها	 باإلقامة	 لألَس	 تسمح	 رسمية،	 وغري	 رسمية	
دهوك	 محافظة	 االتفاقيات،	 تلك	 مثل	 فيها	 التي	 املحافظات	 وتشمل	

بنسبة	84%	من	املواقع	)52(	وبغداد	بنسبة	86%	)18(.	من	جهة	أخرى،	
تفتقر	حوايل	ثالثة	أرباع	املواقع	غري	الرسمية	إىل	تسويات	بشأن	استخدام	
األرايض	يف	كركوك	)74%(	واألنبار	)73%(	وصالح	الدين	)73%(	ونينوى	

.)%69(

أما	عىل	صعيد	األقضية،	فعدد	املواقع	غري	الرسمية	التي	فيها	اتفاقيات	
بشأن	استخدام	األرايض،	قليل	جداً.	وتشمل	تلك	املواقع،	قضاء	الفلوجة	
حيث	جميع	املواقع	العرشين	فيها	تفتقر	إىل	مثل	تلك	االتفاقيات؛	وكذلك	
الخمسة	عرش	يف	سامراء،	إضافة	إىل	عرشين	موقعاً	 جميع	املواقع	
يف	قضاء	كركوك.	من	جهة	أخرى،	أعرب	النازحون	يف	أربعة	مواقع	يف	
سامراء	وموقعني	يف	الفلوجة	)من	مجموع	املواقع	التي	تفتقر	إىل	مثل	
تلك	االتفاقيات(	قبل	ثالثة	أشهر	من	التقييم	املوقعي	املتكامل	السادس،	
عن	تعرضهم	للتخلية	القرسية	أو	احتامل	تعرضهم	لها،	بتأثري	من	السطات.	
والحال	كذلك	يف	محافظة	كركوك،	حيث	أبلغ	النازحون	يف	موقعني	عن	
للتخلية	القرسية	أو	احتامل	تعرضهم	لها،	معللني	ذلك	برغبة	 تعرضهم	

مالك	األرض	أو	العقار	يف	استعادة	عقاره.

٪٤٤

٪٢٣

٪١٥

٪١٠
٪٦

٪١ ٪١

طین/طابوق خیام/ترتیبات
مؤقتة

مبنی غیر مکتمل
أو مهجور

بنایة حکومیة حاویة مدرسة غیر ذلك

http://iraqdtm.iom.int/ILA6/InformalSites
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دفع األجرة 

يف	ثلث	املواقع	غري	الرسمية،	تدفع	بعض	األَس	األجرة	)32%،	69	موقعاً(.	
إذ	ُسئل	مصادر	املعلومات	الرئيسيون	عام	إذا	كانت	بعض	األَس	أو	معظمها	
املسيّب	 قضاء	 األَس	يف	 »جميع«	 أن	 وُوِجد	 األجرة،	 تدفع	 جميعها	 أو	
مبحافظة	بابل	تدفع	األجرة	يف	موقعني	غري	رسميني؛	وكذلك	يف	موقع	
أربعة	 القادسية.	يضاف	إىل	ذلك،	 الديوانية	مبحافظة	 واحد	يف	قضاء	
مواقع	يف	قضاء	ُسميّل	مبحافظة	دهوك،	وتسعة	مواقع	يف	قضاء	

الَحَض	مبحافظة	نينوى،	»معظم«	األَس	فيها	تدفع	األجرة.	

ولوِحظ	أن	»بعض«	األَس	تدفع	األجرة	يف	30-	40%	من	املواقع	يف	معظم	
املحافظات.	ويُستثنى	من	ذلك،	محافظة	صالح	الدين،	حيث	ال	تدفع	األَس	
األجرة	يف	29	موقعاً	من	مجموع	30	موقعاً،	بينام	تدفع	معظم	األَس	

األجرة	يف	موقع	واحد	يف	قضاء	تكريت.

ملكية العقارات يف مناطق األصل

يف	63%	من	املواقع	املقيّمة	بالكامل،	لوِحظ	أن	غالبية	األَس	متلك	عقاراً	
يف	منطقتها	األصلية.	وكانت	نسبة	املواقع	التي	متلك	غالبية	األَس	عقارات	
يف	منطقتها	األصلية،	أعىل	من	املتوسط	يف	األقضية	التي	ترتفع	فيها	
نسبة	النزوح	داخل	األقضية؛	ومن	ذلك	أقضية	الَحَض	)90%(	والفلوجة	)%85(	
وسامراء	)80%(.	ويف	حال	فهم	العقبات	التي	تواجه	عودة	النازحني	داخل	
األقضية	)كدمار	املساكن	يف	منطقة	األصل،	أو	عدم	كفاية	أنشطة	ُسبل	
النزوح	 تقليل	 إىل	 تهدف	 برامج	 وضع	 النزوح(	ميكن	 موقع	 العيش	يف	

املطّول	يف	العراق.

كذلك	الحال	عندما	تكون	األَس	املقيمة	يف	موقع	غري	رسمي	من	نفس	
منطقة	األصل.	عىل	سبيل	املثال،	يّضم	قضاء	املحمودية	يف	محافظة	
بغداد	خامس	أكرب	عدد	من	النازحني	يف	املواقع	غري	الرسمية،	ومتتلك	
قضاء	 االصلية	يف	 منطقتها	 عقارات	يف	 األَس	 »جميع«	 أو	 »معظم«	

املسيّب	مبحافظة	بابل	يف	14	موقعاً	من	أصل	15	موقعاً.	

املاء	والَصف	الصحي	والنظافة
كل	 يف	 األَس	 نسبة	 تقييم	 إىل	 املتكامل	 املوقعي	 التقييم	 يهدف	
موقع	غري	رسمي	مقيّم	بالكامل،	الذين	ميكنهم	الوصول	إىل	ماء	الرشب	
واالحتياجات	املنزلية	والصابون	لغسل	اليدين	واملراحيض	وجمع	القاممة.	
وسأل	االستبيان	عام	إذا	كانت	هناك	أَس	أفادت	بوجود	مشاكل	يف	طعم	أو	
شكل	أو	رائحة	ماء	الرشب،	يف	كل	موقع	غري	رسمي	يف	الشهر	السابق	
عىل	التقييم.	يسلّط	التحليل	التايل،	الضوء	عىل	املواقع	التي	تفتقر	فيها	
غالبية	األَس	إىل	البنية	التحتية	األساسية	للامء	والَصف	الصحي	والنظافة	

والخدمات.

الحصول عىل املاء ألغراض الرشب واالحتياجات املنزلية 

يف	25%	من	املواقع	غري	الرسمية	املقيّمة	بالكامل،	يفتقر	أكرث	من	نصف	
السكان	إىل	إمكانية	الحصول	عىل	املياه	الكافية	ألغراض	الرشب	واالحتياجات	
املوقعي	 التقييم	 املواقع	يف	 من	 	%21 أن	 حني	 )55(.	يف	 املنزلية	
املتكامل	الخامس،	سجلت	صعوبات	مامثلة	الحصول	عىل	املاء	)47(	.	ويعترب	
الحصول	عىل	املاء،	مصدر	قلق	يف	محافظة	دياىل،	حيث	ال	يحصل	أكرث	من	
نصف	جميع	األَس	يف	املحافظة	الحصول	عىل	املاء	يف	جميع	املواقع	
غري	الرسمية	الثالثة.	ويف	قضاء	الفلوجة	مبحافظة	األنبار،	يفتقر	أكرث	من	

نصف	األَس	إىل	الوصول	إىل	املاء	يف	40%	من	املواقع	)8(.

ويف	محافظة	نينوى،	تنترش	مشاكل	الحصول	عىل	املاء	يف	قضاء	البعاج،	
وتؤثر	عىل	أكرث	من	نصف	األَس	يف	جميع	املواقع	غري	الرسمية	الستّة	
املقيّمة	بالكامل.	ويوجد	يف	قضاء	سنجار	أربعة	مواقع	تفتقر	فيها	نصف	
األَس	تقريباً	إىل	كفايتها	من	املاء.	ويف	محافظة	صالح	الدين،	يّعد	الحصول	
	ما،	إذ	أفاد	نصف	األَس	هناك	أنهم	ال	يحصلون	عىل	 عىل	املاء	جيداً	إىل	حدٍّ
كفايتهم	من	املاء	يف	22%	من	املواقع	التي	تم	تقييمها	)6(.	أما	يف	
قضاء	بَلَد،	فنصف	األَس	تقريباً	ال	تحصل	عىل	كفايتها	من	املاء	ألغراض	الرشب	

واالحتياجات	املنزلية	يف	75%	من	املواقع	)3(.

املاء نوعية 

أبلغت	األَس	عن	وجود	مشاكل	تتعلق	بطعم	أو	شكل	أو	رائحة	مياه	الرشب	
التقييم	يف	38%	من	املواقع	غري	الرسمية	 يف	الشهر	السابق	عىل	

التي	تم	تقييمها	بالكامل	)83(.	وميثل	ذلك	زيادة	معتدلة	منذ	التقييم	
املوقعي	املتكامل	الخامس،	حني	أبلغ	32%	عن	نفس	املشكلة	)74(.	ويف	
الخمسة	عرش	 النازحون	يف	جميع	املواقع	 أفاد	 الدين،	 محافظة	صالح	
بوجود	 تكريت	 الخمسة	يف	قضاء	 يف	قضاء	سامراء،	وجميع	املواقع	
مشاكل	يف	جودة	املياه؛	وكذلك	الحال	يف	املواقع	غري	الرسمية	الثالثة	
يف	محافظة	دياىل.	وتجدر	اإلشارة	إىل	أن	الوضع	مقلق	أيضاً	يف	أقضية	

الفلوجة	)95%،	19	موقعاً(	واملحمودية	)100%،	15(	والبعاج	)%100،	6(.	

الوصول إىل الصابون واملراحيض وجمع النفايات

يعترب	الحصول	عىل	الصابون	تحدياً	لنحو	نصف	األَس	يف	13%	من	املواقع	
غري	الرسمية	التي	تم	تقييمها	يف	التقييم	املوقعي	املتكامل	السادس	
)28(.	من	تلك	املواقع،	عرشون	موقعاً	يف	محافظة	صالح	الدين.	وال	يحصل	
حوايل	نصف	األَس	عىل	الصابون	لغسل	اليدين	يف	60%	من	املواقع	يف	

قضاء	سامراء	)9(	وجميع	املواقع	الخمسة	الواقعة	يف	قضاء	تكريت.

لوِحظت	أربعة	مواقع	غري	رسمية	تفتقر	إىل	الوصول	الكايف	للمراحيض	
الخاصة	أو	املشرتكة.	وتقع	تلك	املواقع	يف	أقضية	كركوك	)2(	واملوصل	
)1(	وتلعفر	)1(.	ويف	التقييم	املوقعي	املتكامل	الخامس،	كان	هناك	11 
موقعاً	يفتقر	إىل	الوصول	إىل	املراحيض.	وكان	أبرز	تحّسن	بني	التقييمني،	
قد	حدث	يف	قضائ	سامراء	وبلَد،	حيث	استضاف	كالهام	سبعة	مواقع	
الخامس،	 التقييم	املوقعي	املتكامل	 كاٍف	يف	 تعاين	من	وصول	غري	

ومواقع	ال	تعاين	من	ذلك	يف	التقييم	املوقعي	املتكامل	السادس.

من	جهة	أخرى،	أفاد	النازحون	بوجود	مشاكل	يف	إمكانية	الوصول	إىل	
حاويات	جمع	القاممة	يف	44%	من	املواقع	غري	الرسمية	)94(.	وبشكل	
عام،	مل	تتحّسن	خدمات	جمع	النفايات	بني	التقييمني،	يف	39%	من	املواقع	
التي	أبلغت	عن	وصول	غري	كاٍف	يف	التقييم	املوقعي	املتكامل	الخامس	
)90(.	وتشمل	األقضية	التي	تعاين	من	هذه	املشكلة،	قضاء	كركوك	حيث	
يفتقر	83%	من	املواقع	فيه	إىل	الوصول	الكايف	)20(	وقضاء	الفلوجة	

)90%،	18(	واملحمودية	)73%،	11(	وسامراء	)%67،	10(.
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الَهشاشة
يجمع	التقييم	املوقعي	املتكامل،	البيانات	حول	الفئات	الهّشة	املعرضة	
للخطر	يف	املواقع	غري	الرسمية.	ويطلب	التقييم	معرفة	نسبة	األَس	التي	
تعيلها	إناث	داخل	كل	موقع،	والقارصين	غري	املصحوبني،	أو	األشخاص	ذوي	

اإلعاقة،	أو	ذوي	االحتياجات	الخاصة.

األَس التي تعيلها إناث 

املواقع	 من	 	%76 أن	 السادس،	 املتكامل	 املوقعي	 التقييم	 ُوِجد	يف	
غري	الرسمية	املقيّمة	بالكامل	تحتوي	عىل	أَس	تعيلها	إناث	)164(.	ومل	
يحدث	بني	التقييمني	أي	تغرّي	ملحوظ:	يف	التقييم	املوقعي	املتكامل	
الخامس،	احتوى	75%	من	املواقع	غري	الرسمية	عىل	أَس	تعيلها	إناث	
)172(.	وكان	مصادر	املعلومات	الرئيسيون	قد	ُسئلوا	عام	إذا	كان	كل	موقع	
مقيّم	بالكامل	عىل	»عدد	قليل«	)0-9%(	أو	»بعض«	)10-20%(	أو	»العديد«	
املعلومات	يف	 وأفادت	 إناث.	 تعيلها	 التي	 األَس	 من	 	)%20 من	 )أكرث	
التقييم	املوقعي	املتكامل	السادس،	أن	موقعاً	واحداً	فقط	يف	قضاء	
بلَد	مبحافظة	صالح	الدين	يحتوي	عىل	أكرث	من	20%	من	األَس	التي	تعيلها	
إناث.	ويف	قضاء	املحمودية،	يحتوي	64%	من	املواقع	املقيّمة	بالكامل	

عىل	»بعض«	األَس	التي	تعيلها	إناث،	أي	ما	بني	10	و%20	)9(.

املصحوبني غري  القارصين 

من	 فقط	 	%2 موجودين	يف	 بَذويهم	 املصحوبني	 غري	 القارصون	 كان	
املوقعي	 التقييم	 )5(.	ويف	 بالكامل	 املقيّمة	 الرسمية	 غري	 املواقع	
املتكامل	الخامس،	تم	تسجيل	ستّة	مواقع.	ثالثة	منها	تقع	يف	قضاء	ُسميّل،	
واثنان	يف	سامراء،	وموقع	واحد	يف	الخالص.	ويف	التقييم	املوقعي	
غري	 قارصين	 يضم	 رسمي	 غري	 موقع	 وجود	 لوحِظ	 السادس،	 املتكامل	
مصحوبني	بَذويهم	يف	كل	من	املحمودية،	وكركوك	واملوصل	وتكريت	
وسامراء.	والجدير	باملالحظة،	أن	املوقع	الوحيد	يف	سامراء	هو	نفسه	

الذي	ورد	يف	التقييم	املوقعي	املتكامل	الخامس.

األشخاص َذوي اإلعاقة

ارتفع	عدد	املواقع	غري	الرسمية	التي	تستضيف	أشخاصاً	َذوي	إعاقة،	أو	
احتياجات	خاصة	بسبب	الشيخوخة،	أو	األمراض	املزمنة	أو	أسباب	أخرى،	من	
82%	يف	التقييم	املوقعي	املتكامل	الخامس	إىل	88%	يف	التقييم	
املوقعي	املتكامل	السادس	)من	187	موقعاً	إىل	190	موقعاً(.	وأفاد	أكرث	
من	20%	من	األَس	يف	موقع	غري	رسمي	يف	قضاء	الهندية	مبحافظة	
كربالء،	وموقع	آخر	يف	قضاء	داقوق	مبحافظة	كركوك،	أن	لديها	فرد	واحد	

عىل	األقل،	يعاين	من	إعاقة	أو	احتياجات	خاصة.		

النوايا	)النازحون	فقط(
يهدف	التقييم	املوقعي	املتكامل	إىل	معرفة	نوايا	النازحني	عىل	املدى	
القصري	)يف	غضون	6	أشهر(	أو	البعيد	)بعد	6	أشهر(	داخل	كل	موقع	غري	
رسمي	مقيّم	بالكامل.	وكان	مصادر	املعلومات	الرئيسيون	قد	سئلوا	عن	

نسبة	األَس	التي	ميكن	أن	تعود	يف	حال	تلقيها	املساعدة	للعودة.	

النوايا عىل املدى القصري

البقاء	يف	 الرسمية،	 النازحني	يف	84%	من	املواقع	غري	 يعتزم	غالبية	
مواقعهم	الحالية	عىل	املدى	القصري	)202	موقعاً(.	ومن	أصل	9%	من	
املواقع	غري	الرسمية	)19	موقعاً(	التي	ينوي	النازحون	فيها	العودة	إىل	
مناطقهم،	يقع	ثلثا	تلك	املواقع	يف	قضاء	سامراء	)12(.	وكام	ورد	آنفاً،	
قد	يكون	الدافع	وراء	النية	بالعودة	هو	عدم	وجود	مواقع	غري	رسمية	

يف	سامراء	ذات	تسويات	رسمية	أو	غري	رسمية	بشأن	استخدام	األرايض،	
والخوف	من	التخلية	القرسية،	يف	أربعة	مواقع	يف	ناحية	مركز	سامراء	
النازحني	يف	 التقييم.	ويأيت	معظم	 الثالثة	السابقة	عىل	 خالل	األشهر	
مواقع	غري	رسمية	يف	سامراء	باألصل	من	داخل	القضاء	أو	من	قضاء	بلَد	

املجاور.

غري	 املواقع	 النازحة	يف	 األَس	 غالبية	 أفادت	 دياىل،	 محافظة	 ويف	
الرسمية	الثالثة،	أنها	مرتددة	بشأن	نواياها	عىل	املدى	القصري.	وكذلك	
الحال	بالنسبة	لغالبية	األَس	يف	أربعة	مواقع	من	أصل	ستّة	يف	قضاء	
البعاج	مبحافظة	نينوى.	أما	االندماج	املحيل،	أي	البقاء	الداخل	املنطقة	
ولكن	ليس	يف	موقع	غري	رسمي،	فكان	نية	النازحني	عىل	املدى	القصري،	

يف	موقع	واحد	فقط	يقع	يف	ناحية	مركز	تكريت.
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الشكل	8:	نوايا	النازحني	يف	املواقع	غري	الرسمية،	عىل	املدى	القصري

َدعم العودة

أظهر	التقييم	يف	45%	من	املواقع	)83(	أن	معظم	أو	جميع	األَس	ستعود	
إىل	مناطقها	يف	حال	تلقيها	الدعم	املطلوب	للعودة.	ويبدو	ذلك	واضحاً	
يف	25%	من	املواقع	)54(	بحسب	التقييم	املوقعي	املتكامل	الخامس.	
وكانت	نسبة	املواقع	التي	يحتمل	أن	تعود	اليها	معظم	األَس	أو	جميعها	
بالنسبة	 عالية	يف	قضاَئ	املحمودية	)100%(	والفلوجة	)89%(.	كذلك،	
لقضاء	سميّل	مبحافظة	دهوك	إذ	أظهر	التقييم	يف	94%	من	املواقع	
)47(	أن	معظم	أو	جميع	األَس	ستعود	إىل	مناطقها	يف	حال	تلقيها	الدعم	

املطلوب	للعودة.

من	جهة	أخرى،	أظهرت	النتائج	يف	12%	من	املواقع	)27(	أن	معظم	األَس	
ال	تنوي	العودة	حتى	يف	حال	تلقيها	الدعم	الالزم.	ويقع	11	موقعاً	من	تلك	
املواقع	يف	محافظة	كركوك،	وثالثة	مواقع	يف	كل	من	أقضية	ُسميّل	
وتكريت	وسامراء.	إذ	يبدو	أن	قرار	البقاء	يف	موقع	النزوح،	ليس	مرتبطاً	
بالضورة	بُسبل	العيش	أو	الدعم	واملساعدة	يف	منطقة	النزوح؛	حيث	أفاد	
أقل	من	نصف	األَس	يف	18	موقعاً	من	املواقع	السبعة	وعرشين	أنهم	

قادرون	عىل	التكفل	باحتياجاتهم	األساسية.		

البعيد النوايا عىل املدى 

يف	أكرث	من	نصف	املواقع	غري	الرسمية	املقيّمة	بالكامل،	كانت	غالبية	
التالية	عىل	 الستة	 األشهر	 بعد	 العودة	 قرار	 اتخاذ	 بشأن	 األَس	مرتددة	
التقييم	)56%،	114	موقعاً(.	وبحسب	ما	ورد،	فإن	غالبية	األَس	تنوي	العودة	
يف	18%	فقط	من	املواقع	)37(.	ولوحظت	هذه	النية	بشكل	واسع	يف	
أقضية	سامراء	)80%،	12	موقعاً(	وكركوك	)25%،	6(	واملسيّب	)%100،	3( 

والرمادي	)%100،	4(.

من	جهة	أخرى،	تنوي	غالبية	األَس	يف	جميع	املواقع	غري	الرسمية	الستّة	
االندماج	محلياً	بشكل	رسمي	داخل	 نينوى،	 البعاج	مبحافظة	 يف	قضاء	
موقعها	الحايل.	ويف	قضاء	كركوك	لوِحظ	أن	غالبية	األَس	يف	75%	من	
املواقع	تنوي	البقاء	يف	موقعها	الحايل	)18(.	وكذلك	الحال	يف	نصف	

املواقع	يف	قضاء	الفلوجة	مبحافظة	االنبار	)10(.

الشكل	9:	نوايا	النازحني	يف	املواقع	غري	الرسمية،	عىل	املدى	البعيد	)أكرث	من	6	أشهر(

التقییم املوقعي التکامل ٥ التقییم املوقعي التکامل ٦

٪١٨

٪٧٨

٪٤
٪٩

٪٨٤

٪٦

العودة إىل منطقة األصل البقاء يف املوقع الحايل مل يحسموا أمرهم

41+39+20+0+B56+22+18+4+B%56
%22

%18

%41

%39

   مل یحسموا أمرهم

   العودة الطوعیة الی منطقة األصل

   البقاء و االندماج يف املوقع الحايل

   مل یحسموا أمرهم

   البقاء يف املوقع الحايل

  العودة الطوعیة الی منطقة األصل

   البقاء يف املنطقة، ولکن لیس يف موقع غیر رسمي )االندماج محلیا(

%20
%3

التقییم 
املوقعي 

التکامل 6
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التکامل 5



2021  –  2020 الرسمية  غري  املواقع  تقييم 

املنظمة الدوليّة للهجرة – بعثة العراق 17

الخامتة
الخامس	 املتكاملني	 املوقعيني	 التقييمني	 بيانات	 عىل	 باالعتامد	
والسادس،	يلقي	هذا	التقرير	نظرة	عامة	عىل	ظروف	النازحني	والعائدين	
واألقضية	 املحافظات	 الضوء	عىل	 الرسمية،	مسلّطاً	 املواقع	غري	 يف	
التي	تتسم	بديناميكيات	وتوجهات	تتطلب	مزيداً	من	االستقصاء،	أو	رمبا	

مزيداً	من	التدخل	املربمج.

تم	تسليط	الضوء	عىل	املناطق	ذات	األعداد	السكانية	الديناميكية،	بهدف	
تحليل	عوامل	الدفع	والجذب	املحتملة	التي	تؤثر	عىل	األَس	يف	املواقع	
غري	الرسمية.	فعىل	سبيل	املثال،	كان	لعودة	بعض	النازحني	وانتقال	البعض	
اآلخر	إىل	املخيامت	لغرض	الحصول	عىل	املساعدات	وانتقال	آخرين	للَسكن	
يف	ترتيبات	إيواء	غري	حرجة،	أثٌر	يف	انخفاض	عدد	النازحني	يف	مواقع	غري	
رسمية	مبحافظة	دهوك.	لذا،	من	املهم	جداً	أن	نعرف	أين	وملاذا	يتخذ	
النازحون	قرارات	االنتقال،	لتحقيق	استجابة	برامجية	فّعالة.	وباملقابل،	فإن	
الزيادة	الكبرية	يف	عدد	النازحني	يف	املواقع	غري	الرسمية	يف	الفلوجة	
الثانوي	يف	املواقع	غري	 العودة	والنزوح	 أن	 واملحمودية،	تشري	إىل	
الرسمية	مسألة	مطروحة	بقّوة	يف	هذين	القضائني.	كام	تم	تسليط	الضوء	
عىل	قضاء	تكريت،	بسبب	سالسته	من	حيث	وجود	النازحني	والعائدين	يف	

املواقع	غري	الرسمية.

)التقييم	 البيانات	 جمع	 من	 األخرية	 الجولة	 أظهرت	 للهشاشة،	 بالنسبة	
املوقعي	املتكامل	السادس(	أن	سكان	املواقع	غري	الرسمية	أقل	نشاطاً	
اقتصادياً	مام	كانوا	عليه	قبل	عام	)التقييم	املوقعي	املتكامل	الخامس(	
وأقل	قدرة	عىل	تلبية	احتياجاتهم	األساسية.	وسجلت	محافظة	دهوك	

أكرب	تدهور	يف	هذه	املؤرشات؛	األمر	الذي	يدل	)بالنظر	إىل	االنخفاض	
الذين	 النازحني	 أن	 الفرتة	نفسها(	عىل	 السكان	خالل	 املسجل	يف	عدد	
بقوا	يف	مواقع	غري	رسمية،	أكرث	عرضة	للخطر.	وأظهرت	النتائج	أيضاً	وجود	
عالقة	بني	االتفاقات	والتسويات	الرسمية	وغري	الرسمية	بشأن	استخدام	
األرايض	وحاالت	التخلية،	مسلطّة	الضوء	عىل	حاالت	من	هذا	القبيل	يف	

أقضية	سامراء	والفلوجة	وكركوك.

كانت	غالبية	األَس	يف	املواقع	غري	الرسمية	مرتددة	بشأن	اتخاذ	القرار	
تتطلب	 ملحوظة	 استثناءات	 هناك	 كانت	 ذلك،	 مع	 البعيد.	 املدى	 عىل	
استجابات	محددة،	كقضاء	سامراء	حيث	تنوي	غالبية	األَس	العودة	عىل	
املدى	القصري	أو	البعيد؛	وقضاء	البعاج	حيث	أفادت	غالبية	األَس	يف	جميع	
املواقع	غري	الرسمية،	أنها	تنوي	االندماج	محلياً	يف	ترتيبات	إيواء	آمنة	
يف	موقع	النزوح	عىل	املدى	البعيد.	وأظهرت	النتائج	يف	عدة	أقضية	
تستضيف	أعداداً	كبرية	من	النازحني	يف	مواقع	غري	رسمية،	وتحديداً	أقضية	
ُسميّل	والفلوجة	واملحمودية،	أن	معظم	األَس	أو	جميعها	ستعود	يف	

حال	تلقيها	املساعدة	املطلوبة	للقيام	بذلك.

هناك	حاجة	واضحة	إىل	مزيد	من	البحث	والربمجة	املنّسقة	لتقديم	دعم	
فعال	للنازحني	يف	مواقع	غري	رسمية	أو	العائدين	إىل	مثل	تلك	املواقع؛	
وكذلك	الحال	بالنسبة	الرتفاع	نسبة	هشاشة	هؤالء	يف	البيانات	التي	تّم	
جمعها	للتقييمني	املوقعيني	املتكاملني	الخامس	والسادس.	كام	هناك	
التي	 املناطق	 الظروف	يف	 لتدهور	 تفادياً	 مستهدفة،	 لتدخالت	 حاجة	

استهدفها	هذا	التقرير.	
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