
النقاط البارزة 
النازحون العائدون الذين يعيشون يف ظروف شديدة 

الخطورة 
االختالف عن الجولة 3 )آذار 2019(: لوحظ حدوث زيادة يف عدد العائدين 	 

الذين يعيشون يف ظروف قاسية أو سـيئة. فمن بني 1,564 موقع عودة 
 12 )أي  عائداً  نازحاً   514,644 أنَّ 286 موقعاً يستضيف  للتقييم، تبنيَّ  خضع 
العائدين( وجميعهم يعانون من ظروف قاسـية. وهذه  ٪ من مجموع 
اإلحصائية تُظِهر زيادة مبقدار 42,294 فرد إضايف عىل الجولة السابقة 
التي أظهرت أّن 11 ٪ )472,350 فرداً( يعانون من مثل هذه الظروف يف 
عدد  يف  زيادة  أعىل  لوحظت  السابقة،  بالجولة  ومقارنة  موقعاً.   279
العائدين إىل محافظتي بغداد واألنبار، إذ بلغ عدد العائدين 8,136 عائداً 
يف بغداد و72,456 عائداً يف األنبار، وظَهر أنهم يعيشون يف ظروف 

شديدة الخطورة.

عىل مستوى البالد: الزالت محافظتا نينوى وصالح الدين تستضيفان العدد 	 

األكرب من العائدين الذين يعيشون يف ظروف قاسية، بوجود 177,408 يف 
نينوى و185,502 يف صالح الدين. 

أّن 	  يتبنّي  نفسها،  املحافظة  إىل  النظر  عند  املحافظة:  مستوى  عىل 

محافظتا صالح الدين ودياىل تستضيفان أعىل نسبة من العائدين الذين 
يعيشون يف ظروف شديدة الخطورة بنسبة )30 ٪( يف صالح الدين و 

)23 ٪( يف دياىل.

ـد خطورة للعودة املواقع األشَّ
تم تحديد 42 موقعاً يســتضيف 33,234 عائداً يعيشــون يف ظروف عودة 	 

شديدة الخطورة. ويعكس هذا العدد حدوث نقص طفيف باملقارنة مع 
الجولة الثالثة التي أظهرت وجود )35,748( فرداً يف 44 موقعاً يعانون 

من أوضاع عودة شديدة الخطورة.

ال تزال املواقع التابعة لقضاء طوز يف محافظة صالح الدين تحتل املرتبات 	 
الخمس األوىل كأسوأ مواقع للعودة، باستضافتها 5,585 عائداً.

املواقع الساخنة االسوأ من حيث شدة الخطورة يف 
املحافظات 

باستخدام مزيج من درجة السوء عىل األقل يف أحد املقاييس، باإلضافة 	 
إىل عدد األَُس التي تعيش يف املنطقة، تم تحديد 32 منقطة ساخنة 

يف ست محافظات.

تشمل بعض االختالفات البارزة، تدهور الوضع يف منطقة ساخنة يف األنبار 	 
)الصقالوية التابعة لقضاء الفلوجة( إضافة اىل منقطة ساخنة جديدة يف 
الساخنة  تزال املناطق  الطارمية(. وال  التابعة لقضاء  )املشاهدة  بغداد 
الثالث هي مركز قضاء تلعفر وناحية العياضية يف قضاء تلعفر )نينوى( 
املواقع  هذه  تشرتك  إذ  الدين،  صالح  محافظة  يف  بيجي  قضاء  ومركز 
الجولة  للعودة، رغم وجود تحسن طفيف عىل  السوء  بظروف شديدة 

السابقة. 

نينوى
مركز سنجار     	 

القريوان      	 

الِشامل    	 

مركز تلعفر   	 

زُّمار   	 

حامم العليل    	 

الشورة    	 

القحطانية    	 

مركز البّعاج   	 

مركز الَحَض 	 

العياضية	 

الدين  صالح 
يرثب	 

مركز الطوز      	 

آمريل    	 

سليامن بك    	 

مركز بيجي    	 

مركز سامراء     	 

مركز الرشقاط    	 

مركز تكريت 	 

األنبار
الرّمانة    	 

مركز القائم   	 

مركز الرطبة       	 

الصقالوية      	 

الَكرمة 	 

دياىل
مركز املقدادية      	 

 
جلوالء     	 السعدية	 

 

كركوك
العبايس	 الرياض	 

بغداد
املشاهدة	 اللطيفية       	 النرص والسالم  	 

ُمؤشـِّــر العودة

نتائج الجولة الرابعة - العراق
2019 متوز 

4,210,734 عائد
الثالثة الجولة  منذ   +21,954

8
محافظات

38
قضاء

 701,789
أرُسة

 1,564
موقع

تم جمع البيانات يف آذار- نيسان 2019

خطورة عالية 514,644             %12

1,619,982            %39

2,076,108            %49

خطورة متوسطة

خطورة منخفضة

الشكل 1: نسبة العائدين حسب شدة الخطورة
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مة مقدِّ
تم جمع بيانات مؤرش العودة للجولة الرابعة خالل شهري آذار ونيسان 
2019 شملت مثان محافظات و38 قضاءاً و1,564 موقعاً يف العراق. لوحظ 
ازدياد عدد العائدين منذ الجولة السابقة )التي ُجمعت بياناتها يف كانون 
الثاين وشباط 2019(. وبحلول 30 نيسان 2019 لوحظت زيادة أخرى مبقدار 
21,954 عائد إضايف، ليصل اجاميل عدد العائدين للوصول إىل 4,210,734 
الرابعة تم تقييم 17 موقع عودة  عائد )701,789 أسة(. وخالل الجولة 

إضايف.

يقّدم هذا التقرير تحليالً مقارناً بني الجولتني الثالثة والرابعة، مع الرتكيز 
عىل التغيريات اآلتية:

مستوى . 1 عىل  قاسية  ظروف  يف  يعيشون  الذين  العائدين  عدد 
الخطورة  شّدة  مؤرش  إجاميل  اىل  بالنسبة   – والقضاء  املحافظة 

واملقياسني 1 و2.

قامئة املواقع األّشد خطورة للعودة.. 2

ظروف العودة داخل املناطق الساخنة التي تم تحديدها عىل مستوى . 3
الناحية بالنسبة لكل محافظة.

املنهّجية
تطويرها  تم  التي  املؤرشات  من  قامئة  عىل  العودة  مؤرش  يستند 
بالتشاور مع الرشكاء وأصحاب املصلحة املعنيني، لتعكس بشكل أفضل 
النزوح يف العراق. وبغية قياس شدة الظروف يف كل موقع  سياق 
عودة، يستند مؤرش العودة عىل 16 معيار ُمجّمعة يف مقياسني، هام: 
)1( سبل العيش والخدمات األساسية، )2( تصورات التامسك االجتامعي 
معيار  كل  تأثري  لتقييم  االنحدار  منوذج  استخدام  ويتم  والسالمة. 
الخاصة  الدرجات  لحساب  وأيضاً  حدوثها،  منع  أو  العودة  تسهيل  عىل 
باملقياسني. فعىل سبيل املثال، يخترب النموذج ضعف احتامل العودة 
إىل موقع مل ترجع االنشطة الزراعية فيه إىل وضعها الطبيعي مقارنة 
مبواقع أخرى عادت فيها تلك األنشطة إىل طبيعتها. ولحساب مؤرش 

دة الكّل، تُجَمع نتائج املقياسني. الشِّ

ينتقل املؤرش من الصفر )استيفاء الظروف األساسية للعودة( وينتهي 
بـ 100 )عدم استيفاء الظروف أالساسية للعودة(. وتشري الدرجات األعىل 

مؤرش  درجات  تصنيف  وتم  للعائدين.  أكرث قسوة  ظروف معيشية  إىل 
)الفئة  الخطورة تحت ثالث فئات: »منخفضة« و »متوسطة« و »عالية« 

العالية تتضمن أيضاً العالية جداً(.1

املتعلقة  األسئلة  أُدِمَجت  العودة«  »مؤرش  من  الرابعة  الجولة  يف 
التجارية الكبرية والصغرية يف مسألة واحدة تشمل  بانتعاش األعامل 
الخاص،  القطاع  يف  الكبرية  األعامل  أصحاب  فئة  اآلتيتني:   الفئتني 
كاملصانع أو الرشكات الكربى، وفئة األعامل التجارية الصغرية، كمحالت 
البقالة واملخابز ومحالت الحالقة الرجالية وصالونات التجميل النســائية 
إىل  تحتاج  ال  قد  أو  العاملني  من  قليل  عدداً  تَشغِّل  التي  واملطاعم، 
عاملني. إضـافة إىل ذلك، ميكن اعتبار بعض املهن أيضاً مشاريع صغرية، 
مثل النجارين والكهربائيني واملزارعني واملحامني واملحاسبني وأطباء 

األسنان.

جدول رقم )1(: قامئة املؤرش لكل مقياس

األساسية والخدمات  العيش  ُسـبل   :1 االجتامعيمقياس  والتامسك  السالمة   :2 مقياس 

املصالحة املجتمعيةالتدمري السكني

تعدد الجهات األمنيةالحصول عىل فرص عمل

حركات العودة املحظورةكفاية املياه

نقاط التفتيش التي تسيطر عليها الجهات األمنية األخرىانتعاش الزراعة

الحياة اليومية العامةكفاية الكهرباء

الحيازة الغري رشعية للمساكن الخاصةانتعاش األعامل التجارية

األلغامالحصول عىل الخدمات االساسية

مصادر العنفإعادة دمج موظفي الحكومة

نقاط املقياس الثاين = 100نقاط املقياس األول = 100

إجاميل مؤّشـر شّدة الخطورة = متوّسط نقاط املقياسني األول والثاين

يرجى الرجوع اىل تقارير الجولتني 1 و3 ملزيد من التفاصيل حول املنهجية  1
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تصنيف نوعية العودة
الخطورة بشـكل عام

لوحظ وجود زيادة يف عدد العائدين الذين يعيشون يف ظروف قاسية باملقارنة مع تقرير الجولة الثالثة املنشور يف آذار 2019. فمن بني 1564 
موقع عودة قمنا بتقييمه، تبنّي وجود 286 موقع شديد الخطورة يستضيف 12٪ من النازحني العائدين أو 514,644 فرداً . وميثل هذا الرقم 42.294 فرداً 

إضافياً منذ الجولة السابقة، حيث كان 11٪ )472.350 فرداً( يعيشون يف هذه الظروف يف حوايل 279 موقعاً. 

كالجولة السابقة، الزالت محافظتا نينوى وصالح الدين تستضيفان العدد األكرب من العائدين الذين يعيشون يف ظروف قاسية، بوجود 177,408 يف 
نينوى و185,502 يف صالح الدين. وباملقارنة مع الجولة السابقة مرة أخرى، لوحظ وجود عائدين إضافيني إىل محافظتي األنبار وبغداد، إذ بلغ 72,456 
يف األنبار و 8,136 يف بغداد. وتعزى هذه الزيادة بالتحديد، إىل تدهور األوضاع يف كل من قضاء الفلوجة يف األنبار وقضاء املحمودية يف بغداد 

عىل املقياسني 1 و 2 )انظر التفاصيل أدناه( بسبب عدم اإلبالغ عن دمار املساكن.

الجدول رقم 2: عدد املواقع والعائدين لكل محافظة حسب الخطورة

املجموعمنخفضمتوسط مرتفع

املحافظة
عدد 

العائدين
عدد 

املواقع
عدد 

العائدين
عدد 

املواقع
عدد 

العائدين
عدد 

املواقع
عدد 

العائدين
عدد 

املواقع

84,17421503,718115710,2441011,298,136237االنبار

11,1361332,4124343,3985286,946108 بغداد

000078017801دهوك

52,64444131,30410439,68463223,632211دياىل

006,108634,9621441,07020اربيل

3,7809124,416105193,66270321,858184كركوك

177,408145462,306234983,3702351,623,084614نينوى

185,50254359,71810670,00829615,228189صالح الدين

514,6442861,619,9827132,076,1085654,210,7341,564املجموع

األقضية التي تستضيف أكرب عدد من العائدين الذين يعيشون يف ظروف قاسية هي الفلوجة يف محافظة األنبار )80,772 شخصاً، 15٪ من العائدين 
يف 15 موقعاً يف القضاء( وتلعفر )71,550 فردا، 22٪ يف 39 موقعاً( وسنجار يف محافظة نينوى )56,736 شخصاً، 95٪ يف 46 قضاءاً(. وشهد 
قضاء تلعفر انخفاضاً يف عدد العائدين الذين يعيشون يف ظروف قاسية منذ الجولة السابقة. ملزيد من التفاصيل، يرجى االطالع عىل املناطق 

الساخنة الواردة يف هذا التقرير.

بتجاوز األرقام املطلقة والنظر إىل النسب املئوية للعائدين الذين يعيشون يف ظروف قاسية يف املحافظات، تحتل محافظات صالح الدين ودياىل 
املراكز العليا بنسبة 30 ٪ )185,502 فرداً( و 23 ٪ )52,644 فرداً( عىل التوايل.  ويعترب هذا االستنتاج هاماً جداً، كون نسبة العائدين الذين يعيشون يف 

ظروف سيئة أعىل بكثري، رغم أّن عدد العائدين أقل مام هو عليه يف املحافظات األخرى.

يف الجولة الرابعة من مؤرش العودة، تم تطبيق تقريب النسب املئوية ليصل إىل اجاميل 100 ٪  2

الشــكل 2: نسبة العائدين حســب فئة الخطورة لكل محافظة 

٪٥٥٪٣٩٪٦

٪٥٠٪٣٧٪١٣

٪١٠٠

٪١٨ ٪٥٩ ٪٢٣

٪٨٥٪١٥

٪٦٠ ٪٣٩

٪٦١٪٢٨٪١١

٪١١ ٪٥٩ ٪٣٠

٪٤٩٪٣٩٪١٢

٪١

االنبار

بغداد

دهوك

دیالی

اربیل

کرکوک

نینوی

صالح الدین

جميع املواقع

منخفضمتوسطمرتفعشدة الظروف
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توضح الخريطة أدناه شدة الظروف بناًء عىل حجم السكان ودرجة الشدة لكل موقع تم تقييمه. حيث تشري األلوان الداكنة إىل تركيز أكرب من العائالت 
التي تعيش يف ظروف عودة شديدة الخطورة، بينام تشري األلوان الفاتحة إىل ظروف أقل خطورة أو مناطق تنخفض فيها مستويات العودة.

الخريطة1: خريطة الكثافة لجميع درجات املؤرش

Al-Rutba

Najaf

Al-Salman

Baiji

Hatra

Kut

Heet

Ana

Al-Ka'im

Ra'ua

Al-Ba'aj

Ramadi

Amara

Al-Zubair

Sinjar

Baladrooz

Badra

Mosul

Kifri

Falluja

Afaq

Erbil

Telafar

Haditha

Tikrit

Akre

Tooz

Khanaqin

Soran

Nassriya

Al-Daur

Kalar

Al-Rifa'i

Amedi

Makhmur

Al-Hai

Fao

Daquq

Kirkuk

Hamza

Kerbala
Ali Al-Gharbi

Balad

Chamchamal

Dokan

Al-Hawiga

Diwaniya

Al-Azezia

Samarra

Al-Maimouna

Zakho

Al-Qurna

Sumel

Koisnjaq

Al-Khidhir

Al-Shatra

Al-Mahawil

Tilkaif

Halabja

Pshdar

Sharbazher

Shaqlawa

Sulaymaniya

Al-Chibayish

Mada'in

Dabes

Al-Suwaira

Al-Thethar

Al-Rumaitha

Basrah

Mergasur

Hashimiya

Al-Fares

Dahuk

Al-Khalis

Rania

Al-Shirqat

Al-Midaina

Penjwin

Al-Hamdaniya

Al-Shikhan

Al-Kahla

Ain Al-Tamur

Kufa

Suq Al-Shoyokh

Mahmoudiya

Al-Na'maniya

Shatt Al-Arab

Hilla

Al-Muqdadiya

Qal'at Saleh

Choman

Al-Samawa

Abu Al-Khaseeb

Al-Hindiya

Al-Musayab

Ba'qubaTarmia

Karkh

Al-Mejar Al-Kabir

Al-Shamiya

Kadhimia

Al-Manathera

Darbandikhan

Anbar

Najaf

Muthanna

Ninewa

Diyala

Wassit

Missan

Erbil

Basrah

Salah al-Din

Thi-Qar

Kirkuk

Sulaymaniyah

Dahuk

Qadissiya

Babylon

Kerbala

مرتفع متوسط منخفض
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املقياس األول/ الشدة: سبل العيش والخدمات األساسية

من حيث املؤرشات املتعلقة بسبل العيش والخدمات األساسية، هناك 
ثالث محافظات متثل أكرب عدد من العائدين الذين يعيشون يف ظروف 
وصالح  شخصاً(   90,150( واألنبار  شخصاً(   109,842( نينوى  جداً:  قاسية 
الدين )71,172 شخصاً(. بشكل عام، تم تحديد 314,628 عائداً ضمن الذين 
يعيشون يف مواقع تتسم بظروف شديدة الخطورة مبقياس 1. وميثل 
هذا انخفاضاً قدره 17,190عائداً منذ الجولة الثالثة واملسجل يف جميع 

محافظات العودة باستثناء بغداد واألنبار حيث شهدت كالهام زيادة يف 
عدد العائدين الذين يعيشون يف مواقع ذات ظروف شديدة الخطورة. 
وكان قضاء املحمودية يف بغداد وقضاء الفلوجة يف األنبار هام األكرث 
املنازل  بتدمري  صلة  لها  الزيادات  معظم  ألن  الزيادات  هذه  من  تضراً 

والحصول عىل فرص عمل.

الجدول 3: عدد العائدين وفق كل محافظة وفئة الشدة للمقياس االول

فظة ملحا سطمرتفعا العائدينمنخفضمتو مجموع 

90,150259,530948,4561,298,136االنبار
21,33617,24448,36686,946بغداد

00780780دهوك
15,726159,50448,402223,632دياىل
09,82831,24241,070اربيل

6,402116,406199,050321,858كركوك
109,842316,5661,196,6761,623,084نينوى

71,172179,688364,368615,228صالح الدين

314,6281,058,7662,837,3404,210,734مجموع عدد العائدين

دة: السالمة والتامسك االجتامعي  املقياس الثاين/ الشِّ

بناًء عىل املقياس 2، يعيش 2,760,932 عائد يف املواقع التي تشكل 
خطراً شديداً عىل السالمة الشديدة و التامسك االجتامعي، معظمهم 
 307,644( الدين  وصالح  شخصاً(   319,050( نينوى  محافظات  أرجاء  يف 
شخصاً(. وبخالف املقياس1، تم تسجيل زيادة قدرها 77,790 عائداً خالل 
الدين )8,448  الرابعة وخاصة يف األنبار )75,960 شخصاً( وصالح  الجولة 
الزيادة تعزى إىل  أّن بعض هذه  )1,044 شخصاً(. ورغم  شخصاً( وبغداد 

الحالية، ومعظمهم يف صالح الدين  ارتفاع عدد العائدين يف الجولة 
أكرب  ولوحظت   .2 املقياس  مؤرشات  يف  التدهور  بعض  لوحظ  أنّه  إالّ 
يف  قاسية  ظروف  يف  يعيشون  الذين  العائدين  عدد  يف  الزيادات 
قضايئ الفلوجة وهيت يف األنبار، وقضاء الطارمية يف بغداد، ويعود 
ذلك عىل األغلب إىل زيادة عدد العنارص املسلحة، إضافة إىل القلق من 

املضايقات عند نقاط التفتيش.

الجدول 4: عدد العائدين وفق كل محافظة وفئة الشدة للمقياس االول

فظة ملحا سطمرتفعا الكلمنخفضمتو العائدين  عدد 

78,456418,248801,4321,298,136االنبار
2,20223,68861,05686,946بغداد

00780780دهوك
53,532139,87830,222223,632دياىل
03,48637,58441,070أربيل

4890,666231,144321,858كركوك
319,050341,490962,5441,623,084نينوى

307,644240,67266,912615,228صالح الدين

760,9321,258,1282,191,6744,210,734مجموع عدد العائدين
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العراق  - الرابعة  الجولة  نتائج  العودة:  ُمؤشـِّر 

املواقع ذات الخطورة الشديدة 

من   ٪1( 33,234عائداً  العراق  يف  موقعاً  وأربعون  اثنان  يستضيف 
مجموع العائدين( ويعاين هؤالء من ظروف شديدة القسوة )مرتفعة 
قامئة  عىل  للحصول   1 امللحق  )انظر  املؤرشات  كافة  جمع  عند  جداً( 
الثالثة والتي أسفرت عن وجود  النسبة مامثلة للجولة  كاملة(. وهذه 

35,748 عائداً يف أرجاء 44 موقعاً. 

أربع محافظات فقط،  الظروف األشد قسوة يف  تنترش املواقع ذات 
يف  وتحديداً  الدين  صالح  محافظة  يف  مواقع  خمس  أعىل  وتوجد 
ذات  جديدة  مواقع  أربعة  عن  الحالية  الجولة  وأسفرت  الطوز.  قضاء 
ظروف شديدة القسوة. يوجد موقعان منها يف نينوى )قريتا حردان 
صغري وهذيل وسط يف قضاء سنجار( وموقع يف دياىل )قرية عرب 

الظاهر يف قضاء املقدادية( وآخر يف صالح الدين )قرية بنات الحسن 
يف قضاء سامراء(.

بسبب  القسوة  الشديدة  الظروف  قامئة  من  مواقع  سـتة  أخرجنا 
يف  أربعة  هي،  املواقع  وهذه  عليها.  طرأ  الذي  الطفيف  التحسن 
محافظة نينوى )قرية أم الحجارة العليا يف املوصل، وقرية الجزيرة 
يف  آخر  وموقع  البعاج(  يف  الغربية  وجوار  والسويجني،  تلعفر  يف 
بلد يف قضاء  )قرية حمبس يف املقدادية( وعزيز  محافظة دياىل 
بلد(. يف الجدول رقم 5 أدناه، موجز للمناطق التي توجد فيها هذه 

املواقع، فضالً عن عدد العائدين الذين يعيشون يف هذه املواقع.

الجدول 5: األقضية ذات الظروف األشد قسوة لعودة العائدين )مرتفعة جداً(

فظة ملحا ءا لقضا العائدينا عدد 

دياىل
6,900 شخصاً يف انحاء 5 مواقعاملقدادية

1,050 شخصاً يف انحاء 4 مواقعخانقني 

48 شخصاً يف موقع واحدكركوك كركوك

نينوى

516 شخصاً يف انحاء 3 مواقعالبعاج

354 شخصاً يف موقع واحدالحض

7,818 شخصاً يف انحاء 15 مواقعسنجار

6,720 يف انحاء 6 مواقعتلعفر

صالح الدين

2,520 شخصاً يف موقع واحدبلد

1,722 شخصاً يف موقع واحدسامراء

5,586 شخصاً يف انحاء 5 مواقعالطوز

33,234 شخصاً يف انحاء 42 موقعالعدد الكل للعائدين يف املواقع الشديدة القسوة                         

املواقع الساخنة يف كل محافظة
يستند اختيار املناطق الساخنة يف كل محافظة عىل أساس أعىل درجة مّسجلة عىل األقل يف واحدة من املقاييس وأكرب عدد من األَس التي 
تعيش يف املنطقة والقرب الجغرايف. إاّل أّن هذا التقرير يركّز عىل التغيري الحاصل يف الوضع منذ الجولة الثالثة. ميكن العثور عىل مزيد من التفاصيل 
حول الوضع يف املناطق الساخنة يف تقرير الجولة الثالثة. تم جمع بيانات إضافية عن كل موقع ساخن بغية التحقق من أسباب التباين )إن ُوِجد( منذ 

الجولة الثالثة. كام أسفرت هذه الجولة عن تحديد موقع ساخن جديد يف قضاء الطارمية يف بغداد. 



الدوليـة للهجرة املنظمة  7

العراق  - الرابعة  الجولة  نتائج  العودة:  ُمؤشـِّر 

٢,٥١٥ - ٧,١٨٨

٨١٦ - ٢,٥١٤

١ - ٨١٥

الرمانة

مرکز القائم

مرکز الرطبة

 مرکز الصقالوية

الكرمة

الشدة عدد العائدين

مرتفع متوسط منخفض

٢,٥١٥ - ٧,١٨٨

٨١٦ - ٢,٥١٤

١ - ٨١٥

الرمانة

مرکز القائم

مرکز الرطبة

 مرکز الصقالوية

الكرمة

الشدة عدد العائدين

مرتفع متوسط منخفض

محافظة األنبار 

تم تحديد خمس مواقع ساخنة يف محافظة األنبار: اثنان منها يف قضاء القائم، واثنان يف قضاء الفلوجة، وموقع واحد يف قضاء الرطبة. بينام 
مل يالحظ أي تباين كبري يف ظروف املواقع الساخنة يف القائم والرطبة منذ الجولة الثالثة. بل لوِحظ تفاقم الوضع يف املواقع الساخنة يف 
الفلوجة. وكذلك بشكل خاص يف الصقالوية، حيث ارتفعت النتيجة اإلجاملية من متوسط إىل مرتفع. والتزال قضايا التامسك االجتامعي واألمن تتّسم 
بالهشاشة، وقد أشار مقدمو املعلومات الرئيسيون يف جميع املواقع تقريباً إىل أن العائدين أعربوا عن مخاوفهم من خطر األلغام واملواد 
املتفجرة  أو من عودة خاليا داعش أو من ضغوط الحياة العامة اليومية. ويتفاقم هذا الوضع بصورة عامة بسبب االفتقار اىل سبل العيش، سواء 

من حيث الزراعة أو االعامل التجارية بدرجة أقل. 

الجدول  رقم  6 : املواقع  الساخنة حسب شدة الخطورة يف محافظة األنبار  

ء لقضا حيةا لنا العائدينا املواقععدد  عدد 
اجاميل 
الّشدة 

س  ملقيا ا
الّشدة األول/ 

س  ملقيا ا
الّشدة الثاين/ 

القائم
مرتفعمتوسطمرتفع5,8807الرمانة

متوسطمتوسطمتوسط24,55818مركز القائم

متوسطمتوسطمتوسط28,05010مركز الرطبةالرطبة

الفلوجة
مرتفعمتوسطمرتقع65,98212الصقالوية

متوسطمتوسطمتوسط117,50418الكرمة
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العراق  - الرابعة  الجولة  نتائج  العودة:  ُمؤشـِّر 

محافظة بغداد 

أضافت مصفوفة تتبع النزوح ناحية املشاهدة يف قضاء الطارمية باعتباره موقعاً ساخناً بسبب وجود تدهور طفيف يف الظروف الخطرية يف بعض 
األماكن. واملواقع الساخنة املحددة يف ناحية النرص والسالم يف قضاء أبو غريب واللطيفية يف قضاء املحمودية.

الجدول  رقم 7. املواقع الساخنة حسب شدة الخطورة يف محافظة بغداد

ء لقضا حيةا لنا العائدينا املواقععدد  عدد 
اجاميل 
الّشدة 

س  ملقيا ا
الّشدة األول/ 

س  ملقيا ا
الّشدة الثاين/ 

منخفضمرتفعمتوسط6,2227النرص والسالمأبو غريب

متوسطمتوسطمتوسط9,86411اللطيفيةاملحمودية

متوسطمتوسطمتوسط7,66818مشاهدةالطارمية

ذكر السكان يف ناحية النرص والسالم أنهم يواجهون مشاكل بالنسبة لسبل العيش والخدمات األساسية، بدرجة أكرث خطورة من التامسك االجتامعي 
وتصورات السالمة.  فقد أثّر الدمار عىل نصف املنازل يف املواقع التي تم تقييمها، خاصة وأن عملية إعادة اإلعامر ضعيفة.  ومن ناحية أخرى 
شهدت بعض املواقع يف اللطيفية تحسناً طفيفاً يف امكانية الحصول عىل العمل، بسبب التحّسن يف الوضع االقتصادي حسب السكان هناك، 

وتوفر الرعاية الصحية.

ويعود سبب خطورة الظروف يف ناحية املشاهدة بشكل رئييس إىل انعدام فرص العمل )بالنسبة ألقل من نصف السكان( يف معظم املواقع، 
وإىل املخاوف املتعلقة بالتامسك االجتامعي.  حيث مييل السكان يف نصف املواقع إىل مغادرة منازلهم فقط عند الضورة بسبب ضغوط وتوترات 

الحياة العامة اليومية. كام أبلغ السكان أيضاً عن مشاكل تتعلق باملصالحة بني املجتمعات املحلية يف ثالثة مواقع يف تلك الناحية. 

اللطيفية

٢,٥١٥ - ٧,١٨٨

٨١٦ - ٢,٥١٤

١ - ٨١٥

الشدة عدد العائدين

مرتفع متوسط  منخفض

 النرص
والسالم

املشاهدة

اللطيفية

٢,٥١٥ - ٧,١٨٨

٨١٦ - ٢,٥١٤

١ - ٨١٥

الشدة عدد العائدين

مرتفع متوسط  منخفض

 النرص
والسالم

املشاهدة
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العراق  - الرابعة  الجولة  نتائج  العودة:  ُمؤشـِّر 

محافظة دياىل

هناك ثالثة مواقع ساخنة يف دياىل، تقع يف قضايئ املقدادية وخانقني.  وال تزال ناحية مركز املقدادية تتسم بشدة قسوة الظروف يف هذه 
املحافظة.

الجدول رقم 8. املواقع الساخنة حسب شدة الخطورة يف محافظة دياىل

ء لقضا حيةا لنا العائدينا املواقععدد  عدد 
اجاميل 
الّشدة 

س  ملقيا ا
الّشدة األول/ 

س  ملقيا ا
الّشدة الثاين/ 

مرتفعمتوسطمرتفع53,16656مركز املقداديةاملقدادية

خانقني
متوسطمتوسطمتوسط74,74849جلوالء

متوسطمتوسطمتوسط20,92816السعدية

مل تتغري الظروف يف هذه النواحي بشكل كبري. فقد كان هناك تباين إيجايب طفيف يف ناحية جلوالء فيام يتعلق باألعامل التجارية املوجودة يف 
املنطقة باإلضافة إىل تحسن طفيف آخر يف توفري املياه يف مركز املقدادية. لكن شدة الخطورة التزال مرتفعة نسبياً بسبب تعدد القوات األمنية، 

فضالً عن االفتقار لسبل  العيش بشكل عام وتدمري املنازل بشكل كبري.

٢,٥١٥ - ٧,١٨٨

٨١٦ - ٢,٥١٤

١ - ٨١٥

  

٢,٥١٥ - ٧,١٨٨

٨١٦ - ٢,٥١٤

١ - ٨١٥
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العراق  - الرابعة  الجولة  نتائج  العودة:  ُمؤشـِّر 

محافظة كركوك 

تقع املواقع الساخنة يف قضاء الحويجة ومعظمها مناطق ريفية.  ومبا أن أغلب املؤرشات ال تزال دون تغيري، فإن العودة مازالت شديدة الخطورة. 
وطرأ تحسن طفيف يف ناحية العبايس من حيث مامرسة الزراعة، حيث متت زراعة معظم األرايض الزراعية – مقارنة بالجولة السابقة.

دة الخطورة يف محافظة كركوك الجدول رقم 9 . املواقع الساخنة حسب شِّ

ء لقضا حيةا لنا العائدينا املواقععدد  عدد 
اجاميل 
الّشدة 

س  ملقيا ا
الّشدة األول/ 

س  ملقيا ا
الّشدة الثاين/ 

الحويجة
متوسطمتوسطمتوسط10,4827الرياض

متوسطمتوسطمتوسط38,00427العبايس 

 
 

Dabes

٢,٥١٥ - ٧,١٨٨

٨١٦ - ٢,٥١٤

١ - ٨١٥

الرياض 

العبايس

الشدة عدد العائدين

مرتفع متوسط منخفض

Dabes

٢,٥١٥ - ٧,١٨٨

٨١٦ - ٢,٥١٤

١ - ٨١٥

الرياض 

العبايس

الشدة عدد العائدين

مرتفع متوسط منخفض
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العراق  - الرابعة  الجولة  نتائج  العودة:  ُمؤشـِّر 

محافظة نينوى
تم تحديد 11 موقع ساخن يف نينوى، تقع يف أقضية سنجار وتلعفر واملوصل والبعاج والحض. ويشرتك العديد من هذه املواقع الساخنة وال سيام 
نواحي القريوان ومركز الحض ومركز تلعفر والعياضية والقحطانية ومركز البعاج يف كونها آخر مناطق محافظة نينوى التي متت استعادتها من 

سيطرة  داعش عام 2017.

الجدول رقم 10. املواقع الساخنة حسب ّشدة  الخطورة يف محافظة نينوى

ء لقضا حيةا لنا العائدينا املواقععدد  عدد 
اجاميل 
الّشدة 

س  ملقيا ا
الّشدة األول/ 

س  ملقيا ا
الّشدة الثاين/ 

سنجار

مرتفعمرتفعمرتفع10,58411مركز سنجار

مرتفعمرتفعمرتفع3,8227القريوان

مرتفعمتوسطمرتفع45,28839الشامل

تلعفر

مرتفعمتوسطمتوسط157,54840مركز تلعفر

مرتفعمتوسطمتوسط24,29422العياضية

مرتفعمنخفضمتوسط88,43447زُماّر

املوصل
مرتفعمنخفضمتوسط41,78423حامم العليل

متوسطمتوسطمتوسط47,04025الشورة

البعاج
متوسطمرتفعمرتفع8645القحطانية

مرتفعمتوسطمرتفع9,3908مركز البعاج

متوسطمر تفعمرتفع4,76415مركز الحضالحض

كانت هناك اختالفات كبرية يف ظروف العائدين يف العديد من هذه املواقع الساخنة. منها عىل سبيل املثال، انتقال العديد من األَُس من قراها 
إىل مركز القضاء بحثاً عن األمان وخدمات أفضل، نظراً الستمرار الظروف القاسية يف كافة املواقع يف قضاء البعاج. وال تزال هذه املنطقة واحدة 

من املواقع الساخنة التي تعاين من أسوء درجات شدة الخطورة من بني املحافظات.

يف قضاء تلعفر، لوحظت تغيريات إيجابية فيام يتعلق بسبل العيش والخدمات األساسية. فقد اصبحت كافة املناطق الساخنة حالياً تتمتع بدرجة خطورة 
متوسطة.  فقد تحسنت امدادات الكهرباء يف كل من ناحيتي العياضية وزُّمار بفضل دخول محطة الطاقة الجديدة اىل الخدمة. وباإلضافة إىل ذلك فإن 
معظم أو جميع األنشطة الزراعية وأنشطة الرثوة الحيوانية يف كثري من املواقع يف هذه املناطق قد عادت حالياُ اىل املستويات السابقة بسبب 
تحسن الظروف املناخية. لكن متطلبات املصالحة مازالت مل تتحقق يف كثري من املناطق التابعة للقضاء، والزالت هناك مخاوف تتعلق باألوضاع األمنية

٢,٥١٥ - ٧,١٨٨

٨١٦ - ٢,٥١٤

١ - ٨١٥

الشدة عدد العائدين

مرتفع متوسط منخفض

مركز سنجار

القريوان

 الشامل

مرکز البعاج

القحطانية

مركز الحرض

حامم
العليل

الشورة

مركز تلعفر

العياضية

زمار

كقضاء  األخرى  الساخنة  املواقع  أما 
ملركز  الجنوبية  والنواحي  سنجار 
فلم  العليل،  وحامم  والشورة  الحض 
تشهد اختالفاً ملحوظاً يف شدة سوء 
تصورات  حيث  من  الّسيام  األوضاع، 

التامسك االجتامعي والسالمة.
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مركز الحرض

حامم
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الشورة

مركز تلعفر

العياضية

زمار
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العراق  - الرابعة  الجولة  نتائج  العودة:  ُمؤشـِّر 

محافظة صالح الدين

تم تحديد مثانية مواقع ساخنة يف صالح الدين وهي: يرثب يف قضاء بلد وقضاء الطوز ومركز بيجي يف قضاء بيجي و مركز سامراء يف قضاء 
سامراء ومركز الرشقاط يف قضاء الرشقاط ومركز تكريت يف قضاء تكريت.   

الجدول رقم 11. املواقع الساخنة حسب ّشدة الخطورة يف محافظة صالح الدين 

ء لقضا حيةا لنا العائدينا املواقععدد  عدد 
اجاميل 
الّشدة 

س  ملقيا ا
الّشدة األول/ 

س  ملقيا ا
الّشدة الثاين/ 

مرتفعمرتفعمرتفع29,3041يرثببلد

طوز

مرتفعمنخفضمرتفع27,60010مركز طوز

مرتفعمنخفضمتوسط5,7665آمريل

مرتفعمرتفعمرتفع5,8502سليامن بك 

مرتفعمتوسطمتوسط83,44231مركز بيجيبيجي

مرتفعمتوسطمرتفع28,9865مركز سامراء سامراء

متوسطمنخفضمتوسط138,41448مركز الرشقاطالرشقاط

متوسطمتوسطمتوسط129,49238مركز تكريتتكريت

شهد مركز بيجي أحد أهم التحسينات يف البالد، حيث انتقل من أعىل درجات الخطورة اىل الدرجة املتوسطة منذ الجولة األخرية. وجد هذا التقرير 
أن قسام من أكرب املواقع قد تحسنت من حيث توفر فرص العمل وكذلك تواصل الجهود املتفرقة إلعادة بناء املساكن. اضافة اىل ذلك فقد متكنت 

عشائر بيجي من حل بعض التوترات القبلية التي تطلبت املصالحة والحوار عىل نحو ما ورد يف الجوالت السابقة. 

كام تم اإلبالغ عن تغيريات إيجابية من حيث املصالحة يف يرثب، حيث كان االفتقار إىل التامسك االجتامعي والسالمة هو املحرك الرئييس للخطورة 
يف هذه املنطقة.  إذ أن الحكومة والوقف السني قاموا مؤخراً برعاية عملية مصالحة بني القبائل الرئيسية يف يرثب، ومن املتوقع أن تسهم 

عملية املصالحة هذه يف تسهيل حركات العودة الجديدة.

وفيام يتعلق باملواقع الساخنة املتبقية، وهي أقضية تكريت والرشقاط وسامراء وطوز، مل يتم اإلبالغ عن أي تغيريات كبرية يف شدة الخطورة 
عرب الجوالت.  فعىل سبيل املثال، التزال املواقع الساخنة يف كل من طوز وسامراء متثل أعىل درجات الخطورة عرب املحافظات.  

٢,٥١٥ - ٧,١٨٨

٨١٦ - ٢,٥١٤

١ - ٨١٥

يرثب

مركز بيجي

مركز سامراء

مركز الرشقاط

مركز تكريت

مركز طوز

سليامن بيك

األمريل

الشدة عدد العائدين

مرتفع متوسط منخفض
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الشدة عدد العائدين

مرتفع متوسط منخفض



ملحق رقم 1  
تصنيف املواقع التي تستضيف العائدين الذين يعانون من ظروف شديدة الخطورة )مرتفعة جداً( حسب مؤرش الخطورة االجاميل 

فظة ملحا ء3ا لقضا حيةا لنا املوقعا
األشخاص 
العائدين

الخطورة  مؤرّش 
االجاميل3 

30091قرية السالممركز طوزطوزصالح الدين

24083قرية مفتول الكبريآمريلطوزصالح الدين

36683قرية مفتول الصغريآمريلطوزصالح الدين

27083قرية ينكجةمركز طوزطوزصالح الدين

441083مركز ناحية سليامن بكسليامن بكطوزصالح الدين

29466قرية سنسل الوسطمركز املقداديةاملقداديةدياىل

532865قرية شق الراكمركز املقداديةاملقداديةدياىل

63065السايرالشاملسنجارنينوى

33664قرية العكيداتمركز املقداديةاملقداديةدياىل

129064حي الشهداءمركز سنجارسنجارنينوى

45064حي بربروشمركز سنجارسنجارنينوى

13862الجريالشاملسنجارنينوى

102062خازوكاالشاملسنجارنينوى

51062حي النرصمركز سنجارسنجارنينوى

84060الصالحيةالعياضيةتلعفرنينوى

172259قرية بنات الحسناملعتصمسامراءصالح الدين

9058قرية الشيخجلوالءخانقنيدياىل

4858قرية الرشيفيةامللتقىكركوككركوك

15058حردان صغريالشاملسنجارنينوى

90058النصرييةمركز سنجارسنجارنينوى

354058قصبة العياضيةالعياضيةتلعفرنينوى

45058قرية قصبة الراعيالعياضيةتلعفرنينوى

36057السيبا )أم الدنابك(الشاملسنجارنينوى

73257حي آزاديمركز سنجارسنجارنينوى

105057حي الريموكمركز سنجارسنجارنينوى

120057قرية كركافريزمارتلعفرنينوى

252057قرية الفرحاتيةاالسحاقيبلدصالح الدين

20456الصهريجمركز البعاجالبعاجنينوى

21056العزيزيةزمارتلعفرنينوى

55855قرية الدرويشمركز املقداديةاملقداديةدياىل

38455قرية عرب ظاهرمركز املقداديةاملقداديةدياىل

9055قرية البو كعيدجلوالءخانقنيدياىل

66055قرية باهيزةجلوالءخانقنيدياىل

16254أبو رسنمركز البعاجالبعاجنينوى

15054قرية رجم البوثةمركز البعاجالبعاجنينوى

5454بيسانالشاملسنجارنينوى

30654قرية أم عامرالقريوانسنجارنينوى

48054قرية طوله باشالعياضيةتلعفرنينوى

21053قرية التنريةجلوالءخانقنيدياىل

35453قرية خويلتةالتلالحضنينوى

10253قرية هذيل وسطالقريوانسنجارنينوى

12653تل عبطةالقريوانسنجارنينوى

تختلف درجات مؤرش الخطورة اإلجاملية من صفر  )تم تلبية جميع الظروف األساسية للعودة( إىل 100 )مل يتم تلبية أي ظروف أساسية للعودة(.  3
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اسرتجاع  نظام  يف  تخزينه  أو  املنشور  هذا  من  جزء  أي  استنساخ  يجوز  ال 
أو  تصوير  أو  ميكانيكية  أو  الكرتونية  وسيلة  بأي  أو  شكل  بأي  نقله  أو 
النارش. من  مسبق  تحريري  إذن  عىل  الحصول  دون  ذلك  غري  أو  تسجيل 

مسؤولية  إخالء 

وال  املؤلفني  آراء  هي  التقرير،  هذا  يف  الواردة  اآلراء  جميع  إّن 
التسميات  وإّن  للهجرة.  الدولية  املنظمة  آراء  عن  بالضورة  تعرّب 
تعكس  ال  التقرير،  أجزاء  جميع  يف  املعروضة  واملواد  املستخدمة 
أو  بلد  ألي  القانوين  الوضع  بشأن  للهجرة  الدولية  املنظمة  رأي 
أو  بحدودها  يتعلق  فيام  أو  سلطاتها  أو  منطقة  أو  مدينة  أو  إقليم 

. حتها مسا

فقط.  التوضيح  ألغراض  هي  التقرير  هذا  يف  الواردة  الخرائط  كافة  إّن 
القبول  أو  املصادقة  تعني  ال  الخرائط  هذه  عىل  والحدود  األسامء 

للهجرة. الدولية  املنظمة  قبل  من  الرسميني 

العودة  ُمؤشِّ 
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