
النقاط البارزة 
النازحـون العائدون الذين يعيشـون يف ظروف شـديدة الخطورة 

الجولة الخامسة )ترشين األول 2019(: من بني 1.634 موقع عودة َخضع 	 

للتقييم، تبنيَّ أنَّ 276 موقعاً شديد الخطورة يستضيف 11% من العائدين 
أو 495,798 نازحاً عائداً. 

عىل مستوى البالد: الزالت محافظتا نينوى وصالح الدين تستضيفان 	 

العدد األكرب من العائدين الذين يعيشون يف ظروف شديدة الخطورة، 
بوجود 196,644 عائداً يف نينوى 154,674 عائداً يف صالح الدين. 

عىل مستوى املحافظات: تحتوي محافظتا صالح الدين ودياىل عىل 	 

الخطورة  الذين يعيشون يف ظروف شديدة  العائدين  أعىل نسبة من 
بنسبة )31 %( يف صالح الدين و )20 %( يف دياىل.

املواقع الجديدة: للمرة األوىل خالل هذه الجولة، تّم تقييم 73 موقعاً 	 

جديداً، وهذه املواقع تستضيف 56.754 عائداً، يعيش 21.018 منهم يف 
ظروف شديدة الخطورة. 

عائداً 	   39.864 قدره  انخفاض  لوحظ  الرابعة:  الجولة  عن  االختالفات 

يعيشون يف ظروف شديدة الخطورة منذ الجولة السابقة يف نيسان 
2019. وُسِجلَّت أكرب االنخفاضات يف محافظتي نينوى )-26.094( ودياىل 
عدد  يف  زيادة  الدين  صالح  محافظة  شهدت  وباملقابل،   .)7.722-(

العائدين الذين يعيشون يف ظروف شديدة الخطورة )2.418 شخصاً(.

ــد خطورة للعودة املواقع األشَّ

يف هذه الجولة، تم تحديد 43 موقعاً يســتضيف 38,448 عائداً يعيشــون 	 
زيادة  حدوث  العدد  هذا  ويعكس  الخطورة.  شديدة  عودة  ظروف  يف 
طفيفة باملقارنة مع الجولة الرابعة التي أظهرت وجود )33,234( شخصاً 

يف 42 موقعاً يعانون من أوضاع عودة شديدة الخطورة.

ال تزال املواقع التابعة لقضاء طوز يف محافظة صالح الدين تحتل املرتبات 	 
األربع األوىل كأسوأ مواقع للعودة، باستضافتها 1,320 عائداً.

املواقـع األكرث سـخونة يف املحافظات من حيث ّشـدة الخطورة 

دة 	  يتم تصنيف النواحي كمواقع ساخنة إذا أعطت درجات عالية يف الشِّ
والخدمات  العيش  )ُسبل  املقاييس  من  األقل  عىل  واحد  مقياس  عىل 
األساسية، أو السالمة والتامسك االجتامعي( أو إذا أعطت درجات متوسطة 
من حيث الخطورة لكنها تستضيف أعداداً كبرية نسبياً من العائدين. يف 

هذه الجولة، تم تحديد 31 نقطة ساخنة عرب سـت محافظات.

تشمل بعض االختالفات البارزة، إضافة موقع ساخن واحد يف الكبيسة 	 
تُصَنف  ال  أخرى،  ناحية  ومن  ظروفها.  لتدهور  نظراً  األنبار(  هيت،  )قضاء 
اللطيفية )قضاء املحمودية، بغداد( والعبايس )قضاء الحويجة، كركوك( 

يف الوقت الحايل كمواقع ساخنة وبالتايل مل تُحتَسب.
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+70 منــذ الجولة 
الرابعة

تم جمع البيانات يف متوز - آب 2019

ُمؤشـِّــر العودة

نتائج الجولة الخامسة - العراق
2019 ترشين األول 

خطورة منخفضةخطورة متوسطةخطورة عالية

%11%38%51

2,207,154 عائدا1,620,864ً عائدا495,798ً عائداً

الشكل رقم )1(: نسبة العائدين حسب ّشدة الخطورة
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مة  ُمقـدِّ
الخامسة خالل شهري متوز وآب  بيانات مؤرش العودة للجولة  ُجِمَعت 
2019 وشملت مثان محافظات و38 قضاءاً و1,634 موقعاً يف العراق. 
ُجمعت  )التي  السابقة  الجولة  منذ  العائدين  عدد  يف  زيادة  ولوحظت 
بياناتها يف شهري آذار ونيسان 2019(. وبحلول 31 آب 2019 لوحظت زيادة 
مستمرة مبقدار 113,082 عائد إضايف، ليصل اجاميل عدد العائدين إىل 
4,323,816 عائد )720,636 أرسة(. وخالل الجولة الخامسة تم تقييم 73 

موقع عودة إضايف.1 

يقّدم هذا التقرير تحليالً مقارناً بني الجولتني الرابعة والخامسة، مع الرتكيز 
عىل التغيريات اآلتية:

عدد العائدين الذين يعيشون يف ظروف شديدة الخطورة عىل .11
مستوى املحافظات – بالنسبة اىل إجاميل مؤرش شّدة الخطورة.

قامئة املواقع األّشد خطورة للعودة..21

ظروف العودة داخل املواقع الساخنة التي تم تحديدها عىل .31
مستوى الناحية بالنسبة لكل محافظة.

املنهّجية
تطويرها  تم  التي  املؤرشات  من  قامئة  عىل  العودة  مؤرش  يستند 
بالتشاور مع الرشكاء وأصحاب املصلحة املعنيّني، لتعكس سياق النزوح 
موقع  كل  يف  الظروف  ّشدة  قياس  وبُغية  أفضل.  بشكل  العراق  يف 
عودة، يستند مؤرش العودة عىل 16 معيار ُمّوزع عىل مقياسني، هام: 
)1( سبل العيش والخدمات األساسية، )2( تصّورات 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

يبدأ املؤرّش من الصفر )استيفاء الظروف األساسية للعودة( وينتهي 
بـ 100 )عدم استيفاء الظروف األساسية للعودة(. وتشري الدرجات األعىل 
مؤرّش  درجات  تصنيف  وتم  للعائدين.  أكرث قسوة  ظروف معيشية  إىل 
)الفئة  الخطورة تحت ثالث فئات: »منخفضة« و »متوسطة« و »عالية« 

العالية تتضمن أيضاً العالية جداً(.2

جدول رقم )1(: قامئة املؤرش لكل مقياس

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

املصالحة املجتمعيةالتدمري السكني

تعّدد الجهات األمنيةالحصول عىل فرص عمل

حركات العودة املحظورةكفاية املياه

نقاط التفتيش التي تسيطر عليها الجهات األمنية األخرىانتعاش الزراعة

الحياة اليومية العامةكفاية الكهرباء

الحيازة غري الرشعية للمساكن الخاصةانتعاش األعامل التجارية

األلغام والعبوات الناسفةالحصول عىل الخدمات االساسية

مصادر العنفإعادة دمج موظفي الحكومة

نقاط املقياس الثاين = 100نقاط املقياس األول = 100

إجاميل مؤّشـر شّدة الخطورة = متوّسط نقاط املقياسني األول والثاين

يف هذه الجولة مل يكن الوصول متاحاً إىل ثالثة مواقع تم تقييمها سابقاً، وعليه شمل التغري 70 موقعاً فقط منذ الجولة الرابعة.   1

1 و3 ملزيد من التفاصيل حول املنهجية يرجى الرجوع اىل تقارير الجولتني   2
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تصنيف نوّعية العودة

الخطورة بشـكل عام
من بني 1.634 موقع عودة تّم تقييمه، تبنّي وجود 276 موقع شديد الخطورة يستضيف 11% من العائدين أو 495,798 شخصاً.3 وكالجولة السابقة، 
الزالت محافظتا نينوى وصالح الدين تستضيفان العدد األكرب من العائدين الذين يعيشون يف ظروف شديدة الخطورة، بوجود 196,644عائداً يف نينوى 

و154,674 عائداً يف صالح الدين. 

فيام يتعلق بالنسبة املئوية عرب املحافظات، بالنسبة للعائدين الذين يعيشون يف ظروف شديدة الخطورة، تحتّل محافظتا صالح الدين ودياىل املراتب 
العليا بنسبة 31% )196.644 شخصاً( و20% )44.922 شخصاً( عىل التوايل. وهذه النتيجة مهّمة نظراً ألّن نسبة العائدين الذين يعيشون يف ظروف سيئة 

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

الجدول رقم 2: عدد املواقع والعائدين لكل محافظة حسب الخطورة 

تكشف مقارنة للمواقع التي تم تقييمها يف الجولتني الرابعة والخامسة عن انخفاض يف عدد العائدين بلغ 39.864 عائداً يعيشون يف ظروف 
شديدة الخطورة. وقد لوحظت أكرب االنخفاضات يف محافظتي نينوى )-26.094( ودياىل )-7.722(. ويعزى ذلك بشكل رئيٍس إىل حدوث انخفاض يف 
قضاء تلعفر التابع ملحافظة نينوى )بسبب تحّسن إمدادات املاء وجهود إعادة اإلعامر( واملوصل، السياّم الجانب األيرس منها )بسبب التحّسن الحاصل 
عىل جميع املؤرشات تقريباً( وخانقني يف دياىل )بسبب تحّسن إمدادات الكهرباء واملاء(. وعىل العكس، شهدت محافظة صالح الدين زيادة يف 
عدد العائدين الذين يعيشون يف ظروف قاسية )2.418(. وقد لوحظ هذا بشكل رئييس يف قضايئ بلد والطوز، ويعزى ذلك إىل زيادة العائدين 

إىل املواقع ذات الظروف الشديدة الخطورة.     

يف الجولة الخامسة، تم ألول مرة تقييم 73 موقعاً جديداً مل يكن الوصول إليها ممكناً خالل الجوالت السابقة. ومعظم هذه املواقع كانت موجودة 
يف املوصل، نينوى؛ ويف الحويجة، كركوك. وتستضيف هذه املواقع مجتمعة 56.754 عائداً. يعيش نصفهم تقريباً )29.382 شخصاً( يف مواقع 

متوسطة الّشدة، يف حني يعيش )21.018( عائداً يف ظروف شديدة الخطورة، معظمهم يف صالح الدين )8.724( واألنبار )4.554( وكركوك )4.380(.

يف الجولة الرابعة من مؤرش العودة، تم تطبيق تقريب النسب املئوية ليصل إىل اجاميل 100 %  3

املجموعمنخفضمتوسطمرتفع

عدد العائديناملحافظة
عدد 

املواقع
عدد 

العائدين
عدد 

املواقع
عدد 

العائدين
عدد 

املواقع
عدد 

العائدين
عدد 

املواقع

86,49623492,780116735,8521041,315,128243االنبار

8,5321035,2325244,4965388,260115بغداد

000078017801دهوك

44,92238137,07610743,83066225,828211دياىل

005,142436,0781641,22020أربيل

4,530556,23264271,332129332,094198كركوك

154,674145533,124273992,0162331,679,814651نينوى

196,64455361,27811082,77030640,692195صالح الدين

495,7982761,620,8647262,207,1546324,323,8161,634املجموع

الشكل 2: نسبة العائدين حسب فئة الخطورة لكل محافظة 

٪٥٦٪٣٧٪٧

٪٥٠٪٤٠٪١٠

٪١٠٠

٪١٩ ٪٦١ ٪٢٠

٪٨٨٪١٢

٪٨٢ ٪١٧

٪٥٩٪٣٢٪٩

٪١٣ ٪٥٦ ٪٣١

٪٥١٪٣٨٪١١

٪١

االنبار

بغداد

دهوك

دیالی

اربیل

کرکوک

نینوی

صالح الدین

جميع املواقع

منخفضمتوسطمرتفعشدة الظروف
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تبنّي الخريطة أدناه ّشدة الخطورة بناًء عىل حجم السكان ودرجة الّشدة لكل موقع تم تقييمه. حيث تشري األلوان الداكنة إىل تركيز أكرب من األرَُس 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

متوسط منخفضمرتفع

متوسط منخفضمرتفع
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املواقع ذات الخطورة الشديدة 

العائدين(  مجموع  من   %1(  38,448 العراق  يف  موقعاً   43 يستضيف 
جمع  عند  جداً(  )مرتفعة  الخطورة  شديدة  ظروف  من  هؤالء  ويعاين 
1 لالطالع عىل القامئة الكاملة(. وهذه  كافة املؤرشات )انظر امللحق 
33.234 عائداً  التي أسفرت عن وجود  الرابعة  للجولة  النسبة مامثلة 

يف أرجاء 42 موقعاً. 

تنترش املواقع ذات الظروف األشد خطورة يف أربع محافظات فقط، 
وتحديداً  الدين،  صالح  محافظة  يف  منها  مواقع  أربعة  أعىل  وتوجد 
جديدة  مواقع  مثانية  عن  الحالية  الجولة  وأسفرت  الطوز.  قضاء  يف 
)قرية  نينوى  يف  منها  أربعة  يوجد  الخطورة.  شديدة  ظروف  ذات 
الرساج الرشقية يف الَحَض، والحامتية يف سنجار، وبرزان وقبك يف 
تلعّفر( وموقعان يف دياىل )قرية ألبو حّنني يف الخالص، وذيبان يف 

خانقني( وموقعان يف كركوك )قرية ألبو محمد يف داقوق، وقرية 
مكتب خالد يف امللتقى(.

أخرجنا سـتة مواقع من قامئة الظروف الشديدة القسوة بسبب التحّسن 
يف محافظة  أربعة  وهذه املواقع هي،  الذي طرأ عليها.  الطفيف 
وأم  الوسطى  وهذيّل  صغري،  وحردان  تلعفر،  يف  )العزيزية  نينوى 
عامر يف سنجار(، وموقع آخر يف محافظة كركوك )قرية الرشيفية 
يف املقدادية( وموقعان يف محافظة دياىل )قريتا التنريّة وباهيزة 
توجد  التي  للمناطق  موجز  أدناه،   3 رقم  الجدول  يف  خانقني(.  يف 
يف  يعيشون  الذين  العائدين  عدد  إىل  إضافة  املواقع،  هذه  فيها 

هذه املواقع.

الجدول 3: األقضية ذات الظروف األشد قسوة لعودة العائدين )مرتفعة جداً(

املواقع الساخنة يف كل محافظة
تّم تصنيف 31 ناحية يف ست محافظات عىل أنها مواقع ساخنة استناداً 
وإىل  أعاله  املذكورة  املقاييس  من  واحد  عىل  العالية  درجاتها  إىل 

احتوائها عىل عدد كبري من األرَُس التي تعيش فيها.

التابعة  ناحية كبيسة  َد موقع ساخن جديد هو  ُحدِّ الحالية،  الجولة  يف 
لقضاء هيت يف محافظة األنبار، بسبب تدهور الظروف )انظر الجدول 4 
لالطالع عىل القامئة الكاملة(. إضافة إىل ذلك، لوحظت ظروف متدهورة 
العليل يف  نينوى )حاّمم  أيضاً يف ثالث مواقع ساخنة يف محافظة 
قضاء املوصل، والقريوان يف قضاء سنجار، والعياّضية يف قضاء تلّعفر( 

بَلَد، وآمريل  )يرثب يف قضاء  الدين  وثالثة مواقع يف محافظة صالح 
وسليامن بك يف قضاء الطوز(. وقد أُخِرَج موقعان ساخنان من القامئة، 
وهام: اللطيفية يف قضاء املحمودية، بغداد؛ والعبايس يف الحويجة، 
ظروف  يف  إضايف  تحّسن  أّي  الجولة  هذه  خالل  يُلَحظ  ومل  كركوك. 

املواقع الساخنة. 

الساخنة، يرجى مراجعة  أوضاع هذه املواقع  التفاصيل عن  ملزيد من 
تقارير الجولتني الثالثة والرابعة. 

فظة ملحا ءا لقضا العائدينا عدد 

دياىل
636 شخصاً يف موقع واحدالخالص

6,900 خصاً يف أنحاء 5 مواقعاملقدادية

240 شخصاً يف أنحاء 3 مواقعخانقني

108 شخصاً يف موقع واحدداقوقكركوك 

72 شخصاً يف موقع واحدكركوك 

نينوى

444 شخصاً يف أنحاء 3 مواقعالبعاج

426 شخصاً يف موقعنيالحض

7,560 شخصاً يف أنحاء 13 موقعاًسنجار

8,022 يف أنحاء 7 مواقعتلعفر

صالح الدين

3,132 شخصاً يف موقع واحدبلَد

1,800 شخصاً يف موقع واحدسامراء

9,108 شخصاً يف أنحاء 5 مواقعالطوز

38,448 شخصاً يف أنحاء 43 موقعاً  العدد الكل للعائدين يف املواقع الشديدة القسوة              
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العراق  - الخامسة  الجولة  نتائج  الَعودة:  ُمؤّشـِر 

الجدول 4: املواقع الساخنة حسب املحافظات

فظة ملحا ءا لقضا حيةا لنا املواقعالعائدونا
مؤرّش 

1 الخطورة 
مؤرّش 

2 الخطورة 

مؤرّش 
الخطورة 
االجاميل

متوسطعايلمتوسط7,1227الرّمانةالقائماألنبار

متوسطمتوسطمنخفض27,06618مركز القائمالقائماألنبار

متوسطمتوسطمتوسط27,4089مركز الرطبةالرطبةاألنبار

متوسطمتوسطمتوسط119,18419الكرمةالفلوجةاألنبار

عايلعايلمتوسط67,15213الصقالويةالفلوجةاألنبار

متوسطمتوسطمتوسط46,5129كبيسةهيتاألنبار

متوسطمنخفضعايل6,2347النرص والسالمأبو غريببغداد

متوسطمتوسطمتوسط8,83825املشاهدةالطارميةبغداد

عايلعايلمتوسط54,75056مركز املقداديةاملقداديةدياىل

متوسطمتوسطمتوسط20,92816السعديةخانقنيدياىل

متوسطمتوسطمتوسط75,03049جلوالءخانقنيدياىل

متوسطمتوسطمتوسط11,33412الرياضالحويجةكركوك

عايلمتوسطعايل8705القحطانيةالبعاجنينوى

عايلعايلمتوسط9,7868مركز البعاجالبعاجنينوى

عايلمتوسطعايل5,11215مركز الحضالحضنينوى

متوسطمتوسطمتوسط46,91425الشورةاملوصلنينوى

متوسطعايلمنخفض50,30437حامم العليلاملوصل نينوى

عايلعايلمتوسط46,63839الشاملسنجارنينوى

عايلعايلعايل10,60211مركز سنجارسنجارنينوى

عايلعايلعايل4,2788القريوانسنجارنينوى

عايلعايلمتوسط25,08623العياضيةتلعفرنينوى

متوسطعايلمتوسط161,03440مركز تلعفرتلعفرنينوى

متوسطعايلمنخفض89,50246زمارتلعفرنينوى

متوسطمتوسطمنخفض144,44450مركز الرشقاطالرشقاطصالح الدين

متوسطعايلمتوسط86,49032مركز بيجيبيجيصالح الدين

عايلعايلعايل31,8841يرثببلدصالح الدين

عايلعايلمتوسط29,1785مركز سامراءسامراءصالح الدين

متوسطمتوسطمتوسط129,49238مركز تكريتتكريتصالح الدين

عايلعايلمنخفض5,8145آمريلالطوزصالح الدين

عايلعايلمنخفض27,90611مركز الطوزالطوزصالح الدين

عايلعايلمتوسط9,2282سليامن بيكالطوزصالح الدين
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ملحق رقم 1
تصنيف املواقع التي تستضيف العائدين الذين يعانون من ظروف شديدة الخطورة )مرتفعة جداً( حسب مؤرش الخطورة اإلجاميل

فظة ملحا ءا لقضا حيةا لنا املوقعا
األشخاص 
العائدون

الخطورة  مؤرّش 
االجاميل4

30091قرية السالممركز الطوزالطوزصالح الدين

41491قرية مفتول الصغريآمريلالطوزصالح الدين

24083قرية مفتول الكبريآمريلالطوزصالح الدين

36683قرية ينكيجةمركز الطوزالطوزصالح الدين

4268قرية قبكالعياضيةتلعفرنينوى

67268السايرالشاملسنجارنينوى

3,90068قصبة العياضيةالعياضيةتلعفرنينوى

84067الصالحيةالعياضيةتلعفرنينوى

29466قرية سنسل الوسطمركز املقداديةاملقداديةدياىل

5,32865قرية شق الراكمركز املقداديةاملقداديةدياىل

48065قرية قصبة الراعيالعياضيةتلعفرنينوى

1,30864حي الشهداءمركز سنجارسنجارنينوى

33664قرية العكيداتمركز املقداديةاملقداديةدياىل

51064حي النرصمركز سنجارسنجارنينوى

45064حي بربروشمركز سنجارسنجارنينوى

12063الحامتيةالقريوانسنجارنينوى

7,78863مركز ناحية سليامن بكسليامن بكالطوزصالح الدين

1,11062خازوكاالشاملسنجارنينوى

15662الجريالشاملسنجارنينوى

51061قرية طلح باشالعياضيةتلعفرنينوى

37260السيبا )أم الدنابك(الشاملسنجارنينوى

9060قرية الشيخجلوالءخانقنيدياىل

10859قرية ألبو محمدمركز داقوقداقوقكركوك

3,13259قرية الفرحاتيةاالسحاقيبلدصالح الدين

90058النصرييةمركز سنجارسنجارنينوى

5457بيسانالشاملسنجارنينوى

9057قرية أبو كعيدجلوالءخانقنيدياىل

1,20057قرية قرة كفكريزمارتلعفرنينوى 

73257حي آزاديمركز سنجارسنجارنينوى

1,05057حي الريموكمركز سنجارسنجارنينوى

63656قرية ألبو حّننيالعظيمالخالص دياىل

1,80056قرية بنات الحسناملعتصمسامراءصالح الدين

55855قرية الدرويشمركز املقداديةاملقداديةدياىل

38455قرية عرب ظاهرمركز املقداديةاملقداديةدياىل

20455الصهريجمركز البعاجالبعاجنينوى

15053قرية رجم البوثةمركز البعاجالبعاجنينوى

7253قرية االرسج الرشقيةالتّلالحضنينوى

Ninewa35453قرية خويتلةالتّلالحض

6053قرية ذيبانجلوالءخانقنيدياىل

1,05053برزانزمارتلعفرنينوى

12653تل عبطةالقريوانسنجارنينوى

7253قرية مكتب خالدامللتقىكركوككركوك

9053أبو رسنمركز البعاجالبعاجنينوى

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(.   4
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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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