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املحافظاتديناميكيات العودة يف محافظة االنبار    توصيف   - العودة  مؤّش 

ــات العودة  ديناميكي
يف محافظــة االنبار

يعطــي مــؤّش العــودة مــن خــال توصيــف املحافظــات تحليــاً ورؤيــة عــى مســتوى املحافظــة، واجــراء مقارنــة بــن االحصائيــات وشــدة الظــروف املعيشــية 

عــى مــدار عــام 2019 وبدايــات عــام 2020.

ويركــز هــذا التقريــر عــى ديناميكيــات العــودة يف محافظــة األنبــار، التــي تضــم ثــاين أكــر عــدد مــن العائديــن. ويتضمــن التقريــر تقييــاً لخطــورة الظــروف يف 

ــتة  ــهر الس ــال األش ــات خ ــاق املخي ــبب إغ ــدد بس ــن الج ــول الوافدي ــدم رؤًى ح ــا يق ــام 2020، ك ــع ع ــة يف مطل ــاء املحافظ ــع أنح ــودة يف جمي ــق الع مناط

ــّل أيضــاً أســباب ِشــّدة الظــروف عــر املواقــع الجغرافيــة الســاخنة يف املحافظــة. املاضيــة، ويحل

النتائج الرئيسية

تستضيف محافظة األنبار 1.48 مليون عائداً من مجموع 4.66 مليون يف جميع أنحاء العراق )32٪( وهو ثاين أكرب عدد من 	 
العائدين بعد محافظة نينوى. ويعيش 7٪ من هؤالء العائدين حالياً يف مواقع تصّنف عىل أنها تعاين من ظروف شديدة 

الخطورة، بينام يعيش 44٪ يف مواقع متوسطة الخطورة و49٪ منهم يف ظروف منخفضة الخطورة.

يّضم قضاء الفلّوجة والرمادي أكرب عدد من األشخاص الذين عادوا إىل ظروف شديدة الخطورة، وكال القضائني يحويان حوايل 	 
94٪ من إجاميل العائدين الذين يعيشون يف ظروف شديدة الخطورة )97.000 عائد من أصل 103.000 يف جميع أرجاء محافظة 

األنبار(.

يعيش حوايل 31.000 عائد يعيشون يف مأوى حرج )2٪ من العائدين يف األنبار( موزعني عىل 121 موقعاً. ويرتكز نصفهم 	 
تقريباً يف قضاء القائم.

بني أيلول 2019 وشباط 2020، تعقبت مصفوفة املنظمة الدولية للهجرة لتتّبع النزوح )DTM( حوايل 1.700 شخصاً )279 أرسة( 	 
غادروا املخيامت إىل أماكن أخرى خارج املخيامت يف محافظة األنبار بسبب إغالق املخيامت. وعاد جميعهم إىل مناطقهم 
األصلية، رغم أن 90٪ منهم استقروا يف مواقع مصّنفة عىل أنها متوسطة الخطورة )توزّع الباقون بني املواقع الشديدة 

واملنخفضة الخطورة(. ويستضيف قضاء القائم 67٪ من هؤالء الوافدين الجدد من املخيامت.

وأخرياً، تم تصنيف خمس نواحي يف محافظة األنبار كمواقع شديدة الخطورة، وهي: الصقالوية، مركز القائم، مركز الرطبة، 	 
الكرمة، وكبيسة. إذ تستضيف هذه النواحي غالبية العائدين يف مواقع شديدة الخطورة. أما األسباب الشائعة للخطورة عرب 
النقاط الساخنة فتشمل قضايا السالمة )املخاوف من املزيد من العنف والجامعات املسلحة غري التابعة للدولة( وحظر العودة 

ونقص سبل العيش. كام يّعد الدمار الواسع للمساكن سبباً رئيسياً للخطورة يف ناحية الكرمة.  

2020 حزيران 
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املنهّجية

مــؤش العــودة، أداة مصممــة لقيــاس مــدى شــدة الظــروف يف مواقــع العــودة. متــّت صياغــة مــؤش العائــد مــن قامئــة مــن املــؤّشات التــي ُوِضعــت بالتشــاور 

مــع الــركاء املعنيــن واملســاهمن إلعطــاء صــورة عــن ســياق النــزوح يف العــراق )الجــدول 1(. ويســتند مــؤش العــودة عــى 16 معيــاراً ُمّوزعــاً عــى مقياســن، 

ــدأ املــؤّش مــن الصفــر )اســتيفاء الظــروف األساســية للعــودة(  هــا: )1( ُســبل العيــش والخدمــات األساســية )2( تصــّورات التاســك االجتاعــي والســامة. ويب

ــل  ــر تفاصي ــن. وتتوف ــورة للعائدي ــديدة الخط ــية ش ــروف معيش ــة إىل ظ ــب املرتفع ــر النس ــودة(. وتش ــية للع ــروف األساس ــتيفاء الظ ــدم اس ــي بـــ 100 )ع وينته

ــع النــزوح يف العــراق http://iraqdtm.iom.int/  وكذلــك يف تقريــر “القواعــد األساســية ملــؤّش العــودة يف  أكــر حــول املنهجيــة عــى موقــع مصفوفــة تتبّ

العــراق.”1  

تــّم جمــع البيانــات الخاصــة بهــذا التقريــر، مــا يــأيت: )1( نتائــج الجولــة الثامنــة ملــؤش العــودة يف الفــرة بــن كانــون الثــاين وشــباط 2020 عــر 8 محافظــات و38 

قضــاءاً و1،850 موقعــاً يف العــراق، )2( القامئــة الرئيســية للجولــة 114 )تــم جمعهــا بــن كانــون الثــاين وشــباط 2020(. والجولــة 113 )تــم جمعهــا بــن تريــن الثــاين 

ــر، يف  ــذا التقري ــودة يف ه ــؤش الع ــة مل ــة الثامن ــج الجول ــتُخِدَمت نتائ ــد اس ــن األول 2019(.  وق ــول وتري ــن أيل ــا ب ــم جمعه ــة 112 )ت ــون األول 2019( والجول وكان

القســمن الثــاين والثالــث منــه لتحليــل األســباب الكامنــة وراء شــدة الخطــورة. واســتخِدَمت بيانــات القامئــة الرئيســية يف القســم الثــاين مــن هــذا التقريــر لتحديــد 

العــدد الــكّل للعائديــن والنازحــن يف كل موقــع، وأعــداد القادمــن مــن املخيــات خــال النصــف الثــاين مــن عــام 2019 ومطلــع عــام 2020.

الجدول 1. قامئة مؤرشات العودة

املقياس 2: السالمة والتامسك االجتامعياملقياس 1: سبُل العيش والخدمات األساسية

املصالحة املجتمعيةَدمار املساكن

تعّدد الجهات األمنية توفّر فرص العمل

الَعودة املحظورةكفاية املياه

سيطرة جهات أمنيّة غر حكومية عى نقاط التفتيشتعايف وانتعاش الزراعة

الحياة اليومية العامةكفاية الكهرباء

اإلشغال غر املروع للمساكن الخاصة تعايف األعال التجاّرية واالقتصادية

وجود األلغام الوصول إىل الخدمات العامة

مصادر العنفإعادة تعين موظفي الحكومة

نقاط املقياس 2 = 100نقاط املقياس 1 = 100

إجايل مؤّش العودة = متوسط املقياسن 1 و 2

 

http://iraqdtm.iom.int/ReturnIndex :متوفر عىل  1
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تصنيف الظروف يف مناطق العودة

تبلــغ نســبة العائديــن يف محافظــة األنبــار فقــط 32٪، وهــي ثــاين 

ــدد  ــوى. وكان ع ــة نين ــد محافظ ــن بع ــدد العائدي ــث ع ــن حي ــبة م ــر نس أك

العائديــن يف املحافظــة قــد بلــغ 1.48 مليــون شــخصاً مــن أصــل 4.66 

ــدار  ــى م ــكل 1(. وع ــباط 2020)الش ــهر ش ــة ش ــراق لغاي ــون يف الع ملي

عــام واحــد، بــن شــباط 2019 وشــباط 2020، ارتفــع عــدد العائديــن مبــا 

ــع عــام  يقــرب مــن 190.000 شــخصاً، مــن أصــل 1.29 مليــون عائــد يف مطل

ــام  ــن ع ــهرين م ــال أول ش ــادة خ ــذه الزي ــن ه ــر م ــزء كب ــدث ج 2019. وح

.2020

ومــن حيــث خطــورة الظــروف، تســتضيف محافظــة األنبــار ثالــث أكــر عــدد مــن العائديــن الذيــن يعيشــون يف ظــروف شــديدة الخطــورة، ويبلــغ عددهــم 102.750 

شــخصاً )بعــد محافظتــي صــاح الديــن ونينــوى(. ويعنــي ذلــك أن 7٪ مــن العائديــن يف األنبــار قــد عــادوا إىل مواقــع تصّنــف كمواقــع شــديدة الخطــورة، و٪44 

ــّدل يف  ــن املع ــاً م ــل قلي ــورة أق ــدة الخط ــب ش ــن حس ــع العائدي ــر توزي ــورة. ويعت ــة الخط ــع منخفض ــورة، و49٪ إىل مواق ــطة الخط ــع متوس ــادوا إىل مواق ع

عمــوم العــراق، حيــث تبلــغ نســبة األفــراد يف املواقــع العاليــة الخطــورة 11٪ )الشــكل 2(.

الشكل 2: نسبة العائدين حسب فئة الخطورة لكل محافظة يف فرباير 2020

عــى مــدار عــام 2019، ارتفــع العــدد اإلجــايل للعائديــن الذيــن يعيشــون يف مواقــع شــديدة الخطــورة بشــكل مضطــرد، مــع قفــزة حــادة يف كانــون األول 2019 

)الشــكل 3(. وبــن نيســان 2019 وشــباط 2020، بلــغ العــدد 20.000 شــخص تقريبــاً، مــع تفــاوت هامــي يف الجولــة األخــرة مــن جمــع البيانــات. ورغــم ذلــك، يعيــش 

135.000 عائــد إضــايف يف مواقــع متوســطة الخطــورة بحلــول شــباط 2020، ويعــزى ذلــك إىل زيــادة عــدد العائديــن يف محافظــة األنبــار خــال هــذه الفــرة.

الشكل 1. نسبة العائدين يف كل محافظة، يف شباط 2020، حسب شدة الخطورة 

بغداد2٪کرکوك7٪نينوى٪38

أربيل و دهوك1٪دیالی5٪االنبار٪32

صاح الدين ٪15

مجموع العائدين حتى شباط 2020 = 4.66 مليون

مالحظة: بسبب التقريب املطبّق يف الحساب، قد ال تعطي النسب املئوية نتيجة ٪100.
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الشكل 3. التوجه السنوي للعائدين يف محافظة االنبار، حسب درجة الخطورة 

ــورة.  ــديدة الخط ــع ش ــون يف مواق ــن يعيش ــن الذي ــة العائدي ــارن غالبي ــة األنب ــكانية يف محافظ ــة س ــر كثاف ــا األك ــادي، وه ــة والرم ــاءا الفلّوج ــتضيف قض يس

ويعيــش حــوايل ثاثــة أرباعهــم يف مواقــع شــديدة الخطــورة يف الفلّوجــة )78.108 شــخصاً( و18٪ يف الرمــادي )18.582 شــخصاً(. ومــا يزيــد األمــر تعقيــداً، أّن 

ــورة. ــطة الخط ــديدة أو متوس ــروف ش ــون يف ظ ــة وراوة، يعيش ــم والرطب ــة القائ ــن يف أقضي ــع العائدي جمي

الجدول 2: عدد العائدين حسب األقضية وشّدة الخطورة يف محافظة االنبار

ء لقضا ا
املواقع الشــديدة 

الخطورة
املواقع املتوســطة 

الخطورة
املواقــع املنخفضة 

الخطورة
غري  املواقع 

ملصّنفة ا
العدد الكّل لألشــخاص 

العائدين

100٪094,674٪00٪990٪193,912٪762القائم

100٪027,468٪00٪890٪1124,348٪3,120الرطبة

100٪014,784٪730٪2710,860٪03,924٪0عانة
100٪1538,788٪532,700٪32283,488٪14174,492٪78,108الفلّوجة

100٪027,150٪680٪2418,402٪86,570٪2,178حديثة
100٪0175,518٪290٪7151,738٪0123,780٪0هيت
100٪0571,056٪00٪1000٪014,682٪0راوة

100٪2586,656٪6115,600٪34355,692٪3196,782٪18,582الرمادي
املجموع الكّل 

ملحافظة األنبار
102,750%7638,490%44720,180%4918,300%1 1,479,720%100

فيــا يتعلــق برتيبــات االيــواء عنــد العــودة، يعيــش 30.810 عائــد يف ترتيبــات ايــواء حرجــة، موزعــة عــى 121 موقعــاً – 2٪ مــن إجــايل الســكان العائديــن يف 

املحافظــة. ويســتضيف قضــاء القائــم حاليــاً حــوايل 40٪ مــن األشــخاص الذيــن يعيشــون يف ترتيبــات ايــواء حرجــة، كــا ُســِجلَّت نســب عاليــة يف الفلوجــة )٪25( 

والرمــادي )24٪(. وتســتضيف محافظــة األنبــار حاليــاً 36.384 نازحــاً، بنســبة 3٪ مــن إجــايل النازحــن يف العــراق، يعيــش ثاثــة أرباعهــم خــارج املخيــات. وتركــز 

ــة  ــزون يف ناحي ــار )يرك ــن يف األنب ــع النازح ــتضيف جمي ــذي يس ــة ال ــة الفلوج ــة - وخاص ــادي والفلوج ــايئ الرم ــار يف قض ــة األنب ــن إىل محافظ ــة النازح غالبي

العامريــة(.

 

الجولة الرابعة )نيسان 2019(

الجولة الخامسة )آب 2019(

الجولة السادسة )ترشين األول 2019(

الجولة السابعة )كانون األول 2019(

الجولة الثامنة )شباط 2020(

84,174

86,496

88,560

103,620

102,750

503,718

500,0001,000,0001,500,000

492,780

517,386

536,652

638,490

710,244

735,852

697,404

715,662

720,180

متوسطة  منخفضةعالية
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الجدول 3: عدد العائدين والنازحني يف محافظة االنبار حسب األقضية

ء لقضا الخطورةا درجة 
العدد الكّل لألشــخاص 

العائدين
ــكّل للنازحني  العدد ال

ــاكنني خارج املخيامت الس
العدد الكّل لألشــخاص 

النازحني

94,67400متوسطة القائم

27,4683,0960متوسطة الرطبة

14,7845520منخفضةعانة

538,78813,7349,288متوسطة الفلّوجة

27,1501,2300منخفضةحديثة

175,5181,4940متوسطة هيت

14,68200متوسطة راوة

586,6566,9900منخفضةالرمادي

املجموع الكّل ملحافظة 

األنبار
1,479,72027,0969,288متوسطة 

الوافدون الجدد من املخيّامت والعالقة مع ظروف الخطورة

بــن أيلــول 2019 وشــباط 2020، تتبّعــت مصفوفــة تتّبــع النــزوح 1.674 شــخصاً )279 أرسة( غــادروا املخيــات إىل أماكــن أخــرى خــارج املخيــات يف محافظــة األنبــار، 

وعــاد جميعهــم إىل مناطقهــم األصليــة، بينــا اســتقر ثلثــا الوافديــن الجــدد يف قضــاء القائــم )يف ناحيــة الرمانــة بالتحديــد(، و22٪ منهــم يف الفلوجــة، يف 

حــن تــوزّع الباقــون وهــم 11٪ يف هيــت وعانــة وحديثــة.

الخريطة 1. مواقع األنبار التي سجلت الوافدين الجدد من املخيامت حسب عدد األفراد، بني أيلول 2019 وفرباير 2020

وعــاد 90٪ مــن العائديــن الجــدد مــن املخيــات إىل محافظــة األنبــار إىل مواقــع متوســطة الخطــورة، يف حــن عــاد 5٪ إىل مواقــع شــديدة الخطــورة و4٪ إىل 

مواقــع منخفضــة الخطــورة )الشــكل 3(، علــاً أّن موقعــاً واحــداً مل يُصنَّــف مــن حيــث الشــدة، بســبب نقــص املعلومــات عــن الظــروف فيــه.

Al-Rutba

هیت

عانة

القائم

راوة

الرمادي

الفلوجة

حدیثة

األنبار

النجف

دیالی

صالح الدین

نینوی

املثنی

واسط

القادسیة

کربال بابل

بغداد

السیامنیة

عدد اشخاص

٢ - ١٥

١٦ - ٣٠

٣١ - ٥٥

کرکوك
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الشكل 4. توزيع القادمني الجدد من املخياّمت إىل محافظة األنبار حسب شدة خطورة املواقع

أسباب الخطورة يف املواقع الساخنة 
تــم تصنيــف خمــس نواحــي يف محافظــة األنبــار كمواقــع ســاخنة شــديدة الخطــورة. وتجمــع كتــل الخطــورة هــذه، غالبيــة العائديــن البالــغ عددهــم 103.000 شــخصاً 

يف املحافظــة يعيشــون يف مواقــع شــديدة الخطــورة. وهــي مواقــع متثـّـل بشــكل عــام، ظروفــاً أقــل مثاليــة باملقارنــة مــع النواحــي األخــرى يف األنبــار.2 

تحدد الجداول أدناه هذه املواقع الساخنة وعواملها الشديدة الخطورة، من أجل تحسن التدخات عى أرض الواقع.

الصقالوية )قضاء الفلّوجة(

عدد العائدين: 68.808 شخصاً يف 15 موقعاً. 

عدد النازحني: ال يوجد. 

 3 يف  شخصاً   96 املخيامت:  من  الجدد  القادمون 

ُسبل العيشَدمار املَساكنمواقع منذ أيلول 2019.
الخدمات 

األساسية

التامسك 

االجتامعي
األمن والسالمة

الصقاوية هي الناحية األكر خطورة من حيث الظروف يف األنبار. وتعتر السامة واألمن الدافعن الرئيسين لشدة الظروف يف هذه الناحية، 	 

خاصة فيا يتعلق مبخاوف السكان العائدين من وجود الذخائر غر املتفجرة واملزيد من العنف يف املنطقة. وكذلك كان وجود الجاعات املسلحة 

غر التابعة للدولة، مصدر قلق أمني. 

 هناك عامان رئيسيان آخران للخطورة، يرتبطان بقضايا التاسك االجتاعي ونقص سبل العيش. كا أّن العودة املحظورة والتوترات يف الحياة 	 

اليومية، تعتر مخاوف متّس التاسك االجتاعي. ولوحظت أيضاً مستويات عالية من تعطل الزراعة وبيئة العمل. 

الكرمة )قضاء الفلوجة(

 عدد العائدين: 119.322 شخصاً يف 19 موقعاً.

 عدد النازحني: ال يوجد. 

 4 يف  شخصاً   126 املخيامت:  من  الجدد  القادمون 

مواقع منذ أيلول 2019.
ُسبل العيشَدمار املَساكن

الخدمات 

األساسية

التاسك 

االجتاعي
األمن والسامة

ُصنّف النواحي كمواقع ســاخنة، إذا ســجلت درجة عالية من حيث الشــدة عىل مقياس واحد عىل األقل من املقياســني )ســبل العيش والخدمات األساســية، أو الســالمة   2
والتامســك االجتامعي( أو إذا ســجلت درجات متوســطة من حيث الشــدة ولكنها تســتضيف أيضاً أعداداً كبرية نســبياً من العائدين. ملزيد من املعلومات، راجع تقرير مؤرش 

العودة: 

 http://iraqdtm.iom.int/images/ReturnIndex/20203193148705_IOM%20dtm%20return%20index_round_8_March_2020.pdf

%5%%9090%4%1
18 شخصاً 66 شخصاً 1,506 شخصاً 84 شخصاً 

غري مصّنفخطورة منخفضةخطورة متوسطة خطورة عالية
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يف ناحية الكرمة، يعتر الدمار الذي لحق مبساكن األهايل، السبب الرئييس للخطورة. وبحسب املعلومات الواردة، تعرّض نصف املساكن يف 	 

َر أقل من نصف املساكن.  أربعة مواقع إىل الدمار، بينا انخفض مستوى الدمار يف املواقع األخرى - حيث ُدمِّ

هناك عوامل أخرى لشدة الخطورة ولكنها ذات تأثر ثانوي، وهي حسب األهمية: العودة املحظورة يف معظم املواقع، ووجود الجاعات 	 

املسلحة غر التابعة للدولة، وقلّة فرص العمل.

مركــز الرطبة )قضــاء الرطبة(

 عدد العائدين: 27.468 شخصاً يف 9 مواقع. 

عدد النازحني: 3.096 شخصاً يف 9 مواقع. 

ُسبل العيشَدمار املَساكنالقادمون الجدد من املخيامت: ال يوجد
الخدمات 

األساسية

التاسك 

االجتاعي
األمن والسالمة

مركز الرطبة هو الناحية الوحيدة يف محافظة األنبار التي ميثل غياب الخدمات األساسية فيها سبباً رئيسياً للخطورة - وعى وجه التحديد، عدم 	 

كفاية إمدادات املياه. 

السامة واألمن أيضاً من أسباب خطورة الظروف، خاصة فيا يتعلق مبخاوف األهايل من تزايد العنف يف الناحية، ووجود الجاعات املسلحة غر 	 

التابعة للدولة، من جهة أخرى. 

بشكل عام، ال يعتر التاسك االجتاعي من عوامل الخطورة الكبرة يف مركز الرطبة. مع ذلك، تؤثر املستويات املرتفعة من العودة املحظورة 	 

عى درجة الخطورة بشكل كبر يف الناحية.

مركــز القائم )قضــاء القائم(  

عدد العائدين: 65،430 شخصاً يف 28 موقعاً. 

عدد النازحني: ال يوجد. 

يف  شخصاً   30 املخيامت:  من  الجدد  القادمون 

ُسبل العيشَدمار املَساكنموقع واحد منذ أيلول 2019.
الخدمات 

األساسية

التاسك 

االجتاعي
األمن والسالمة

السبب الرئييس للخطورة يف مركز القائم هو السامة واألمن. وكا يف مواقع ساخنة أخرى يف األنبار، هناك مخاوف كبرة لدى العائدين من 	 

تزايد العنف يف املنطقة، فضاً عن وجود مجموعات أمنية غر تابعة للدولة. 

تلعب القضايا املتعلقة بسبل العيش أيضاً، دوراً بارزاً يف الخطورة الشديدة. إذ ال تتوفر يف العديد من املواقع يف الناحية فرص عمل كافية، وال 	 

تزال معظم املشاريع واألعال متوقفة.

ــة )قضاء هيت(  كبيس

 عدد العائدين: 21060 شخصاً يف 10 مواقع. 

القادمون  مواقع.   4 يف  شخصاً   96 النازحني:  عدد 

الجدد من املخيامت: 18 شخصاً يف موقع واحد منذ 
ُسبل العيشَدمار املَساكنأيلول 2019.

الخدمات 

األساسية

التاسك 

االجتاعي
األمن والسالمة

أهم عامل يؤثر عى العائدين إىل كبيسة هو السامة واألمن. وعى غرار الوضع يف مركز القائم ومركز الرطبة، هناك مخاوف كبرة لدى العائدين 	 

من تزايد العنف يف املنطقة، فضاً عن وجود مجموعات أمنية غر تابعة للدولة. وهذان املؤشان يولّدان معظم درجات الخطورة. إضافة إىل 

ذلك، هناك عودة محظورة يف جميع مواقع هذه الناحية.
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ُملحق: البيانات املصّنفة حول عودة األهايل والنزوح وّشدة الظروف

ء لقضا حيةا لنا النازحنيعــدد العائدينا عدد 
س  مقيا

1 الخطورة 
س  مقيا

2 الخطورة 
س  مقيا

3 الخطورة 

متوسطة متوسطة متوسطة 13,6560الرّمانةالقائم

متوسطة متوسطة منخفضة65,4300مركز القائمالقائم

متوسطة متوسطة متوسطة 15,5880العبيديالقائم

متوسطة متوسطة متوسطة 27,4683,096مركز الرطبةالرطبة

منخفضةمنخفضةمنخفضة14,784552مركز عانةعانة

متوسطة متوسطة متوسطة 119,3400الكرمةالفلّوجة 

عاليةعاليةمتوسطة 68,8080الصقاويةالفلّوجة 

متوسطة متوسطة متوسطة 16,23023,022العامريةالفلّوجة 

منخفضةمنخفضةمنخفضة334,4100مركز الفلّوجةالفلّوجة 

متوسطة متوسطة منخفضة8,370342الحقانيةحديثة

منخفضةمنخفضةمنخفضة14,508252بروانةحديثة

منخفضةمنخفضةمنخفضة4,272636مركز حديثةحديثة

متوسطة متوسطة متوسطة 19,986192البغداديهيت

متوسطة متوسطة متوسطة 25,4100الفراتهيت

متوسطة متوسطة منخفضة21,06096كبيسةهيت

منخفضةمتوسطة منخفضة109,0621,206مركز هيتهيت

متوسطة متوسطة منخفضة25,494552الحبانيةالرمادي

متوسطة متوسطة منخفضة9,078660الخالديةالرمادي

متوسطة متوسطة متوسطة 57,8880حصيبة الرقيةالرمادي

منخفضةمنخفضةمنخفضة485,7965,778مركز الرماديالرمادي

متوسطة متوسطة منخفضة14,6820مركز راوةراوة



مؤّش العودة - توصيف املحافظات

يف العودة   ديناميكيات 
االنبار    محافظة 

حزيران  2020

املنظمة الدولية للهجرة يف العراق

@IOMIraq

َعَدم مسؤولية  

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

بحدودها أو مساحتها.

جميع الخرائط الواردة يف هذا التقرير هي ألغراض التوضيح فقط. واألسامء 
والحدود املذكورة فيها ال تعني املصادقة الرسمية عىل هذه الخريطة أو 

قبولها من قبل املنظمة الدولية للهجرة.

+3908  3105  2600   

iraqdtm.iom.int   
 iraq.iom.int

iomiraq@iom.int   
iraqdtm@iom.int

   املنظمــة الدولية للهجرة
 وكالة الهجرة التابعة لألمم املتحدة - بعثة العراق

 املكتب الرئييس يف بغداد
 مجمع يونامي )ديوان 2(

املنطقــة الدولية ، بغداد ، العراق

)IOM  2020 ©املنظمــة الدوليــة للهجــرة )

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 

تشــكر املنظمــة الدوليــة للهجرة يف العراق وزارة الخارجيــة األمريكية، مكتب 
  )USAID( و الوكالة األمريكيــة للتنمية الدولية )PRM( الســكان والالجئــني والهجــرة

لدعمهام املســتمر.


