
النقاط البارزة 
ليعكس  العودة  مؤرش  لحساب  املستخدم  النموذج  مراجعة  متت 
كل من املؤرشات الجديدة واملحدثة التي تم تطويرها بالتشاور مع 
نفس  النموذج  لهذا  بأن  علام  املعنيني،  املصلحة  وأصحاب  الرشكاء 
سبل  مقياس   )1( مقياسني:  إىل  ويستند  السابق  التصميم  هيكلية 
العيش والخدمات األساسية، )2( مقياس تصورات التامسك االجتامعي 

والسالمة.

بالنسبة للسكان العائدين الذين تم تقييمهم، يعيش 11 باملائة )472350 
شخصا( يف ظروف شديدة الخطورة يف 279 موقعاً، حيث تستضيف 
يعيشون  الذين  العائدين  من  عدد  أكرب  الدين  وصالح  نينوى  محافظتا 
يف هذه الظروف، حيث تضم 213,372 و 187,812 فرداً عىل التوايل؛ 
علام بأن هذه النسبة مامثلة نسبياً للجوالت السابقة التي نرُشت يف 
أيلول وكانون الثاين 2019، والتي كانت تضم 11٪ و 10٪ عىل التوايل من 

العائدين يف هذه الفئة.

متثل مواقع العودة الواقعة يف  قضاء البعاج يف نينوى أعىل درجات 
الخطورة: حيث توجد ظروف شديدة الخطورة يف جميع هذه املواقع، 
والتي تستضيف 10,722 عائًدا، تليها قضاء طوز يف صالح الدين وقضاء 
التي تستضيف 28,542 شخصا )73٪( يف مثانية  نينوى،  سنجار يف 

مواقع و43,476 فرًدا )73٪( يف 40 موقًعا، عىل التوايل.

DTM لتسليط الضوء  ويف هذه الجولة، سعت مصفوفة تتبع النزوح 
بدرجة  تقييمها  طريق  عن  محافظة،  لكل  الساخنة  املناطق  عىل 
أحد  يف  األقل  عىل  الظروف  شدة/خطورة  تسجل  التي  الدرجات  من 
املقاييس، باإلضافة إىل عدد األرس التي تعيش يف املنطقة، وقد تم 

تحديد 28 منطقة ساخنة يف ست محافظات.
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الشــكل رقم 1: نســبة حركات العودة حسب فئة الشدة لكل محافظة
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تم جمع البيانات يف الفرتة ما بني كانون الثاين – شباط 2019 
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مقدمة
تتكون هذه الجولة الثالثة من مؤرش العودة من قياس أسايس جديد 
لشدة الظروف املعيشية للسكان العائدين يف العراق، وقد تم جمع 
البيانات1 الخاصة بهذا التقرير خالل شهري كانون الثاين وشباط 2019 
يف مثاين محافظات، 38 قضاء و 1547 موقًعا يف جميع أنحاء العراق.

ومنذ الجولة السابقة، التي تم جمع البيانات الخاصة بها يف ترشين 
األول 2018 )الجولة 2(، استمر عدد العائدين بالتزايد، وحتى 28 شباط 
2019، تم تحديد 108,162 عائًدا إضافيًا، أي ما مجموعه 4,188,780 عائًدا 

)698,130 عائلة(.

وقد بنيت هذه الجولة ملؤرش العودة عىل قامئة منقحة من املؤرشات 
املعنيني  املصلحة  وأصحاب  الرشكاء  مع  بالتشاور  تطويرها  تم  التي 

الظروف  شدة  ولقياس  املتغري.  النزوح  سياق  أفضل  بشكل  لتعكس 
16 مؤرشا مجمعة  العودة عىل  يف كل موقع عودة، يستند مؤرش 
يف مقياسني هام: )1( سبل العيش والخدمات األساسية، )2( تصورات 
التامسك االجتامعي والسالمة، ويتم استخدام منوذج االنحدار لتقييم 
ولحساب  العودة  حركات  منع  أو  يف تسهيل  املؤرشات  من  كل  تأثري 
الدرجات الخاصة باملقياسني، فعىل سبيل املثال، يخترب النموذج مدى 
قلة احتاملية الرجوع إىل املواقع التي ال تزال األنشطة الزراعية فيها 
مل تعد إىل وضعها الطبيعي مقارنًة باملواقع التي عادت األنشطة 
نتائج  بني  الجمع  يتم  الكيل،  الشدة  مؤرش  ولحساب  فيها.  الزراعية 
شدة  حيث  من  »منخفض«  فئات:  ثالث  إىل  وتقسيمها  املقياسني 
الظروف و« متوسط« و «مرتفع« )والتي تشمل أيًضا املواقع التي تم 

تقييمها »مرتفع جًدا«(.

املنهجية
يربط مؤرش العودة البيانات املتاحة بشأن أرقام السكان العائدين مع 16 محدداً أو مؤرًشا مختلًفا، مجمعة يف مقياسني يقيسان ظروف املعيشة 

يف مناطق العودة: )1( سبل العيش والخدمات األساسية، و)2( تصورات التامسك االجتامعي والسالمة. 

ويستخدم مؤرش العودة منوذج االنحدار اللوجستي لتقييم تأثري كل مؤرش عىل احتاملية العودة، واختبار مدى احتامل أن يكون ملوقع ما حركات 
عودة كاملة يف حالة توفري رشوط معينة، عىل سبيل املثال، انتعاش األنشطة الزراعية. وقد تم تطوير هذه األداة من قبل املنظمة الدولية 
للهجرة/مصفوفة تتبع النزوح ومجموعة العمل الخاصة بحركات العودة واالستفسار االجتامعي، علام بان هذه األداة مبنية عىل املبادئ املنهجية 

الرئيسية التالية:

إن االفرتاض الرئييس املستخدم يف بناء النموذج التحلييل هو اعتبار أن شدة الظروف املعيشية للعائدين )أي احتاملية أو استدامة العودة( 	 
ميكن قياسها سواء كان السكان قبل الرصاع قد عادوا بالكامل أم ال، وهذا يعني أن املواقع التي عاد فيها جميع السكان من املحتمل أن 
تكون فيها ظروف جيدة للعودة، يف حني من املحتمل أن تكون املواقع التي مل يعد إليها كل السكان تواجه مشكالت تتعلق بسبل العيش أو 
الخدمات أو التامسك االجتامعي أو السالمة. علام بأن هذا القياس يحتوي عىل تقييد نوعا ما، نظرًا ألن وجود حركات عودة كاملة يف موقع ما 

قد ال يكون بسبب ظروف جيدة، ولكن بسبب دفع العائالت للعودة ومغادرة أماكن النزوح.

تساعد املؤرشات الـ 16 املستخدمة يف إنشاء مؤرش العودة يف تحديد الظروف املعيشية يف مواقع العودة، ومتثل هذه املؤرشات مجموعة 	 
من الظروف املعيشية الدنيا أو الحرجة الرضورية إليجاد مكان مساعد للعودة. ومن املتوقع أن توضح هذه املؤرشات املمثلة إحصائيًا رشح 
احتامل حركات عودة السكان. ومن الناحية العملية، يجيب النموذج عن السؤال التايل: هل هناك رشوط عىل أرض الواقع ترشح سبب احتاملية 

حصول أي موقع عىل حركات عودة جزئية مقارنة بحركات العودة الكاملة؟

وقد تم صياغة هذه املؤرشات عىل شكل مسح أو دراسة إحصائية جمعت كل شهرين من خالل مقدمي املعلومات الرئيسية يف كل موقع 	 
يوجد فيه سكان عائدون. وتتمثل ميزة استخدام مقدمي املعلومات الرئيسية يف إمكانية تغطية العديد من املواقع يف فرتة زمنية قصرية. 
ومع ذلك، فإن أهم ما ميكن أن يشكل تقييدا يف ذلك هو أنه يعتمد ذلك عىل ممثل واحد يعرب عن آراء مجموعة كبرية ومتنوعة من العائدين، 

علام بأن وحدة التحليل هي املوقع الذي ميكن أن يكون مدينة أو قرية أو حتى حيًا يف مدينة.

يتم اشتقاق النتيجة من النموذج اللوجستي مع حالة حركات العودة يف موقع ما، حيث يتم تفسري النتيجة )املتغري التابع( من خالل املؤرشات 	 
الستة عرش )املتغريات التوضيحية(، ويولد هذا النموذج نسبة األرجحية لكل مؤرش ذي داللة إحصائية، والذي يقيس مدى احتاملية حصول أي 
موقع عىل حركات عودة كاملة يف حالة تطبيق كل رشط موضح يف الجدول أعاله. ومن ثم، يتم استخدام هذه النسب ملعرفة التأثري النسبي 
لكل مؤرش عىل حركات عودة، علام بأن سبب استخدام هذا النوع من التحليل هو االفرتاض بأنه ليس كل املؤرشات لها نفس االحتاملية يف 

تحفيز أو استدامة حركات العودة.

iraqdtm.iom.int اإللكرتوين DTM 1           تتوفر مجموعة البيانات الكاملة عىل موقع مصفوفة تتبع النزوح
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إن النتيجة النهائية هي أن كل مؤرش له قيمة مرتبطة به بحيث يكون من املمكن حساب »درجة سبل العيش والخدمات« و »درجة تصورات التامسك 
االجتامعي والسالمة«. ومن ثم يتم الجمع بني هاتني الدرجتني إلنشاء مؤرش شدة إجاميل، وينتقل هذا املؤرش من 0 )تم استيفاء جميع الرشوط 
األساسية للعودة( إىل 100 )مل يتم استيفاء أي رشوط أساسية للعودة(، ويوفر الجمع بني هذه املؤرشات درجة مؤرش لكل موقع يحتوي عىل 
سكان عائدين. كام وتشري الدرجات األعىل إىل ظروف معيشية أكرث قسوة للعائدين، وتم تصنيف هذه املؤرشات من درجة فردية أعىل إىل درجة 
أقل. علام بأن املؤرشات املوجودة يف أعىل القامئة تضيف املزيد من النقاط/الدرجات إىل املؤرش النهايئ، كام وتوجد املؤرشات التي تم إضافتها 

ألول مرة يف الجولة الثالثة يف املربعات أدناه.

جدول رقم )1(: قامئة املؤرش لكل مقياس

األول موقعاملقياس  كل  يف  تقييمها  تم  التي  الثاينالحالة  موقعاملقياس  كل  يف  تقييمها  تم  التي  الحالة 

التدمري السكني
وجود املنازل املدمرة، إىل جانب وجود جهود 

إعادة اإلعامر.
الحاجة إىل املصالحة التي ال تجري حاليًا.املصالحة املجتمعية

الوصول إىل فرص العمل
جزء من السكان غري قادرين عىل العثور عىل 

عمل.
تعدد الجهات األمنية 

الفاعلة 
وجود عىل األقل أربع مجموعات مسلحة 

مختلفة تتحكم يف توفري األمن.

كفاية املياه
جزء من السكان يعانون من نقص إمدادات 

مياه البلدية العامة.
حركات العودة 

املحظورة
جزء من السكان ما قبل الرصاع غري مسموح 

لهم بالعودة.

األنشطة الزراعية مل تعد كام كانت من قبل.انتعاش الزراعة
نقاط التفتيش التي 

تسيطر عليها الجهات 
األمنية األخرى

وجود PMU ، TMU أو مجموعات أخرى 
تسيطر عىل نقاط التفتيش برصف النظر عن 

الجيش العراقي والرشطة املحلية والرشطة 
الفيدرالية. باإلضافة إىل ذلك، توجد مخاوف 

تتعلق باملضايقات.

كفاية الكهرباء
جزء من السكان يعانون من عدم كفاية 

الكهرباء.
الحياة العامة اليومية

وجود توترات بني السكان وتفضيل عدم 
مغادرة املنزل إال عند الرضورة.

انتعاش املشاريع/
الرشكات الصغرية

وجود الرشكات الصغرية التي مل يتم إعادة 
تشغيلها.

االحتالل غري القانوين 
للمساكن الخاصة

وجود مساكن خاصة يشغلها آخرون بطريقة 
غري قانونية )السكان والجامعات املسلحة 

، إلخ(.

الوصول إىل الخدمات 
األساسية

وجود صعوبات تتعلق بالوصول إىل التعليم 
االبتدايئ أو توفري الرعاية الصحية األولية.

األلغام
وجود مخاوف بني السكان بشأن األجهزة 

املتفجرة يف املنازل.

إعادة دمج موظفي 
الخدمة املدنية

قلة املوظفني املدنيني العائدين إىل 
عملهم.

مصادر العنف

وجود مخاوف بني السكان بشأن العنف 
يف املنطقة )هجامت داعش، األعامل 

االنتقامية، االشتباكات بني قوات األمن، أو 
التوترات العرقية-الدينية-القبلية(.

نقاط املقياس الثاين = 100نقاط املقياس األول = 100

إجاميل النقاط = متوسط املقياس األول ونقاط املقياس الثاين
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نظرة عامة عىل النموذج املنقح/املعدل
يف هذه الجولة، تم مراجعة منوذج االنحدار املستخدم لحساب مؤرش 
العودة ليعكس كل من املؤرشات الجديدة واملحدثة التي تم وضعها 
بالتشاور مع الرشكاء وأصحاب املصلحة املعنيني. وعىل الرغم من أن 
بالنتائج  السابقة ذات صلة  النتائج  تزال  النتائج مل تتغري بشكل كبري وال 

وضع  تدهور  أو  تحسن  حول  افرتاضات  وضع  ينبغي  ال  أنه  إال  الحالية، 
العودة بسبب استخدام استبيان وترجيح مختلفني، علام بأن النموذج 
)1( سبل  التصميم السابق ويستند إىل مقياسني:  يتبع نفس هيكلية 
العيش والخدمات األساسية، )2( تصورات التامسك االجتامعي والسالمة.

املقياس األول: مقياس سبل العيش والخدمات األساسية

ذو  املؤرش  هو  املساكن  تدمري  فإن  السابق،  النموذج  مع  متاشيا 
التأثري األكرب عىل مقياس سبل العيش والخدمات األساسية. ويف هذه 
الجولة، تم اإلبالغ عن وجود قدر معني من تدمري املنازل يف 78 باملائة 
من املواقع، ويختلف التأثري عىل حركات العودة اعتامًدا عىل ما إذا 
كانت هناك جهود إلعادة بناء املساكن أم ال: فاملواقع التي ال يوجد 
فيها إعادة بناء من املرجح أن يكون لها عدد من حركات العودة يعادل 
نصف تلك التي يف املواقع ذات أنشطة إعادة اإلعامر، ويف جميع 
أنحاء العراق، ال يوجد إعادة إعامر يف 25 باملائة من املواقع، ويظهر 
التحليل عىل مستوى القضاء أنه مل يتم إجراء إعادة إعامر يف جميع 
املواقع يف قضاء العاج ويف أكرث من نصف املواقع يف قضاء سنجار 

)66٪(، قضاء الحويجة )56٪( و قضاء الحرض)٪52( . 

أما املؤرش الذي له ثاين أعىل تأثري عىل املقياس األول فهو الوصول 
إىل العمل، حيث أنه يف ما يزيد قليالً عن نصف املواقع )55٪(، ميكن 

أن يجد أقل من نصف السكان عمالً ويف 13 باملائة ال يستطيع أي من 
السكان العثور عىل عمل. كام توجد بعض األقضية التي تتأثر بشكل خاص 
ميكن  ال  املواقع،  من  باملائة   92 يف  البعاج،  ففي  املشكلة؛  بهذه 
ألي من السكان العثور عىل عمل، ويف الحرض، هذه هي الحالة يف 
74٪ من املواقع. وباملثل، يف قضاء بيجي، يف صالح الدين، ويف 
94 باملائة من املواقع تحديدا، أبلغ مقدمو املعلومات الرئيسية أنه 
ال ميكن ألي من السكان العثور عىل عمل. علام بأن تأثري املؤرشات 
الكهرباء،  وكفاية  الزراعة،  واستعادة  املياه،  كفاية  األخرى،مثل: 
الخدمة  الصغرية، وإعادة دمج موظفي  التجارية  واستعادة األعامل 
املدنية والحصول عىل الخدمات األساسية، يعترب أقل. ومع ذلك، لديهم 

جميعا تأثري متساو نسبيا.

املقياس الثاين: مقياس تصورات التامسك االجتامعي والسالمة

املصالحة  أن  إال  معينة،  مناطق  عىل  اقتصاره  من  الرغم  وعىل 
املجتمعية هي املؤرش ذو التأثري األكرب عىل مقياس تصورات التامسك 
االجتامعي والسالمة. ويف 18 باملائة من املواقع، توجد هناك حاجة 
إىل املصالحة بني الجامعات العرقية والدينية و/أو العشائرية لتحقيق 
التعايش السلمي ومنع املزيد من العنف. ومع ذلك، يف أكرث من نصف 

هذه املواقع )55٪( ال تجري أي جهود للمصالحة.

وقد تم اإلبالغ عن ذلك بشكل متكرر يف البلد )هناك حاجة للمصالحة 
يف 100٪ من املواقع(، وطوز )94٪( وبيجي )70٪( يف محافظة صالح 
الدين، ويف سنجار )84٪( وتلعفر )62٪( يف نينوى محافظة وكذلك 
يف املحمودية )58٪( يف محافظة بغداد. ويظهر التحليل املتعلق 
باملؤرشات ذات الصلة أن السكان يشعرون بالقلق إزاء التوترات العرقية 
والدينية و/أو القبلية يف 11 باملائة من املواقع )168 موقًعا(، وتظهر 
شخًصا(   109,878 موقًعا،   67( تلعفر  منطقة  يف  الثالثة  النسب  أعىل 
وقضاء سنجار )36 موقًعا، 52,902 فرًدا( يف نينوى وقضاء املقدادية 

)19 موقًعا، 25,356 فرًدا( يف دياىل.

أما املؤرش الذي له ثاين أعىل تأثري عىل مقياس تصورات التامسك 
كانت  حيث  مختلفة:  أمنية  جهات  وجود  فهو  والسالمة  االجتامعي 
املواقع التي ال يوجد فيها جهات أمنية أو فيها أكرث من أربعة جهات 
لديها احتاملية أقل ألن تحدث فيها حركات عودة كاملة. ويف معظم 
املواقع )87٪( أبلغ مقدمو املعلومات الرئيسية عن وجود واحدة إىل 
ثالثة من الجهات األمنية الفاعلة املختلفة ويف 13 باملائة من املواقع 

توجد أربعة إىل ستة من الجهات األمنية، وهناك أيًضا أربعة مواقع يف 
قضاء الحرض يف نينوى ال يوجد فيها جهات أمنية فاعلة، وهذا مؤرش 

آخر عىل انعدام األمن الشديد.

بالقلق  السكان يشعرون  أن  الرئيسية  املعلومات  مقدمو  وافاد  كام 
إزاء وجود جهات أمنية مختلفة يف تسعة باملائة من املواقع )135 
موقًعا(، ومن بني هؤالء السكان هناك من هم قلقون للغاية يف 16 
موقًعا: 12 موقًعا يف قضاء الحرض )2,898 شخصا( وواحد يف قضاء 
البعاج )510 شخصا( يف نينوى ،اثنان يف قضاء سامراء يف صالح الدين 
)8,550 شخصا( وواحد يف قضاء املقدادية يف دياىل )48 شخصا(. أما 
بشأن  متوسط  فيها  السكان  قلق  يعترب  التي  األوىل  الثالثة  األقضية 
وجود الجهات األمنية املختلفة فتقع جميعها يف محافظة دياىل: 
الخالص )39 موقًعا، 49,374 شخصا(، املقدادية )37 موقًعا، 43,854 
شخصا( وخانقني )10 مواقع، 2,634 شخًصا(. علام بأن جميع املؤرشات 
املتبقية لها تأثري سلبي عىل العودة بدرجة متساوية نسبيا، وهذه 
هي: األوضاع األمنية عند نقاط التفتيش، وحركات العودة املحظورة، 
للمساكن  القانوين  غري  واالحتالل  املتوترة،  العامة  اليومية  والحياة 
الخاصة، ووجود األلغام، ومخاطر العنف؛ مثل: هجامت داعش، واألعامل 

االنتقامية، واالشتباكات بني قوات األمن والتوترات العرقية - الدينية.
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العراق  – الثالثة  الجولة  نتائج  العودة  مؤرش 

تصنيف طبيعة حركات العودة 
الخطورة بشكل عام

من بني السكان العائدين الذين تم تقييمهم، يعيش 11 باملائة )472,350 
وتستضيف  موقعاً،   279 يف  الخطورة  شديدة  ظروف  يف  شخصا( 
يعيشون  الذين  العائدين  من  عدد  أكرب  الدين  وصالح  نينوى  محافظتا 

يف هذه الظروف، حيث بلغ عددهم 213,372 و 187,812 شخصا عىل 
التوايل.

الجدول رقم )2(: عدد املواقع والعائدين لكل محافظة حسب الشدة

املجموعمنخفضمتوسطمرتفع

املحافظة
عدد 

العائدين
عدد املواقع

عدد 
العائدين

عدد املواقع
عدد 

العائدين
عدد 

املواقع
عدد 

العائدين
عدد املواقع

11,71814532,944114749,3941091,294,056237األنبار

3,000634,1944247,9945585,188103بغداد

000078017801دهوك

54,76244136,09211032,47257223,326211دياىل

007,308733,8521341,16020اربيل

1,6867130,428110185,65265317,766182كركوك

213,372155427,344218987,6542331,628,370606نينوى

187,81253333,32410276,99832598,134187صالح الدين

472,3502791,601,6347032,114,7965654,188,7801547املجموع

املواقع ذات الخطورة املرتفعة جدا

ويوجد 44 موقًعا يف العراق، تستضيف 35,748 عائًدا )1٪ من إجاميل 
)»مرتفعة  الظروف قسوة  أشد  والتي تعاين من  العائدين(،  السكان 
)الجدول 3(. تنترش هذه  جًدا«( عندما يتم دمج جميع املؤرشات معا 
املواقع البالغ عددها 44 موقًعا يف أربع محافظات فقط، وتم العثور 

يف  خطورة  الحاالت  أكرث  تحتوي  والتي  مواقع  خمسة  أعىل  عىل 
محافظة صالح الدين، وميكن التعرف عىل جميع املواقع يف الجدول 

يف امللحق 1.

الجدول 3: األقضية التي تستضيف العائدين الذين يعانون من حاالت العودة األشد خطورة )»مرتفعة جًدا«(

فظة ملحا ءا لقضا العائدينا عدد 

دياىل
7,734  شخصا  يف 5 مواقعاملقدادية

1,044 شخصا  يف 4 مواقعخانقني

48  شخصا  يف موقع واحدكركوككركوك

نینوی

918  شخصا  يف 5 مواقعالبعاج

354  شخصا  يف موقع واحدالحرض

300  شخصا  يف موقع واحداملوصل

7,530 شخصا  يف 13 موقعسنجار

6,828  شخصا  يف 7 مواقعتلعفر

صالح الدين
5,466  شخصا  يف 5 مواقعطوز

5,526  شخصا  يف موقعنيالبلد
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العراق  – الثالثة  الجولة  نتائج  العودة  مؤرش 

منخفضمرتفع متوسط

منخفضمرتفع متوسط

توضح الخريطة أدناه حاالت الشدة بناًء عىل حجم السكان ودرجة شدة كل 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 شدة منخفضة أو مناطق غري مأهولة نسبيًا.

خريطة رقم )1(: خريطة الكثافة لجميع درجات املؤرش
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العراق  – الثالثة  الجولة  نتائج  العودة  مؤرش 

يوضح التصور أدناه درجة كل موقع عىل مستوى القضاء، مام يظهر تبايًنا كبريًا داخل األقضية.2  كام ويالحظ ان قضاء البعاج يحتوي أعىل درجات 
الخطورة: حيث توجد ظروف قاسية للغاية يف جميع املواقع الـ 12 التي تستضيف 10,722 عائًدا. ييل ذلك، قضاء طوز و قضاء سنجار، التي تستضيف 
28,542 فرًدا )73٪( يف مثانية مواقع و 43,476 فرًدا )73٪( يف 40 موقًعا، عىل التوايل. أما األقضية التي تستضيف أكرب عدد من العائدين الذين 
يعيشون يف ظروف قاسية للغاية هي تلعفر )102,762 شخصا، 32٪ يف 42 موقًعا( واملوصل )48,630 شخصا، 5٪ يف 34 موقًعا( يف محافظة 

نينوى وبيجي )58,254 شخصا، 71٪ يف 31 موقًعا( يف محافظة صالح الدين.

الشكل رقم )2(: تصنيف درجة خطورة مواقع العودة لكل قضاء

2        يوضح الشكل نتائج مؤرش العودة حسب القضاء، حيث أن كل نقطة هي موقع يف ذلك القضاء، مرتبة من املعظم )درجات مرتفعة( إىل األقل )درجات منخفضة( من 
الظروف القاسية بناًء عىل متوسط قيمة القضاء.

   

مرتفع/مرتفع جدامتوسطمنخفضشدة الظروف

١٠٠ ٧٥ ٥٠ ٢٥ ٠

القضاء

البعاج 
 طوز 

 سنجار 
 بيجي 

 الحرض  
املقدادية 

خانقني 
القائم  
سامراء 

 تلعفر 
 البلد 
رطبة 

الرشقاط 
الدور 

الحويجة 
الطارمية 

راوه 
أبو غريب 

 تكريت 
 هيت 

 املوصل 
 املحمودية

تلكيف 
 الرمادي 
 الفلوجة 

 عنه 
 الفارس  

داقوق 
الخالص  
مخمور  

الحمدانية 
الشيخان 
الديبس 
كركوك 
 حديثة 

 الكاظمية 
النقطة الفاصلة / خطورة مرتفعة

درجة املوقع الشدة مرتفعة الشدة منخفضة

موقع منفرد
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العراق  – الثالثة  الجولة  نتائج  العودة  مؤرش 

املقياس األول/الشدة: سبل العيش والخدمات األساسية

ويعيش 331,818 عائًدا )8٪( يف مواقع ذات ظروف قاسية جًدا بناًء 
الثالث األوىل ذات أعىل نسبة  أما املحافظات  االول.  عىل املقياس 
يتعلق  فيام  للغاية  قاسية  ظروف  يف  يعيشون  الذين  العائدين  من 
شخصا،   118,830( نينوى  فهي:  األساسية  والخدمات  العيش  بسبل 
. علام بأن  36٪(، واألنبار )84,270، 25٪( وصالح الدين )75,894، ٪23( 
األول،  لديها فقط ظروف قاسية جدا عىل املقياس  بعض املناطق 
فعىل سبيل املثال، عىل الرغم من أن ناحية النرص والسالم )أبو غريب 

، بغداد(، التي تستضيف 1037 عائًدا يف 17 موقًعا، تعاين من ظروف 
متوسطة الخطورة اعتامًدا عىل إجاميل املؤرش، إال أنها تتسم بدرجة 
عالية الشدة فيام يتعلق بسبل العيش والخدمات األساسية و درجة 

شدة منخفضة بناًء عىل مقياس التامسك االجتامعي والسالمة.

الجدول 4: العدد املطلق للعائدين لكل محافظة وفئة الشدة للمقياس األول

فظة ملحا سطمرتفعا األشخاصمنخفضمتو عدد  مجموع 

84,270499,584710,2021,294,056األنبار
13,00825,02647,15485,188بغداد

00780780دهوك
25,332161,32836,666223,326دياىل
1,13425,92014,10641,160اربيل

13,350120,546183,870317,766كركوك
118,830387,7621,121,7781,628,370نينوى

75,894252,696269,544598,134صالح الدين
331,8181,472,8622,384,1004,188,780مجموع عدد األشخاص

املقياس الثاين/ الشدة: السالمة والتامسك االجتامعي

بناًء عىل املقياس الثاين، يعيش 683,142 عائًدا )16٪( يف أماكن تعاين 
من ظروف قاسية للغاية. أما بالنسبة للمحافظات التي تضم أكرب عدد 
من العائدين الذين يعيشون يف ظروف قاسية للغاية من حيث تصورات 
التامسك االجتامعي والسالمة فهي نينوى )326,370 شخًصا، ٪48( 
وصالح الدين )299,196، 44٪(. ومرة أخرى، نالحظ أن بعض املناطق توجد 
فيها ظروف شديدة الخطورة بالنسبة لتصورات التامسك االجتامعي 

والسالمة، وشدة منخفضة بالنسبة لسبل العيش ودرجة شدة متوسطة 
بالنسبة إلجاميل املؤرش، وتشمل النواحي املحددة: زمار )قضاء تلعفر، 
صالح  الدور،  )قضاء  الدور  ومركز  شخًصا(،   14,663 موقًعا،   47 نينوى، 
الدين، 11 موقًعا، 9,983 شخًصا(، ومركز طوز )قضاء طوز، صالح الدين، 10 
املواقع، 4,599 شخًصا(، وآمريل )قضاء طوز، صالح الدين، 5 مواقع، 961 

شخًصا(، واملعتصم )قضاء سامراء، صالح الدين، 3 مواقع، 914 شخًصا(.

الجدول رقم )5(: العدد املطلق للعائدين لكل محافظة وفئة الشدة للمقياس الثاين

فظة ملحا سطمرتفعا األشخاصمنخفضمتو عدد  مجموع 

2,496381,684909,8761,294,056األنبار
1,15826,14257,88885,188بغداد

00780780دهوك
53,874141,58227,870223,326دياىل
03,48637,67441,160اربيل

4897,140220,578317,766كركوك
326,370249,4741,052,5261,628,370نينوى

299,196235,32663,612598,134صالح الدين
683,1421,134,8342,370,8044,188,780مجموع عدد األشخاص
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العراق  – الثالثة  الجولة  نتائج  العودة  مؤرش 

النقاط الساخنة لكل محافظة
تم اختيار النقاط الساخنة الخاصة بكل محافظة واملعروضة يف القسم التايل عىل أساس درجتها العالية فيام يتعلق عىل األقل أحد املقاييس 

باإلضافة إىل عدد األرس التي تعيش يف املنطقة. كام وتم إجراء املزيد من التحليل للنقاط الساخنة يف كل محافظة.

محافظة االنبار

بحسب ما ورد عاد معظم السكان النازحني منذ عام 2014 إىل 71 باملائة من املواقع يف محافظة األنبار. وبشكل عام، ستة باملائة من املواقع يف 
األنبار، والتي تستضيف 11,718 شخصا، تعاين من ظروف عودة قاسية للغاية. كام وحددت DTM خمس مناطق ساخنة يف محافظة األنبار: اثنان يف 

قضاء القائم وواحد يف قضاء الرطبة واثنان يف قضاء الفلوجة.

الجدول 6. التجمعات الجغرافية للنقاط الساخنة/الشديدة يف محافظة األنبار

ء لقضا حيةا لنا ا
عدد 

العائدين
املواقع عدد 

إجاميل 
الشدة

س  ملقيا ا
األول/الشدة

س  ملقيا ا
الثاين/الشدة

يف  العائدين  نسبة 
للغاية شديدة  ظروف 

القائم
76٪مرتفعمتوسطمرتفع5,8327الرمانة

0٪متوسطمتوسطمتوسط23,95218مركز القائم

10٪متوسطمتوسطمتوسط27,84010مركز الرطبةالرطبة

الفلوجة
0٪متوسطمنخفضمتوسط65,51415الصقالوية

0٪منخفضمتوسطمتوسط117,26418الكرمة

الرمانة

مرکز القائم

مرکز الرطبة

 مرکز الصقالوية

الكرمة

١٦- ٧٩٦

٧٩٧- ١,٩١٥

١,٩١٦- ٥,٥٠٩

الشدة عدد العائدين

مرتفع متوسط منخفض

الرمانة

مرکز القائم

مرکز الرطبة

 مرکز الصقالوية

الكرمة

١٦- ٧٩٦

٧٩٧- ١,٩١٥

١,٩١٦- ٥,٥٠٩

الشدة عدد العائدين

مرتفع متوسط منخفض

وتتأثر جميع النقاط الساخنة يف األنبار بتدمري املنازل، عىل 
إعادة اإلعامر جارية. وأيضا، يواجه  أن عمليات  الرغم من 
السكان مشكالت رئيسية يف الوصول إىل العمل، باستثناء 
الصقالوية، حيث ميكن لنصف العائدين العثور عىل عمل. 
علام بأنه يف معظم املواقع داخل هذه النقاط الساخنة، 

أعيد فتح بعض الرشكات الصغرية فقط.

وتظهر هذه مشكلة بشكل خاص يف الرمانة والصقالوية، 
حيث كان هناك يف أكرث من 80 باملائة من املواقع انتعاش 
تفيد  كام  الصغرية.  والرشكات  الزراعية  لألنشطة  بطيء 
التقارير أن إمدادات الكهرباء واملاء غري كافية يف جميع 
ناحية  القائم و  ناحية مركز  الرمانة و  ناحية  املواقع يف 

مركز الرطبة.

بحياة  تتميز  التي  املواقع  من  العديد  أيًضا  ويوجد  كام 
ال  منخفضة،  سكانية  كثافة  ذات  وشوارع  متوترة  يومية 
التقارير إىل  سيام يف منطقة الصقالوية )50٪(. وتشري 
وجود عنارص أمنية أخرى يف جميع املواقع يف النقاط 
الساخنة باستثناء الكرمة، وتوجد مخاوف بشأن العنف يف 
جميع املواقع يف الرمانة ومركز القائم، وتحديداً بشأن 
هجامت داعش واألعامل االنتقامية واالشتباكات بني قوات 
األمن. وهناك أيًضا تقارير يف جميع مواقع النقاط الساخنة 

تفيد بأن بعض العائالت ُمنعت من العودة إىل ديارها.
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العراق  – الثالثة  الجولة  نتائج  العودة  مؤرش 

محافظة بغداد

وعاد معظم السكان قبل الرصاع يف جميع املواقع التي تم تقييمها تقريبًا يف بغداد )92٪(. و كمجموع، يعاين ستة باملائة من املواقع )3000 
شخصا( يف بغداد من ظروف شديدة الخطورة، معظمها يف املناطق الريفية، ويوجد يف محافظة بغداد نقطتان ساخنتان، أحدهام يف قضاء أبو 

غريب واآلخرى يف قضاء املحمودية الجنويب.

الجدول 7. التجمعات الجغرافية للنقاط الساخنة/الشديدة يف محافظة بغداد

ء لقضا حيةا لنا ا
عدد 

العائدين
املواقع عدد 

إجاميل 
الشدة

س  ملقيا ا
األول/الشدة

س  ملقيا ا
الثاين/
الشدة

العائدين  نسبة 
يف ظروف 

للغاية شديدة 

5٪منخفضمرتفعمتوسط6,2227النرص والسالمأبو غريب

9٪متوسطمتوسطمتوسط9,56411اللطيفيةاملحمودية

يتعلق  أكرث شدة فيام  السكان مشكالت  النرص والسالم، يواجه  ويف 
بسبل العيش والخدمات األساسية مقارنة بتصورات التامسك االجتامعي 
بناء عدد قليل  والسالمة. وقد تم تدمري حوايل نصف املنازل وأعيد 
منها، كان أنه يوجد القليل من األنشطة الزراعية التي تم استعادتها 
ولكن مل يتم ذلك أليا من الرشكات الصغرية. عالوة عىل ذلك، فإن وصول 

السكان إىل املدارس االبتدائية والرعاية الصحية محدود.

ويف اللطيفية، تم تدمري أقل من نصف املنازل وتجري عمليات إعادة 

اإلعامر. ومع ذلك، ال تزال هناك مشاكل مع انتعاش األنشطة الزراعية 
مقدمو  وأشار  األساسية.  الخدمات  عىل  الحصول  وكذلك  والرشكات 
املعلومات الرئيسية أيًضا إىل أنه يف حوايل 40 باملائة من املواقع، 
هناك حاجة للمصالحة )مقارنة باملعدل القومي الذي يبلغ 18٪ من 
املواقع(. ويقال أن الحياة اليومية متوترة ألن السكان يرتكون منازلهم 
فقط عند الرضورة والشوارع قليلة السكان. باإلضافة إىل ذلك، يف 45 

باملائة من املواقع، تم حظر بعض العائالت من العودة.

 النرص
والسالم

٢٠ - ١٥٣

١٥٤ - ٤٠٦

٤٠٧ - ١,٠٥٠

اللطيفية

الشدة عدد العائدين

مرتفع متوسط منخفض
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العراق  – الثالثة  الجولة  نتائج  العودة  مؤرش 

محافظة دياىل

يف محافظة دياىل، أفاد مقدمو املعلومات الرئيسية أنه يف حوايل 38 باملائة من املواقع، قد عاد جميع السكان قبل الرصاع، وهو أعىل معدل 
يف جميع أنحاء املحافظات. ويف 48 باملائة من املواقع، عاد معظم السكان قبل الرصاع. ويف الوقت نفسه، يعاين 21 باملائة من املواقع من 

ظروف قاسية للغاية، علام بأنه يوجد هناك ثالث نقاط ساخنة يف دياىل، يف قضايئ املقدادية وخانقني.

الجدول رقم )8(: التجمعات الجغرافية للنقاط الساخنة/الشديدة يف محافظة دياىل

ء لقضا حيةا لنا ا
عدد 

العائدين
عدد 

املواقع
إجاميل 

الشدة
س  ملقيا ا

األول/الشدة
س  ملقيا ا

الثاين/الشدة
يف  العائدين  نسبة 

للغاية شديدة  ظروف 

59٪مرتفعمتوسطمرتفع53,16656مركز املقداديةاملقدادية

خانقني
11٪متوسطمتوسطمتوسط74,44249جلوالء

28٪متوسطمتوسطمتوسط20,92816السعدية

وباملقارنة مع غريها من املناطق يف دياىل، فإن مركز املقدادية 
لديه تدمري سكاين أقل نسبيًا. وأشار مقدمو املعلومات الرئيسية أنه 
يف 30 باملائة من املواقع مل يتم تدمري أي من املنازل وأنه يف 
69 باملائة من املواقع التي فيها تدمري فإنه تتم فيها عملية إعادة 
بناء املنازل املدمرة. ومع ذلك، يف حوايل 80 باملائة من املواقع، 
ميكن ألقل من نصف السكان العثور عىل عمل، ويف 89 باملائة فقط 
من املواقع، مل تتم إعادة فتح سوى بعض الرشكات الصغرية أو عدم 

فتحها أيا منها.

وفيام يتعلق بتصورات السالمة، يشعر السكان يف أكرث من 90 باملائة 
من املواقع بالقلق إزاء وجود عدد كبري من الجهات األمنية الفاعلة يف 
املنطقة. وهناك أيًضا مخاوف بشأن االشتباكات املحتملة بني الجامعات 
املسلحة )68٪(، وهجامت داعش )61٪(، ووجود الذخائر غري املتفجرة 

)40٪( والتوترات الدينية بني املجموعات السكانية )٪33(.

جلوالء  يف  نسبيًا  متشابهة  الشدة  مصادر  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة 
والسعدية، ففي كال هاتني النقطتني الساخنتني، يقال إن أقل من نصف 
جميع  يف  السكان  لدى  وليس  عمل،  عىل  العثور  ميكنهم  السكان 
مواقع السعدية ويف جميع سكان جلوال تقريباً ما يكفي من املاء. 
كام أن تدمري املنازل ميثل مشكلة: ففي جلوالء، يوجد 93 باملائة من 
املواقع عىل مستوى معني من تدمري املنازل، ويف اثني عرش موقًعا 
تم تدمري أكرث من نصف املنازل. ومع ذلك، فبينام تجري جهود إعادة 
اإلعامر يف جلوالء، إال أنه مل يتم اإلبالغ عن أي منها يف السعدية حيث 
يوجد تدمري للمنازل يف جميع املواقع. ويف كلتا املنطقتني، يوجد 
عنارص أمنية أخرى يف جميع املواقع تقريبًا ويشعر السكان بالقلق 

إزاء هجامت داعش يف أكرث من نصف املواقع.

مركز املقدادية

جلوالء

السعدية

٥ - ١٩٠

١٩١ - ٦٠٠

٦٠١ - ١,٣١٠

الشدة عدد العائدين

مرتفع متوسط منخفض

مركز املقدادية

جلوالء

السعدية

٥ - ١٩٠

١٩١ - ٦٠٠

٦٠١ - ١,٣١٠

الشدة عدد العائدين

مرتفع متوسط منخفض
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العراق  – الثالثة  الجولة  نتائج  العودة  مؤرش 

محافظة كركوك

أفاد مقدمو املعلومات الرئيسية عن عودة معظم األرس النازحة منذ عام 2014 يف 80 باملائة من املواقع يف محافظة كركوك ، ويعاين أربعة 
باملائة )1,686 شخصا( من مواقع العودة يف كركوك من ظروف قاسية للغاية وتم تحديد نقطتني ساخنتني يف قضاء الحويجة.

الجدول 9. التجمعات الجغرافية للنقاط الساخنة/الشديدة يف محافظة دياىل

ء لقضا حيةا لنا ا
عدد 

العائدين
املواقع عدد 

إجاميل 
الشدة

س  ملقيا ا
األول/الشدة

س  ملقيا ا
الثاين/
الشدة

العائدين  نسبة 
يف ظروف 

للغاية شديدة 

الحويجة
0٪متوسطمتوسطمتوسط10,4827الرياض

1٪متوسطمتوسطمتوسط37,60227العبايس

هذه  يف  أن  حيث  الناحيتني،  كلتا  يف  نسبيًا  الشدة  مصادر  وتتشابه 
املواقع مل يتم استعادة معظم األنشطة الريفية والزراعية بالكامل 
يف أياً منها. كام يوجد صعوبات يف الحصول عىل عمل يف جميع 
السكان  أن  إال  جيد  يعترب  فهو  التعليم،  إىل  الوصول  أما  املواقع. 
يواجهون يف حوايل نصف املواقع صعوبات يف الحصول عىل الرعاية 

الصحية.

والسالمة؛  االجتامعي  التامسك  تصورات  حيث  من  قضايا  أيضا  وتوجد 
ففي جميع املواقع، مُتنع بعض العائالت من العودة، ويف الرياض 
يوجد جهات أمنية أخرى يف 86 باملائة من املواقع، ويف العبايس 
يتواجدون يف جميع املواقع، علام بأنه يف أكرث من نصف املواقع 

يشعر السكان بالقلق إزاء هجامت داعش.

 

الرياض 

٧ - ٥٠٠

٥٠١ - ١,٥٦٠

١,٥٦١ - ٥,٥٠٠

العبايس

الشدة عدد العائدين

مرتفع متوسط منخفض

الرياض 

٧ - ٥٠٠

٥٠١ - ١,٥٦٠

١,٥٦١ - ٥,٥٠٠

العبايس

الشدة عدد العائدين

مرتفع متوسط منخفض
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العراق  – الثالثة  الجولة  نتائج  العودة  مؤرش 

محافظة نينوى

بحسب ما ورد، عاد معظم السكان النازحني منذ عام 2014 إىل 71 باملائة من املواقع يف محافظة نينوى. وتم العثور عىل ظروف عودة قاسية 
للغاية يف 26 باملائة من املواقع )213,372  شخصا(، كام تم تحديد عرش نقاط ساخنة يف نينوى، يف األقضية التالية: سنجار، تلعفر، املوصل، البعاج 
والحرض، ومن الخصائص الشائعة للعديد من هذه النقاط الساخنة، وهي نواحي القريوان ومركز الحرض ومركز تلعفر و العياضية و قضاء البعاج، من 

بني آخر املناطق يف نينوى التي تم استعادتها من سيطرة داعش يف عام 2017.

الجدول رقم )10(: التجمعات الجغرافية للنقاط الساخنة/الشديدة يف محافظة نينوى

ء لقضا حيةا لنا ا
عدد 

العائدين
املواقع عدد 

إجاميل 
الشدة

س  ملقيا ا
األول/الشدة

س  ملقيا ا
الثاين/
الشدة

العائدين  نسبة 
يف ظروف 

للغاية شديدة 

سنجار

96٪مرتفعمرتفعمرتفع10,58411مركز سنجار

100٪مرتفعمرتفعمرتفع3,7027القريوان

66٪مرتفعمتوسطمرتفع44,92838الشامل

تلعفر

58٪مرتفعمتوسطمرتفع156,33640مركز تلعفر

30٪مرتفعمتوسطمرتفع23,34022األياضية

6٪مرتفعمنخفضمتوسط87,97847زمار

املوصل
42٪مرتفعمتوسطمرتفع49,14023حامم العليل

18٪متوسطمتوسطمتوسط47,23825الشورة

100٪مرتفعمتوسطمرتفع10,72212البعاج

58٪متوسطمرتفعمرتفع4,55416مركز الحرضحرض

والقريوان  سنجار  مركز  يف  املواقع  ملعظم  النسبة  سنجار:  قضاء 

والشامل، تظهر جميع املؤرشات تقريباً حاالت شديدة الخطورة، حيث مل 
يتم إستعادة الرشكات الصغرية والنشاط الزراعي يف املناطق الريفية. 
82 باملائة من املواقع يف »مركز سنجار«، ال توجد رشكات مفتوحة 
لدى السكان مشاكل يف الحصول عىل عمل يف أكرث من 90 باملائة 
من املواقع، كام أن توفري الخدمات األساسية غري كاٍف أيًضا. يف أكرث 
من 70 باملائة من املواقع، يقال إن السكان ال يستطيعون الحصول عىل 
الرعاية الصحية األساسية وليس هناك ما يكفي من إمدادات املياه يف 
القريوان والشامل )100٪ و 81٪ من املواقع عىل التوايل(. وقد تم 
تدمري أكرث من نصف املنازل يف سبعة مواقع يف ناحية مركز سنجار 
يف  بالسكان  املأهولة  العربية  القرى  بني  مواقع  ستة  يف  وكذلك 
ناحية الشامل. أما بالنسبة لتصورات التامسك االجتامعي، فتوجد هناك 
حاجة للمصالحة املجتمعية يف 91 باملائة من املواقع يف مركز سنجار 
و 74 باملائة يف الشامل، كام أن املخاوف األمنية واسعة االنتشار يف 
النقاط الساخنة، ويشعر السكان بالقلق إزاء وجود جهات أمنية أخرى 
يف أكرث من 70 باملائة من املواقع، ويخشون من هجامت داعش يف 
أكرث من 90 باملائة، ويف 100 باملائة من املواقع يف مركز سنجار يشعر 
السكان بالقلق إزاء األعامل االنتقامية. وباإلضافة إىل ذلك، تم اإلبالغ 
عن احتالل غري قانوين للمساكن الخاصة يف مثانية مواقع يف مركز 

سنجار.

فإن  تلعفر،  يف  وزمار  والعياضية  تلعفر  نواحي  يف  تلعفر:  قضاء 

بتصورات  ترتبط  الظروف  شدة  يف  ساهمت  التي  الرئيسية  القضايا 
التامسك االجتامعي والسالمة؛ ففي أكرث من 98 باملائة من املواقع، 
يشعر السكان بالقلق إزاء مصادر العنف املختلفة، ويحتاج أكرث من 90 
باملائة من املواقع يف العياضية وزمار إىل املصالحة املجتمعية. 
عالوة عىل ذلك، ورد أن بعض العائالت ُمنعت من العودة إىل 90 باملائة 
من املواقع يف مركز تلعفر. أما فيام يتعلق بظروف املعيشة، يف 
أربعة مواقع يف العياضية وأربعة مواقع يف زمار، فقد تم تدمري 
أكرث من نصف املنازل، وعىل الرغم من وجود  منازل مدمرة يف جميع 

املواقع يف مركز تلعفر، إال أنه ال توجد أنشطة إلعادة اإلعامر.

قضاء املوصل: يف جميع املواقع يف ناحيتي الشورة و حامم العليل 

يف املوصل، تم إعادة بعض أو مل يتم إعادة أحد من موظفي الخدمة 
املدنية املحليني إىل وظائفهم، والحياة اليومية متوترة يف أكرث من 
88 باملائة من املواقع. ويف الشورة، تتم استعادة النشاط الزراعي 
ببطء )96٪ من املواقع(، ويقال إن هناك عنارص أمنية أخرى يف جميع 
باملائة   96 عىل  أثر  قد  املنازل  تدمري  أن  من  الرغم  وعىل  املواقع. 
من املواقع، إال أنه مل يتم إعادة اإلعامر. ويف حامم العليل، هناك 
تدمري منزيل يف جميع املواقع، لكن هناك أيضاً إعادة إعامر. وتتمثل 
يف  الساخنة  النقطة  هذه  يف  االنتشار  الواسعة  األخرى  املشكالت 
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العراق  – الثالثة  الجولة  نتائج  العودة  مؤرش 

الوصول إىل الخدمات األساسية والقلق بشأن مصادر العنف املختلفة.

فإن  الحرض،  مركز  وناحية  البعاج  قضاء  ويف  حرض:  و  البعاج  قضايئ 

مؤرشات الظروف القاسية للغاية هي نفسها، وهناك تدمري للمساكن 
يف جميع املواقع، عىل الرغم من أن عمليات إعادة اإلعامر جارية كام 
وردنا. وتعد البطالة مشكلة خطرية: فهناك  92 باملائة من املواقع يف 
البعاج، و 88 باملائة من املواقع يف مركز الحرضة، ال يستطيع أي من 
السكان الحصول عىل عمل والنشاط الزراعي يتعاىف ببطء يف أكرث 
من 88 باملائة من املواقع يف كال النقطتني الساخنتني . كام وتوجد 
بالخدمات األساسية نظراً ألن جميع املواقع  تتعلق  رئيسية  مشكالت 
يتعلق  وفيام  الكهرباء.  أو  املياه  من  كافية  إمدادات  متلك  ال  تقريباً 

بتصورات السالمة، فيشعر سكان البعاج يف جميع املواقع بالقلق من 
هجامت داعش والتوترات العرقية - الدينية يف أكرث من 60 باملائة من 
املواقع. وبحسب ما ورد، فقد ُمنع بعض السكان من العودة يف 75 
باملائة من املواقع. ويف 75 باملائة من املواقع يف مركز الحرضة، 
يشعر السكان بقلق بالغ إزاء االشتباكات بني الجامعات املسلحة وال تزال 

الشوارع قليلة السكان يف جميع مناطق العودة.

مركز سنجار

القريوان

 الشامل

البعاج

مركز الحرض

حامم العليل

الشورة

مركز تلعفر

العياضية

زمار

١ - ٥٨٠
٥٨١ - ٢,٠٦٩

٢,٠٧٠ - ٧,١٨٨

الشدة عدد العائدين

مرتفع متوسط منخفض
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العراق  – الثالثة  الجولة  نتائج  العودة  مؤرش 

محافظة صالح الدين

وأفاد مقدمو املعلومات الرئيسية أن معظم سكامنا قبل الرصاع قد عادوا يف 67 باملائة فقط من املواقع يف محافظة صالح الدين، وتتمتع 
املحافظة بأعىل نسبة من املواقع التي تم تصنيفها عىل أنها ذات خطورة عالية - 28 باملائة من املواقع.

وقد حددت مصفوفة تتبع النزوح ست نقاط ساخنة يف صالح الدين، يرثب يف قضاء البلد؛ قضاء طوز، مركز بيجي يف قضاء بيجي، مركز سامراء يف 
قضاء سامراء، مركز الرشقاط يف قضاء الرشقاط ومركز تكريت يف قضاء تكريت.

الجدول رقم )11(: التجمعات الجغرافية للنقاط الساخنة/الشديدة يف محافظة صالح الدين

ء لقضا حيةا لنا ا
عدد 

العائدين
املواقع عدد 

إجاميل 
الشدة

س  ملقيا ا
األول/الشدة

س  ملقيا ا
الثاين/
الشدة

العائدين  نسبة 
يف ظروف 

للغاية شديدة 

100٪مرتفعمرتفعمرتفع28,3681يرثبالبلد

73٪مرتفعمتوسطمرتفع39,69017قضاء طوزطوز

70٪مرتفعمتوسطمرتفع78,72031مركز بيجيبيجي

79٪مرتفعمتوسطمرتفع27,9065مركز سامراءسامراء

4٪متوسطمنخفضمتوسط131,46647مركز الرشقاطالرشقاط

28٪متوسطمتوسطمتوسط129,49238مركز تكريتتكريت

إن الحصول عىل عمل هو مشكلة يف صالح الدين؛ ففي ناحية مركز 
عىل  الحصول  للسكان  ال ميكن  باملائة من املواقع   97 بيجي، هناك 
عمل، ويف مركز سامراء ومركز الرشقاط، 80 و 75 باملائة من املواقع 
عىل التوايل، يستطيع أقل من نصف السكان الحصول عىل عمل. وتؤثر 
العودة البطيئة للرشكات الصغرية عىل يرثب، يف أكرث من 60 باملائة 
يف مركز الرشقاط، ومركز بيجي، ومركز سامراء ، وثلث املواقع يف 
مركز تكريت وطوز. كام وتوجد مخاوف بشأن وجود عنارص أمنية أخرى 
يف صالح الدين. ويف يرثب، أبلغ السكان عن ذلك كمشكلة، يف مركز 
بيجي )90٪( و60٪ من املواقع يف مركز سامراء. أما الوضع يف مركز 

تكريت، فهو أفضل، حيث ذكرت 71 باملائة من املواقع أنه ال يوجد أي من 
الجهات األمنية األخرى. ويف طوز، تتمثل املشكلة الرئيسية يف الحاجة 
إىل املصالحة املجتمعية )94٪ من املواقع(. ويف مركز سامراء، تظهر 
الحياة اليومية متوترة يف 80 باملائة من املواقع حيث ال تزال الشوارع 
قليلة السكان وال يغادر السكان منازلهم إال عند الرضورة. وتم اإلبالغ أيًضا 
عن مشكلة منع العودة  يف أكرث من 80 باملائة من املواقع يف جميع 
النقاط الساخنة باستثناء طوز، حيث تم حظر بعض العائالت من العودة 

يف 41 باملائة من املواقع.

طوز

يرثب

مركز بيجي

مركز سامراء

مركز الرشقاط

مركز تكريت

٢١ - ٥٨٦

٥٨٧ - ١,٦٧٩

١,٦٨٠ - ٤,٧٢٨

الشدة عدد العائدين

مرتفع متوسط منخفض
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امللحق رقم )1(:
تم تصنيف املواقع التي تستضيف العائدين الذين يعانون من أقىس ظروف العودة عىل أنها )»مرتفع جًدا«( حسب مؤرش الشدة

فظة ملحا ءا لقضا حيةا لنا املوقعا
األشخاص 
العائدين

مؤرش  إجاميل 
 3 الشدة

30089قرية السالممركز طوزطوزصالح الدين

27086قرية ينكجةمركز طوزطوزصالح الدين

429084مركز سليامن بيكسليامن بيكطوزصالح الدين

24084قرية املفتول الكبريآمريلطوزصالح الدين

36682قرية املفتول الصغريآمريلطوزصالح الدين

29469قرية سنسل الوسطمركز املقداديةاملقداديةدياىل

33669قرية العكيداتمركز املقداديةاملقداديةدياىل

99068خازوكة الشاملسنجارنينوى

45067حي بارباروجمركز سنجارسنجارنينوى

63065السايرالشاملسنجارنينوى

252062قرية الفرحاتيةاالسحاقيالبلدصالح الدين

51062حي النرصمركز سنجارسنجارنينوى

129062حي الشهداءمركز سنجارسنجارنينوى

13262الجريالشاملسنجارنينوى

90060النصرييةمركز سنجارسنجارنينوى

28860قرية قصبة الراعيالعياضيةتلعفرنينوى

324060قصبة العياضيةالعياضيةتلعفرنينوى

73260حي اآلزاديمركز سنجارسنجارنينوى

105060حي الريموكمركز سنجارسنجارنينوى

532859قرية شق الراكمركز املقداديةاملقداديةدياىل

55859قرية الدرويشمركز املقداديةاملقداديةدياىل

36059السيبايا )أم الدنك(الشاملسنجارنينوى

5459بيسانالشاملسنجارنينوى

21059العزيزيةزمارتلعفرنينوى

4859قرية الرشيفيةامللتقىكركوككركوك

66058قرية باهيزةجلوالءخانقنيدياىل

121858قرية حمبس مركز املقداديةاملقداديةدياىل

9058قرية الشيخجلوالءخانقنيدياىل

30056قرية طوله باش العياضيةتلعفرنينوى

21056قرية الطنرية جلوالءخانقنيدياىل

8456 قرية البو كعيدجلوالءخانقنيدياىل

12655تل العبطةالقريوانسنجارنينوى

16254أبو راسنيمركز البعاجالبعاجنينوى

22854السويجنمركز البعاجالبعاجنينوى

20454الصهريج مركز البعاجالبعاجنينوى

26454قرية رجم البوثامركز البعاجالبعاجنينوى

78054الصاليحيةالعياضيةتلعفرنينوى

6054جوار الغربيةالقحطانيةالبعاجنينوى

30654قرية ام عامرالقريوانسنجارنينوى

120054قرية كركافريزمارتلعفرنينوى

300654بلد عزيزمركز البلدالبلدصالح الدين

35453قرية خوتلةالتلالحرضةنينوى

30053قرية أم حجارة العليااملحلبيةاملوصلنينوى

81053قرية الجزيرةزمارتلعفرنينوى
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