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الشكل رقم ) 1(: عدد النازحني والعائدين مبرور الوقت 

      ملحة عن النازحني
يف 29 /2/ 2020

 1.399.170
 شخصاً نازحاً

233.195
أرسة نازحة

محافظات النزوح الرئيسية

نينوى 
331.170  نازحاً

دهوك 
318.786  نازحاً

أربيل 
237.408  نازحاً 

التوزيع الجغرايف

18
محافظة 

104
قضاءاً

3,004
موقعاً

      ملحة عن العائدين
يف 29 /2/ 2020

  4.660.404
شخصاً عائداً

 776.734
أرسة عائدة

محافظات العودة الرئيسية
نينوى 

1.785.738 عائداً
األنبار 

1.479.720 عائداً
صالح الدين 
680.946 عائداً

التوزيع الجغرايف

8
محافظة

38
قضاءاً

1,956
موقعاً

تــم جمــع البيانــات الخاصــة بتقريــر القامئــة الرئيســية 114 خــال شــهري كانــون الثــاين 

ــداً  ــزوح 4.660.404 عائ ــع الن ــة تتّب ــدّدت مصفوف ــباط 2020، ح ــذ 29 ش ــباط 2020. ومن وش

ــا  ــراق. ك ــل الع ــاً داخ ــاءاً و1,956 موقع ــات و38 قض )734,776 أرُسة( يف 8 محافظ

ُســِجلَّ خــال هــذه الجولــة 63.954 عائــد إضــايف، مــا ميثــل انخفاضــاً قليــاً يف عــدد 

ــن  ــم العائدي ــاد معظ ــداً(. وع ــابقة )135.642 عائ ــة 113 الس ــة بالجول ــن مقارن العائدي

ــن )5.754(.   ــاح الدي ــوى )19.404( وص ــار )26.016( ونين ــات األنب إىل محافظ

يف الفــرة نفســها، حــددت مصفوفــة تتبــع النــزوح أيضــاً 1.399.170 نازحــاً )233.195 

أرسة( عــر 18 محافظــة، و104 قضــاءاً و3.004 موقعــاً داخــل العــراق )-37 موقعــاً منــذ 

الجولــة الســابقة(.

ــازال  ــابقة( م ــة الس ــذ الجول ــن )-15.462 من ــدد النازح ــام يف ع ــاض الع ــم االنخف ورغ

هنــاك 10.530 شــخصاً نازحــاً يف املواقــع التــي تــم تقييمهــا خــال شــهري كانــون 

الثــاين وشــباط.

ــع  ــن مواق ــون ب ــخصاً يتنقل ــث كان 5.910 ش ــة، حي ــت ثانوي ــزوح كان ــركات الن ــم ح معظ

ــخصاً ــات و2.046 ش ــن املخي ــوا م ــخصاً وصل ــم 228 ش ــزوح، بضمنه الن

أعيــد تهجريهــم بعــد عودتهــم. ونــزح 2.574 شــخصاً مــن مناطــق األصــل ألول مــرة، 

ــبب  ــاىل بس ــداد ودي ــي بغ ــن محافظت ــم م ــخصاً معظمه ــل 2.574 ش ــن رحي ــاً ع فض

املظاهــرات املســتمرة وتدهــور الوضــع األمنــي ونقــص الخدمــات ونقــص فــرص 

ــن.  ــن املحافظت ــل يف هات العم

ــن  ــأيت م ــن ي ــايل للنازح ــدد الح ــن الع ــإن 59% م ــل، ف ــق األص ــق مبناط ــا يتعل وفي

محافظــة نينــوى، وبشــكل رئييس مــن املوصــل )287.070 شــخصاً( وســنجار )267.150( 

والبعــاج )111.474(. وتــأيت ثــاين أكــر نســبة مــن النازحــن مــن محافظتــي صــاح الديــن 

واألنبــار بنســبة 11% لــكل منهــا. وأهــم مناطــق األصــل هــي أقضيــة طــوز خورماتــو 

)41.682 شــخصاً( وبيجــي )33.006( وبلــد )31.446( يف محافظــة صــاح الديــن، وأقضيــة 

الرمــادي )69.948( والفلوجــة )50.802( والقائــم )12.648( يف محافظــة األنبــار. 
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تبــّن الرســوم البيانيــة أدنــاه، )1( أعــداد النازحــن يف جميــع املحافظــات، و)2( أعــداد النازحــن حســب األقضيــة الرئيســية، و)3( نســب النازحــن يف كل محافظــة نــزوح، حســب 

ــات األصل. محافظ

ملحة عن النازحني

نینوی

کرکوک 

اربیل

دیالی

األنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٣٣١,١٧٠ نازحاً

٩٩,٥٣٤ نازحاً

٢٣٧,٤٠٨ نازحاً

٥٤,١٣٢ نازحاً

٣٦,٣٨٤ نازحاً

١٥,٨٤٦ نازحاً

٦,٣٨٤ نازحاً

٢,٢٦٢ نازحاً

٣,٩٠٠ نازحاً

٩٩٪ نینوی

٥٨٪ کرکوک

٤٧٪ نینوی

٨٦٪ دیالی

٧٤٪ األنبار

٨٦٪ نینوی

٧٧٪ نینوی

٤٨٪ نینوی

٦٥٪ نینوی

١٪ أخرى

٩٪ أخرى

١١٪ نینوی

١٤٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ بابل

٩٪ کرکوک

١٤٪ أخرى

١٩٪ أخرى

٤٪ أخرى

أخرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، األنبار

أخرى: دیالی, األنبار, بغداد، بابل

أخرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل

أخرى: األنبار, بابل, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: صالح الدين, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: األنبار, کرکوک, دیالی, صالح الدين، بغداد

أخرى: دیالی, صالح الدين، األنبار

أخرى: بغداد, األنبار, دیالی، بابل

أخرى: بغداد، صالح الدين

٢٢٪ صالح الدين

٢٩٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٤٪ بابل

١٩٪ کرکوک

١٤٪ صالح الدين

٣١٪ کرکوک

٣٨,٠٧٦ نازحاًبغداد

١٠٠٪ نینوی

٥٣٪ األنبار

١١٪ أخرى
أخرى: صالح الدين, دیالی, بغداد، کرکوک

١٣٪ بابل٢٣٪ نینوی

دهوک

السليامنية

صالح الدين

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٣١٨,٧٨٦ نازحاً

١٤٠,٣٠٤ نازحاً

٧٤,٤٨٤ نازحاً

١٧,٠١٦ نازحاً

١٢,٥٠٤ نازحاً

٦,٥٢٨ نازحاً

٣,٤٢٦ نازحاً

١,٠٢٦ نازحاً

٢٦٪ صالح الدين

٨٨٪ صالح الدين

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نینوی

٣٠٪ نینوی ١٩٪ األنبار٣٣٪ صالح الدين

١٧٪ األنبار    ١٤٪ کرکوک٦٠٪ نینوی

١٣٪ بغداد٥٨٪ نینوی

أخرى: نینوی, بابل، کرکوک

أخرى: دیالی, نینوی، األنبار

أخرى: األنبار, بغداد, دیالی, صالح الدين، کرکوک

أخرى: دیالی, صالح الدين, األنبار، کرکوک

أخرى: دیالی, بغداد، بابل

أخرى: بغداد, صالح الدين, دیالی, کرکوک، بابل

٩٪ کرکوک

٣٪ أخرى

أخرى: صالح الدين, کرکوک، دیالی

٤٪ أخرى

١٠٪ کرکوک

١١٪ األنبار

٩٪ نینوی

١٪ أخرى

٨٪ أخرى

٩٪ أخرى

١٨٪ أخرى

٢٢٪ أخرى 

١٨٪ دیالی     ١٧٪ األنبار       ١٧٪ بغداد 

47+16+12+1 331,170 نازحاًنینوی

154,422

53,976

38,958

املوصل 

الشيخان 

الحمدانية 

أقضية النزوح الرئيسية  	

محافظات األصل 	

نینوی

کرکوک 

اربیل

دیالی

األنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٣٣١,١٧٠ نازحاً

٩٩,٥٣٤ نازحاً

٢٣٧,٤٠٨ نازحاً

٥٤,١٣٢ نازحاً

٣٦,٣٨٤ نازحاً

١٥,٨٤٦ نازحاً

٦,٣٨٤ نازحاً

٢,٢٦٢ نازحاً

٣,٩٠٠ نازحاً

٩٩٪ نینوی

٥٨٪ کرکوک

٤٧٪ نینوی

٨٦٪ دیالی

٧٤٪ األنبار

٨٦٪ نینوی

٧٧٪ نینوی

٤٨٪ نینوی

٦٥٪ نینوی

١٪ أخرى

٩٪ أخرى

١١٪ نینوی

١٤٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ بابل

٩٪ کرکوک

١٤٪ أخرى

١٩٪ أخرى

٤٪ أخرى

أخرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، األنبار

أخرى: دیالی, األنبار, بغداد، بابل

أخرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل

أخرى: األنبار, بابل, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: صالح الدين, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: األنبار, کرکوک, دیالی, صالح الدين، بغداد

أخرى: دیالی, صالح الدين، األنبار

أخرى: بغداد, األنبار, دیالی، بابل

أخرى: بغداد، صالح الدين

٢٢٪ صالح الدين

٢٩٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٤٪ بابل

١٩٪ کرکوک

١٤٪ صالح الدين

٣١٪ کرکوک

٣٨,٠٧٦ نازحاًبغداد

١٠٠٪ نینوی

٥٣٪ األنبار

١١٪ أخرى
أخرى: صالح الدين, دیالی, بغداد، کرکوک

١٣٪ بابل٢٣٪ نینوی

دهوک

السليامنية

صالح الدين

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٣١٨,٧٨٦ نازحاً

١٤٠,٣٠٤ نازحاً

٧٤,٤٨٤ نازحاً

١٧,٠١٦ نازحاً

١٢,٥٠٤ نازحاً

٦,٥٢٨ نازحاً

٣,٤٢٦ نازحاً

١,٠٢٦ نازحاً

٢٦٪ صالح الدين

٨٨٪ صالح الدين

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نینوی

٣٠٪ نینوی ١٩٪ األنبار٣٣٪ صالح الدين

١٧٪ األنبار    ١٤٪ کرکوک٦٠٪ نینوی

١٣٪ بغداد٥٨٪ نینوی

أخرى: نینوی, بابل، کرکوک

أخرى: دیالی, نینوی، األنبار

أخرى: األنبار, بغداد, دیالی, صالح الدين، کرکوک

أخرى: دیالی, صالح الدين, األنبار، کرکوک

أخرى: دیالی, بغداد، بابل

أخرى: بغداد, صالح الدين, دیالی, کرکوک، بابل

٩٪ کرکوک

٣٪ أخرى

أخرى: صالح الدين, کرکوک، دیالی

٤٪ أخرى

١٠٪ کرکوک

١١٪ األنبار

٩٪ نینوی

١٪ أخرى

٨٪ أخرى

٩٪ أخرى

١٨٪ أخرى

٢٢٪ أخرى 

١٨٪ دیالی     ١٧٪ األنبار       ١٧٪ بغداد 

91+4+2+1 237,408 نازحاًاربیل

215,718

10,500

5,214

اربیل

مخمور

شقالوة

أقضية النزوح الرئيسية 	

محافظات األصل 	

نینوی

کرکوک 

اربیل

دیالی

األنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٣٣١,١٧٠ نازحاً

٩٩,٥٣٤ نازحاً

٢٣٧,٤٠٨ نازحاً

٥٤,١٣٢ نازحاً

٣٦,٣٨٤ نازحاً

١٥,٨٤٦ نازحاً

٦,٣٨٤ نازحاً

٢,٢٦٢ نازحاً

٣,٩٠٠ نازحاً

٩٩٪ نینوی

٥٨٪ کرکوک

٤٧٪ نینوی

٨٦٪ دیالی

٧٤٪ األنبار

٨٦٪ نینوی

٧٧٪ نینوی

٤٨٪ نینوی

٦٥٪ نینوی

١٪ أخرى

٩٪ أخرى

١١٪ نینوی

١٤٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ بابل

٩٪ کرکوک

١٤٪ أخرى

١٩٪ أخرى

٤٪ أخرى

أخرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، األنبار

أخرى: دیالی, األنبار, بغداد، بابل

أخرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل

أخرى: األنبار, بابل, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: صالح الدين, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: األنبار, کرکوک, دیالی, صالح الدين، بغداد

أخرى: دیالی, صالح الدين، األنبار

أخرى: بغداد, األنبار, دیالی، بابل

أخرى: بغداد، صالح الدين

٢٢٪ صالح الدين

٢٩٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٤٪ بابل

١٩٪ کرکوک

١٤٪ صالح الدين

٣١٪ کرکوک

٣٨,٠٧٦ نازحاًبغداد

١٠٠٪ نینوی

٥٣٪ األنبار

١١٪ أخرى
أخرى: صالح الدين, دیالی, بغداد، کرکوک

١٣٪ بابل٢٣٪ نینوی

دهوک

السليامنية

صالح الدين

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٣١٨,٧٨٦ نازحاً

١٤٠,٣٠٤ نازحاً

٧٤,٤٨٤ نازحاً

١٧,٠١٦ نازحاً

١٢,٥٠٤ نازحاً

٦,٥٢٨ نازحاً

٣,٤٢٦ نازحاً

١,٠٢٦ نازحاً

٢٦٪ صالح الدين

٨٨٪ صالح الدين

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نینوی

٣٠٪ نینوی ١٩٪ األنبار٣٣٪ صالح الدين

١٧٪ األنبار    ١٤٪ کرکوک٦٠٪ نینوی

١٣٪ بغداد٥٨٪ نینوی

أخرى: نینوی, بابل، کرکوک

أخرى: دیالی, نینوی، األنبار

أخرى: األنبار, بغداد, دیالی, صالح الدين، کرکوک

أخرى: دیالی, صالح الدين, األنبار، کرکوک

أخرى: دیالی, بغداد، بابل

أخرى: بغداد, صالح الدين, دیالی, کرکوک، بابل

٩٪ کرکوک

٣٪ أخرى

أخرى: صالح الدين, کرکوک، دیالی

٤٪ أخرى

١٠٪ کرکوک

١١٪ األنبار

٩٪ نینوی

١٪ أخرى

٨٪ أخرى

٩٪ أخرى

١٨٪ أخرى

٢٢٪ أخرى 

١٨٪ دیالی     ١٧٪ األنبار       ١٧٪ بغداد 

55+33+10+1 318,786 نازحاًدهوک

176,250

104,088

31,512

سّميل 

زاخو 

دهوك

أقضية النزوح الرئيسية 	

محافظات األصل 	

نینوی

کرکوک 

اربیل

دیالی

األنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٣٣١,١٧٠ نازحاً

٩٩,٥٣٤ نازحاً

٢٣٧,٤٠٨ نازحاً

٥٤,١٣٢ نازحاً

٣٦,٣٨٤ نازحاً

١٥,٨٤٦ نازحاً

٦,٣٨٤ نازحاً

٢,٢٦٢ نازحاً

٣,٩٠٠ نازحاً

٩٩٪ نینوی

٥٨٪ کرکوک

٤٧٪ نینوی

٨٦٪ دیالی

٧٤٪ األنبار

٨٦٪ نینوی

٧٧٪ نینوی

٤٨٪ نینوی

٦٥٪ نینوی

١٪ أخرى

٩٪ أخرى

١١٪ نینوی

١٤٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ بابل

٩٪ کرکوک

١٤٪ أخرى

١٩٪ أخرى

٤٪ أخرى

أخرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، األنبار

أخرى: دیالی, األنبار, بغداد، بابل

أخرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل

أخرى: األنبار, بابل, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: صالح الدين, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: األنبار, کرکوک, دیالی, صالح الدين، بغداد

أخرى: دیالی, صالح الدين، األنبار

أخرى: بغداد, األنبار, دیالی، بابل

أخرى: بغداد، صالح الدين

٢٢٪ صالح الدين

٢٩٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٤٪ بابل

١٩٪ کرکوک

١٤٪ صالح الدين

٣١٪ کرکوک

٣٨,٠٧٦ نازحاًبغداد

١٠٠٪ نینوی

٥٣٪ األنبار

١١٪ أخرى
أخرى: صالح الدين, دیالی, بغداد، کرکوک

١٣٪ بابل٢٣٪ نینوی

دهوک

السليامنية

صالح الدين

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٣١٨,٧٨٦ نازحاً

١٤٠,٣٠٤ نازحاً

٧٤,٤٨٤ نازحاً

١٧,٠١٦ نازحاً

١٢,٥٠٤ نازحاً

٦,٥٢٨ نازحاً

٣,٤٢٦ نازحاً

١,٠٢٦ نازحاً

٢٦٪ صالح الدين

٨٨٪ صالح الدين

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نینوی

٣٠٪ نینوی ١٩٪ األنبار٣٣٪ صالح الدين

١٧٪ األنبار    ١٤٪ کرکوک٦٠٪ نینوی

١٣٪ بغداد٥٨٪ نینوی

أخرى: نینوی, بابل، کرکوک

أخرى: دیالی, نینوی، األنبار

أخرى: األنبار, بغداد, دیالی, صالح الدين، کرکوک

أخرى: دیالی, صالح الدين, األنبار، کرکوک

أخرى: دیالی, بغداد، بابل

أخرى: بغداد, صالح الدين, دیالی, کرکوک، بابل

٩٪ کرکوک

٣٪ أخرى

أخرى: صالح الدين, کرکوک، دیالی

٤٪ أخرى

١٠٪ کرکوک

١١٪ األنبار

٩٪ نینوی

١٪ أخرى

٨٪ أخرى

٩٪ أخرى

١٨٪ أخرى

٢٢٪ أخرى 

١٨٪ دیالی     ١٧٪ األنبار       ١٧٪ بغداد 

63+16+7+1 140,304 نازحاًالسلیامنیة

88,932

21,888

9,768

السليامنية 

كالر

جمجامل 

أقضية النزوح الرئيسية 	

محافظات األصل 	

نینوی

کرکوک 

اربیل

دیالی

األنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٣٣١,١٧٠ نازحاً

٩٩,٥٣٤ نازحاً

٢٣٧,٤٠٨ نازحاً

٥٤,١٣٢ نازحاً

٣٦,٣٨٤ نازحاً

١٥,٨٤٦ نازحاً

٦,٣٨٤ نازحاً

٢,٢٦٢ نازحاً

٣,٩٠٠ نازحاً

٩٩٪ نینوی

٥٨٪ کرکوک

٤٧٪ نینوی

٨٦٪ دیالی

٧٤٪ األنبار

٨٦٪ نینوی

٧٧٪ نینوی

٤٨٪ نینوی

٦٥٪ نینوی

١٪ أخرى

٩٪ أخرى

١١٪ نینوی

١٤٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ بابل

٩٪ کرکوک

١٤٪ أخرى

١٩٪ أخرى

٤٪ أخرى

أخرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، األنبار

أخرى: دیالی, األنبار, بغداد، بابل

أخرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل

أخرى: األنبار, بابل, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: صالح الدين, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: األنبار, کرکوک, دیالی, صالح الدين، بغداد

أخرى: دیالی, صالح الدين، األنبار

أخرى: بغداد, األنبار, دیالی، بابل

أخرى: بغداد، صالح الدين

٢٢٪ صالح الدين

٢٩٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٤٪ بابل

١٩٪ کرکوک

١٤٪ صالح الدين

٣١٪ کرکوک

٣٨,٠٧٦ نازحاًبغداد

١٠٠٪ نینوی

٥٣٪ األنبار

١١٪ أخرى
أخرى: صالح الدين, دیالی, بغداد، کرکوک

١٣٪ بابل٢٣٪ نینوی

دهوک

السليامنية

صالح الدين

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٣١٨,٧٨٦ نازحاً

١٤٠,٣٠٤ نازحاً

٧٤,٤٨٤ نازحاً

١٧,٠١٦ نازحاً

١٢,٥٠٤ نازحاً

٦,٥٢٨ نازحاً

٣,٤٢٦ نازحاً

١,٠٢٦ نازحاً

٢٦٪ صالح الدين

٨٨٪ صالح الدين

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نینوی

٣٠٪ نینوی ١٩٪ األنبار٣٣٪ صالح الدين

١٧٪ األنبار    ١٤٪ کرکوک٦٠٪ نینوی

١٣٪ بغداد٥٨٪ نینوی

أخرى: نینوی, بابل، کرکوک

أخرى: دیالی, نینوی، األنبار

أخرى: األنبار, بغداد, دیالی, صالح الدين، کرکوک

أخرى: دیالی, صالح الدين, األنبار، کرکوک

أخرى: دیالی, بغداد، بابل

أخرى: بغداد, صالح الدين, دیالی, کرکوک، بابل

٩٪ کرکوک

٣٪ أخرى

أخرى: صالح الدين, کرکوک، دیالی

٤٪ أخرى

١٠٪ کرکوک

١١٪ األنبار

٩٪ نینوی

١٪ أخرى

٨٪ أخرى

٩٪ أخرى

١٨٪ أخرى

٢٢٪ أخرى 

١٨٪ دیالی     ١٧٪ األنبار       ١٧٪ بغداد 

81+17+1+1 99,534 نازحاًکرکوک

80,850

16,830

1,428

كركوك 

داقوق 

دبس 

أقضية النزوح الرئيسية 	

محافظات األصل 	

نینوی

کرکوک 

اربیل

دیالی

األنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٣٣١,١٧٠ نازحاً

٩٩,٥٣٤ نازحاً

٢٣٧,٤٠٨ نازحاً

٥٤,١٣٢ نازحاً

٣٦,٣٨٤ نازحاً

١٥,٨٤٦ نازحاً

٦,٣٨٤ نازحاً

٢,٢٦٢ نازحاً

٣,٩٠٠ نازحاً

٩٩٪ نینوی

٥٨٪ کرکوک

٤٧٪ نینوی

٨٦٪ دیالی

٧٤٪ األنبار

٨٦٪ نینوی

٧٧٪ نینوی

٤٨٪ نینوی

٦٥٪ نینوی

١٪ أخرى

٩٪ أخرى

١١٪ نینوی

١٤٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ بابل

٩٪ کرکوک

١٤٪ أخرى

١٩٪ أخرى

٤٪ أخرى

أخرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، األنبار

أخرى: دیالی, األنبار, بغداد، بابل

أخرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل

أخرى: األنبار, بابل, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: صالح الدين, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: األنبار, کرکوک, دیالی, صالح الدين، بغداد

أخرى: دیالی, صالح الدين، األنبار

أخرى: بغداد, األنبار, دیالی، بابل

أخرى: بغداد، صالح الدين

٢٢٪ صالح الدين

٢٩٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٤٪ بابل

١٩٪ کرکوک

١٤٪ صالح الدين

٣١٪ کرکوک

٣٨,٠٧٦ نازحاًبغداد

١٠٠٪ نینوی

٥٣٪ األنبار

١١٪ أخرى
أخرى: صالح الدين, دیالی, بغداد، کرکوک

١٣٪ بابل٢٣٪ نینوی

دهوک

السليامنية

صالح الدين

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٣١٨,٧٨٦ نازحاً

١٤٠,٣٠٤ نازحاً

٧٤,٤٨٤ نازحاً

١٧,٠١٦ نازحاً

١٢,٥٠٤ نازحاً

٦,٥٢٨ نازحاً

٣,٤٢٦ نازحاً

١,٠٢٦ نازحاً

٢٦٪ صالح الدين

٨٨٪ صالح الدين

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نینوی

٣٠٪ نینوی ١٩٪ األنبار٣٣٪ صالح الدين

١٧٪ األنبار    ١٤٪ کرکوک٦٠٪ نینوی

١٣٪ بغداد٥٨٪ نینوی

أخرى: نینوی, بابل، کرکوک

أخرى: دیالی, نینوی، األنبار

أخرى: األنبار, بغداد, دیالی, صالح الدين، کرکوک

أخرى: دیالی, صالح الدين, األنبار، کرکوک

أخرى: دیالی, بغداد، بابل

أخرى: بغداد, صالح الدين, دیالی, کرکوک، بابل

٩٪ کرکوک

٣٪ أخرى

أخرى: صالح الدين, کرکوک، دیالی

٤٪ أخرى

١٠٪ کرکوک

١١٪ األنبار

٩٪ نینوی

١٪ أخرى

٨٪ أخرى

٩٪ أخرى

١٨٪ أخرى

٢٢٪ أخرى 

1+14+32+١٨41٪ دیالی     ١٧٪ األنبار       ١٧٪ بغداد  54,132 نازحاًدیالی

22,392

17,178

7,716

بعقوبة 

خانقني

كفري 

أقضية النزوح الرئيسية 	

محافظات األصل 	

نینوی

کرکوک 

اربیل

دیالی

األنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٣٣١,١٧٠ نازحاً

٩٩,٥٣٤ نازحاً

٢٣٧,٤٠٨ نازحاً

٥٤,١٣٢ نازحاً

٣٦,٣٨٤ نازحاً

١٥,٨٤٦ نازحاً

٦,٣٨٤ نازحاً

٢,٢٦٢ نازحاً

٣,٩٠٠ نازحاً

٩٩٪ نینوی

٥٨٪ کرکوک

٤٧٪ نینوی

٨٦٪ دیالی

٧٤٪ األنبار

٨٦٪ نینوی

٧٧٪ نینوی

٤٨٪ نینوی

٦٥٪ نینوی

١٪ أخرى

٩٪ أخرى

١١٪ نینوی

١٤٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ بابل

٩٪ کرکوک

١٤٪ أخرى

١٩٪ أخرى

٤٪ أخرى

أخرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، األنبار

أخرى: دیالی, األنبار, بغداد، بابل

أخرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل

أخرى: األنبار, بابل, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: صالح الدين, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: األنبار, کرکوک, دیالی, صالح الدين، بغداد

أخرى: دیالی, صالح الدين، األنبار

أخرى: بغداد, األنبار, دیالی، بابل

أخرى: بغداد، صالح الدين

٢٢٪ صالح الدين

٢٩٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٤٪ بابل

١٩٪ کرکوک

١٤٪ صالح الدين

٣١٪ کرکوک

٣٨,٠٧٦ نازحاًبغداد

١٠٠٪ نینوی

٥٣٪ األنبار

١١٪ أخرى
أخرى: صالح الدين, دیالی, بغداد، کرکوک

١٣٪ بابل٢٣٪ نینوی

دهوک

السليامنية

صالح الدين

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٣١٨,٧٨٦ نازحاً

١٤٠,٣٠٤ نازحاً

٧٤,٤٨٤ نازحاً

١٧,٠١٦ نازحاً

١٢,٥٠٤ نازحاً

٦,٥٢٨ نازحاً

٣,٤٢٦ نازحاً

١,٠٢٦ نازحاً

٢٦٪ صالح الدين

٨٨٪ صالح الدين

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نینوی

٣٠٪ نینوی ١٩٪ األنبار٣٣٪ صالح الدين

١٧٪ األنبار    ١٤٪ کرکوک٦٠٪ نینوی

١٣٪ بغداد٥٨٪ نینوی

أخرى: نینوی, بابل، کرکوک

أخرى: دیالی, نینوی، األنبار

أخرى: األنبار, بغداد, دیالی, صالح الدين، کرکوک

أخرى: دیالی, صالح الدين, األنبار، کرکوک

أخرى: دیالی, بغداد، بابل

أخرى: بغداد, صالح الدين, دیالی, کرکوک، بابل

٩٪ کرکوک

٣٪ أخرى

أخرى: صالح الدين, کرکوک، دیالی

٤٪ أخرى

١٠٪ کرکوک

١١٪ األنبار

٩٪ نینوی

١٪ أخرى

٨٪ أخرى

٩٪ أخرى

١٨٪ أخرى

٢٢٪ أخرى 

١٨٪ دیالی     ١٧٪ األنبار       ١٧٪ بغداد  30+19+13+1 38,076 نازحاًبغداد

11,502

7,110

4,962

الكرخ 

أبو غريب 

املحمودية 

أقضية النزوح الرئيسية 	

محافظات األصل 	

نینوی

کرکوک 

اربیل

دیالی

األنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٣٣١,١٧٠ نازحاً

٩٩,٥٣٤ نازحاً

٢٣٧,٤٠٨ نازحاً

٥٤,١٣٢ نازحاً

٣٦,٣٨٤ نازحاً

١٥,٨٤٦ نازحاً

٦,٣٨٤ نازحاً

٢,٢٦٢ نازحاً

٣,٩٠٠ نازحاً

٩٩٪ نینوی

٥٨٪ کرکوک

٤٧٪ نینوی

٨٦٪ دیالی

٧٤٪ األنبار

٨٦٪ نینوی

٧٧٪ نینوی

٤٨٪ نینوی

٦٥٪ نینوی

١٪ أخرى

٩٪ أخرى

١١٪ نینوی

١٤٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ بابل

٩٪ کرکوک

١٤٪ أخرى

١٩٪ أخرى

٤٪ أخرى

أخرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، األنبار

أخرى: دیالی, األنبار, بغداد، بابل

أخرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل

أخرى: األنبار, بابل, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: صالح الدين, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: األنبار, کرکوک, دیالی, صالح الدين، بغداد

أخرى: دیالی, صالح الدين، األنبار

أخرى: بغداد, األنبار, دیالی، بابل

أخرى: بغداد، صالح الدين

٢٢٪ صالح الدين

٢٩٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٤٪ بابل

١٩٪ کرکوک

١٤٪ صالح الدين

٣١٪ کرکوک

٣٨,٠٧٦ نازحاًبغداد

١٠٠٪ نینوی

٥٣٪ األنبار

١١٪ أخرى
أخرى: صالح الدين, دیالی, بغداد، کرکوک

١٣٪ بابل٢٣٪ نینوی

دهوک

السليامنية

صالح الدين

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٣١٨,٧٨٦ نازحاً

١٤٠,٣٠٤ نازحاً

٧٤,٤٨٤ نازحاً

١٧,٠١٦ نازحاً

١٢,٥٠٤ نازحاً

٦,٥٢٨ نازحاً

٣,٤٢٦ نازحاً

١,٠٢٦ نازحاً

٢٦٪ صالح الدين

٨٨٪ صالح الدين

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نینوی

٣٠٪ نینوی ١٩٪ األنبار٣٣٪ صالح الدين

١٧٪ األنبار    ١٤٪ کرکوک٦٠٪ نینوی

١٣٪ بغداد٥٨٪ نینوی

أخرى: نینوی, بابل، کرکوک

أخرى: دیالی, نینوی، األنبار

أخرى: األنبار, بغداد, دیالی, صالح الدين، کرکوک

أخرى: دیالی, صالح الدين, األنبار، کرکوک

أخرى: دیالی, بغداد، بابل

أخرى: بغداد, صالح الدين, دیالی, کرکوک، بابل

٩٪ کرکوک

٣٪ أخرى

أخرى: صالح الدين, کرکوک، دیالی

٤٪ أخرى

١٠٪ کرکوک

١١٪ األنبار

٩٪ نینوی

١٪ أخرى

٨٪ أخرى

٩٪ أخرى

١٨٪ أخرى

٢٢٪ أخرى 

١٨٪ دیالی     ١٧٪ األنبار       ١٧٪ بغداد 

33+27+25+1 74,484 نازحاًصالح الدین

24,726

20,274

18,372

طوز خورماتو

تكريت 

سامراء 
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نینوی

کرکوک 

اربیل

دیالی

األنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٣٣١,١٧٠ نازحاً

٩٩,٥٣٤ نازحاً

٢٣٧,٤٠٨ نازحاً

٥٤,١٣٢ نازحاً

٣٦,٣٨٤ نازحاً

١٥,٨٤٦ نازحاً

٦,٣٨٤ نازحاً

٢,٢٦٢ نازحاً

٣,٩٠٠ نازحاً

٩٩٪ نینوی

٥٨٪ کرکوک

٤٧٪ نینوی

٨٦٪ دیالی

٧٤٪ األنبار

٨٦٪ نینوی

٧٧٪ نینوی

٤٨٪ نینوی

٦٥٪ نینوی

١٪ أخرى

٩٪ أخرى

١١٪ نینوی

١٤٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ بابل

٩٪ کرکوک

١٤٪ أخرى

١٩٪ أخرى

٤٪ أخرى

أخرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، األنبار

أخرى: دیالی, األنبار, بغداد، بابل

أخرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل

أخرى: األنبار, بابل, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: صالح الدين, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: األنبار, کرکوک, دیالی, صالح الدين، بغداد

أخرى: دیالی, صالح الدين، األنبار

أخرى: بغداد, األنبار, دیالی، بابل

أخرى: بغداد، صالح الدين

٢٢٪ صالح الدين

٢٩٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٤٪ بابل

١٩٪ کرکوک

١٤٪ صالح الدين

٣١٪ کرکوک

٣٨,٠٧٦ نازحاًبغداد

١٠٠٪ نینوی

٥٣٪ األنبار

١١٪ أخرى
أخرى: صالح الدين, دیالی, بغداد، کرکوک

١٣٪ بابل٢٣٪ نینوی

دهوک

السليامنية

صالح الدين

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٣١٨,٧٨٦ نازحاً

١٤٠,٣٠٤ نازحاً

٧٤,٤٨٤ نازحاً

١٧,٠١٦ نازحاً

١٢,٥٠٤ نازحاً

٦,٥٢٨ نازحاً

٣,٤٢٦ نازحاً

١,٠٢٦ نازحاً

٢٦٪ صالح الدين

٨٨٪ صالح الدين

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نینوی

٣٠٪ نینوی ١٩٪ األنبار٣٣٪ صالح الدين

١٧٪ األنبار    ١٤٪ کرکوک٦٠٪ نینوی

١٣٪ بغداد٥٨٪ نینوی

أخرى: نینوی, بابل، کرکوک

أخرى: دیالی, نینوی، األنبار

أخرى: األنبار, بغداد, دیالی, صالح الدين، کرکوک

أخرى: دیالی, صالح الدين, األنبار، کرکوک

أخرى: دیالی, بغداد، بابل

أخرى: بغداد, صالح الدين, دیالی, کرکوک، بابل

٩٪ کرکوک

٣٪ أخرى

أخرى: صالح الدين, کرکوک، دیالی

٤٪ أخرى

١٠٪ کرکوک

١١٪ األنبار

٩٪ نینوی

١٪ أخرى

٨٪ أخرى

٩٪ أخرى

١٨٪ أخرى

٢٢٪ أخرى 

١٨٪ دیالی     ١٧٪ األنبار       ١٧٪ بغداد 

63+19+9+1 36,384 نازحاًاألنبار  

23,022

6,990

3,096

الفلوجة 

الرمادي 

الرطبة 
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نینوی

کرکوک 

اربیل

دیالی

األنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٣٣١,١٧٠ نازحاً

٩٩,٥٣٤ نازحاً

٢٣٧,٤٠٨ نازحاً

٥٤,١٣٢ نازحاً

٣٦,٣٨٤ نازحاً

١٥,٨٤٦ نازحاً

٦,٣٨٤ نازحاً

٢,٢٦٢ نازحاً

٣,٩٠٠ نازحاً

٩٩٪ نینوی

٥٨٪ کرکوک

٤٧٪ نینوی

٨٦٪ دیالی

٧٤٪ األنبار

٨٦٪ نینوی

٧٧٪ نینوی

٤٨٪ نینوی

٦٥٪ نینوی

١٪ أخرى

٩٪ أخرى

١١٪ نینوی

١٤٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ بابل

٩٪ کرکوک

١٤٪ أخرى

١٩٪ أخرى

٤٪ أخرى

أخرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، األنبار

أخرى: دیالی, األنبار, بغداد، بابل

أخرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل

أخرى: األنبار, بابل, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: صالح الدين, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: األنبار, کرکوک, دیالی, صالح الدين، بغداد

أخرى: دیالی, صالح الدين، األنبار

أخرى: بغداد, األنبار, دیالی، بابل

أخرى: بغداد، صالح الدين

٢٢٪ صالح الدين

٢٩٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٤٪ بابل

١٩٪ کرکوک

١٤٪ صالح الدين

٣١٪ کرکوک

٣٨,٠٧٦ نازحاًبغداد

١٠٠٪ نینوی

٥٣٪ األنبار

١١٪ أخرى
أخرى: صالح الدين, دیالی, بغداد، کرکوک

١٣٪ بابل٢٣٪ نینوی

دهوک

السليامنية

صالح الدين

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٣١٨,٧٨٦ نازحاً

١٤٠,٣٠٤ نازحاً

٧٤,٤٨٤ نازحاً

١٧,٠١٦ نازحاً

١٢,٥٠٤ نازحاً

٦,٥٢٨ نازحاً

٣,٤٢٦ نازحاً

١,٠٢٦ نازحاً

٢٦٪ صالح الدين

٨٨٪ صالح الدين

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نینوی

٣٠٪ نینوی ١٩٪ األنبار٣٣٪ صالح الدين

١٧٪ األنبار    ١٤٪ کرکوک٦٠٪ نینوی

١٣٪ بغداد٥٨٪ نینوی

أخرى: نینوی, بابل، کرکوک

أخرى: دیالی, نینوی، األنبار

أخرى: األنبار, بغداد, دیالی, صالح الدين، کرکوک

أخرى: دیالی, صالح الدين, األنبار، کرکوک

أخرى: دیالی, بغداد، بابل

أخرى: بغداد, صالح الدين, دیالی, کرکوک، بابل

٩٪ کرکوک

٣٪ أخرى

أخرى: صالح الدين, کرکوک، دیالی

٤٪ أخرى

١٠٪ کرکوک

١١٪ األنبار

٩٪ نینوی

١٪ أخرى

٨٪ أخرى

٩٪ أخرى

١٨٪ أخرى

٢٢٪ أخرى 

١٨٪ دیالی     ١٧٪ األنبار       ١٧٪ بغداد 

87+12+1+1 15,846 نازحاًكربالء

13,734

1,890

222

كربالء 

الهندية

عني التمر 
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نینوی

کرکوک 

اربیل

دیالی

األنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٣٣١,١٧٠ نازحاً

٩٩,٥٣٤ نازحاً

٢٣٧,٤٠٨ نازحاً

٥٤,١٣٢ نازحاً

٣٦,٣٨٤ نازحاً

١٥,٨٤٦ نازحاً

٦,٣٨٤ نازحاً

٢,٢٦٢ نازحاً

٣,٩٠٠ نازحاً

٩٩٪ نینوی

٥٨٪ کرکوک

٤٧٪ نینوی

٨٦٪ دیالی

٧٤٪ األنبار

٨٦٪ نینوی

٧٧٪ نینوی

٤٨٪ نینوی

٦٥٪ نینوی

١٪ أخرى

٩٪ أخرى

١١٪ نینوی

١٤٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ بابل

٩٪ کرکوک

١٤٪ أخرى

١٩٪ أخرى

٤٪ أخرى

أخرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، األنبار

أخرى: دیالی, األنبار, بغداد، بابل

أخرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل

أخرى: األنبار, بابل, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: صالح الدين, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: األنبار, کرکوک, دیالی, صالح الدين، بغداد

أخرى: دیالی, صالح الدين، األنبار

أخرى: بغداد, األنبار, دیالی، بابل

أخرى: بغداد، صالح الدين

٢٢٪ صالح الدين

٢٩٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٤٪ بابل

١٩٪ کرکوک

١٤٪ صالح الدين

٣١٪ کرکوک

٣٨,٠٧٦ نازحاًبغداد

١٠٠٪ نینوی

٥٣٪ األنبار

١١٪ أخرى
أخرى: صالح الدين, دیالی, بغداد، کرکوک

١٣٪ بابل٢٣٪ نینوی

دهوک

السليامنية

صالح الدين

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٣١٨,٧٨٦ نازحاً

١٤٠,٣٠٤ نازحاً

٧٤,٤٨٤ نازحاً

١٧,٠١٦ نازحاً

١٢,٥٠٤ نازحاً

٦,٥٢٨ نازحاً

٣,٤٢٦ نازحاً

١,٠٢٦ نازحاً

٢٦٪ صالح الدين

٨٨٪ صالح الدين

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نینوی

٣٠٪ نینوی ١٩٪ األنبار٣٣٪ صالح الدين

١٧٪ األنبار    ١٤٪ کرکوک٦٠٪ نینوی

١٣٪ بغداد٥٨٪ نینوی

أخرى: نینوی, بابل، کرکوک

أخرى: دیالی, نینوی، األنبار

أخرى: األنبار, بغداد, دیالی, صالح الدين، کرکوک

أخرى: دیالی, صالح الدين, األنبار، کرکوک

أخرى: دیالی, بغداد، بابل

أخرى: بغداد, صالح الدين, دیالی, کرکوک، بابل

٩٪ کرکوک

٣٪ أخرى

أخرى: صالح الدين, کرکوک، دیالی

٤٪ أخرى

١٠٪ کرکوک

١١٪ األنبار

٩٪ نینوی

١٪ أخرى

٨٪ أخرى

٩٪ أخرى

١٨٪ أخرى

٢٢٪ أخرى 

١٨٪ دیالی     ١٧٪ األنبار       ١٧٪ بغداد 

79+17+3+1 12,504 نازحاًالنجف

9,930

2,178

396

النجف 

الكوفة 

املناذرة 
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نینوی

کرکوک 

اربیل

دیالی

األنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٣٣١,١٧٠ نازحاً

٩٩,٥٣٤ نازحاً

٢٣٧,٤٠٨ نازحاً

٥٤,١٣٢ نازحاً

٣٦,٣٨٤ نازحاً

١٥,٨٤٦ نازحاً

٦,٣٨٤ نازحاً

٢,٢٦٢ نازحاً

٣,٩٠٠ نازحاً

٩٩٪ نینوی

٥٨٪ کرکوک

٤٧٪ نینوی

٨٦٪ دیالی

٧٤٪ األنبار

٨٦٪ نینوی

٧٧٪ نینوی

٤٨٪ نینوی

٦٥٪ نینوی

١٪ أخرى

٩٪ أخرى

١١٪ نینوی

١٤٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ بابل

٩٪ کرکوک

١٤٪ أخرى

١٩٪ أخرى

٤٪ أخرى

أخرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، األنبار

أخرى: دیالی, األنبار, بغداد، بابل

أخرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل

أخرى: األنبار, بابل, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: صالح الدين, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: األنبار, کرکوک, دیالی, صالح الدين، بغداد

أخرى: دیالی, صالح الدين، األنبار

أخرى: بغداد, األنبار, دیالی، بابل

أخرى: بغداد، صالح الدين

٢٢٪ صالح الدين

٢٩٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٤٪ بابل

١٩٪ کرکوک

١٤٪ صالح الدين

٣١٪ کرکوک

٣٨,٠٧٦ نازحاًبغداد

١٠٠٪ نینوی

٥٣٪ األنبار

١١٪ أخرى
أخرى: صالح الدين, دیالی, بغداد، کرکوک

١٣٪ بابل٢٣٪ نینوی

دهوک

السليامنية

صالح الدين

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٣١٨,٧٨٦ نازحاً

١٤٠,٣٠٤ نازحاً

٧٤,٤٨٤ نازحاً

١٧,٠١٦ نازحاً

١٢,٥٠٤ نازحاً

٦,٥٢٨ نازحاً

٣,٤٢٦ نازحاً

١,٠٢٦ نازحاً

٢٦٪ صالح الدين

٨٨٪ صالح الدين

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نینوی

٣٠٪ نینوی ١٩٪ األنبار٣٣٪ صالح الدين

١٧٪ األنبار    ١٤٪ کرکوک٦٠٪ نینوی

١٣٪ بغداد٥٨٪ نینوی

أخرى: نینوی, بابل، کرکوک

أخرى: دیالی, نینوی، األنبار

أخرى: األنبار, بغداد, دیالی, صالح الدين، کرکوک

أخرى: دیالی, صالح الدين, األنبار، کرکوک

أخرى: دیالی, بغداد، بابل

أخرى: بغداد, صالح الدين, دیالی, کرکوک، بابل

٩٪ کرکوک

٣٪ أخرى

أخرى: صالح الدين, کرکوک، دیالی

٤٪ أخرى

١٠٪ کرکوک

١١٪ األنبار

٩٪ نینوی

١٪ أخرى

٨٪ أخرى

٩٪ أخرى

١٨٪ أخرى

٢٢٪ أخرى 

١٨٪ دیالی     ١٧٪ األنبار       ١٧٪ بغداد 

87+9+2+1 17,016 نازحاًبابل

14,826

 1,524

372

املسيّب

الحلّة 

ملحاويل 

أقضية النزوح الرئيسية 	

محافظات األصل 	

نینوی

کرکوک 

اربیل

دیالی

األنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٣٣١,١٧٠ نازحاً

٩٩,٥٣٤ نازحاً

٢٣٧,٤٠٨ نازحاً

٥٤,١٣٢ نازحاً

٣٦,٣٨٤ نازحاً

١٥,٨٤٦ نازحاً

٦,٣٨٤ نازحاً

٢,٢٦٢ نازحاً

٣,٩٠٠ نازحاً

٩٩٪ نینوی

٥٨٪ کرکوک

٤٧٪ نینوی

٨٦٪ دیالی

٧٤٪ األنبار

٨٦٪ نینوی

٧٧٪ نینوی

٤٨٪ نینوی

٦٥٪ نینوی

١٪ أخرى

٩٪ أخرى

١١٪ نینوی

١٤٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ بابل

٩٪ کرکوک

١٤٪ أخرى

١٩٪ أخرى

٤٪ أخرى

أخرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، األنبار

أخرى: دیالی, األنبار, بغداد، بابل

أخرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل

أخرى: األنبار, بابل, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: صالح الدين, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: األنبار, کرکوک, دیالی, صالح الدين، بغداد

أخرى: دیالی, صالح الدين، األنبار

أخرى: بغداد, األنبار, دیالی، بابل

أخرى: بغداد، صالح الدين

٢٢٪ صالح الدين

٢٩٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٤٪ بابل

١٩٪ کرکوک

١٤٪ صالح الدين

٣١٪ کرکوک

٣٨,٠٧٦ نازحاًبغداد

١٠٠٪ نینوی

٥٣٪ األنبار

١١٪ أخرى
أخرى: صالح الدين, دیالی, بغداد، کرکوک

١٣٪ بابل٢٣٪ نینوی

دهوک

السليامنية

صالح الدين

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٣١٨,٧٨٦ نازحاً

١٤٠,٣٠٤ نازحاً

٧٤,٤٨٤ نازحاً

١٧,٠١٦ نازحاً

١٢,٥٠٤ نازحاً

٦,٥٢٨ نازحاً

٣,٤٢٦ نازحاً

١,٠٢٦ نازحاً

٢٦٪ صالح الدين

٨٨٪ صالح الدين

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نینوی

٣٠٪ نینوی ١٩٪ األنبار٣٣٪ صالح الدين

١٧٪ األنبار    ١٤٪ کرکوک٦٠٪ نینوی

١٣٪ بغداد٥٨٪ نینوی

أخرى: نینوی, بابل، کرکوک

أخرى: دیالی, نینوی، األنبار

أخرى: األنبار, بغداد, دیالی, صالح الدين، کرکوک

أخرى: دیالی, صالح الدين, األنبار، کرکوک

أخرى: دیالی, بغداد، بابل

أخرى: بغداد, صالح الدين, دیالی, کرکوک، بابل

٩٪ کرکوک

٣٪ أخرى

أخرى: صالح الدين, کرکوک، دیالی

٤٪ أخرى

١٠٪ کرکوک

١١٪ األنبار

٩٪ نینوی

١٪ أخرى

٨٪ أخرى

٩٪ أخرى

١٨٪ أخرى

٢٢٪ أخرى 

١٨٪ دیالی     ١٧٪ األنبار       ١٧٪ بغداد 

65+10+8+1 6,384 نازحاًواسط

4,164

666

498

الكوت 

العزيزية 

النعامنية 

أقضية النزوح الرئيسية 	

محافظات األصل 	

نینوی

کرکوک 

اربیل

دیالی

األنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٣٣١,١٧٠ نازحاً

٩٩,٥٣٤ نازحاً

٢٣٧,٤٠٨ نازحاً

٥٤,١٣٢ نازحاً

٣٦,٣٨٤ نازحاً

١٥,٨٤٦ نازحاً

٦,٣٨٤ نازحاً

٢,٢٦٢ نازحاً

٣,٩٠٠ نازحاً

٩٩٪ نینوی

٥٨٪ کرکوک

٤٧٪ نینوی

٨٦٪ دیالی

٧٤٪ األنبار

٨٦٪ نینوی

٧٧٪ نینوی

٤٨٪ نینوی

٦٥٪ نینوی

١٪ أخرى

٩٪ أخرى

١١٪ نینوی

١٤٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ بابل

٩٪ کرکوک

١٤٪ أخرى

١٩٪ أخرى

٤٪ أخرى

أخرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، األنبار

أخرى: دیالی, األنبار, بغداد، بابل

أخرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل

أخرى: األنبار, بابل, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: صالح الدين, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: األنبار, کرکوک, دیالی, صالح الدين، بغداد

أخرى: دیالی, صالح الدين، األنبار

أخرى: بغداد, األنبار, دیالی، بابل

أخرى: بغداد، صالح الدين

٢٢٪ صالح الدين

٢٩٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٤٪ بابل

١٩٪ کرکوک

١٤٪ صالح الدين

٣١٪ کرکوک

٣٨,٠٧٦ نازحاًبغداد

١٠٠٪ نینوی

٥٣٪ األنبار

١١٪ أخرى
أخرى: صالح الدين, دیالی, بغداد، کرکوک

١٣٪ بابل٢٣٪ نینوی

دهوک

السليامنية

صالح الدين

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٣١٨,٧٨٦ نازحاً

١٤٠,٣٠٤ نازحاً

٧٤,٤٨٤ نازحاً

١٧,٠١٦ نازحاً

١٢,٥٠٤ نازحاً

٦,٥٢٨ نازحاً

٣,٤٢٦ نازحاً

١,٠٢٦ نازحاً

٢٦٪ صالح الدين

٨٨٪ صالح الدين

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نینوی

٣٠٪ نینوی ١٩٪ األنبار٣٣٪ صالح الدين

١٧٪ األنبار    ١٤٪ کرکوک٦٠٪ نینوی

١٣٪ بغداد٥٨٪ نینوی

أخرى: نینوی, بابل، کرکوک

أخرى: دیالی, نینوی، األنبار

أخرى: األنبار, بغداد, دیالی, صالح الدين، کرکوک

أخرى: دیالی, صالح الدين, األنبار، کرکوک

أخرى: دیالی, بغداد، بابل

أخرى: بغداد, صالح الدين, دیالی, کرکوک، بابل

٩٪ کرکوک

٣٪ أخرى

أخرى: صالح الدين, کرکوک، دیالی

٤٪ أخرى

١٠٪ کرکوک

١١٪ األنبار

٩٪ نینوی

١٪ أخرى

٨٪ أخرى

٩٪ أخرى

١٨٪ أخرى

٢٢٪ أخرى 

١٨٪ دیالی     ١٧٪ األنبار       ١٧٪ بغداد 

64+21+10+1 3,900 نازحاًالقادسية 

2,490

834

402

الديوانية 

عفج 

الشامية 

أقضية النزوح الرئيسية 	

محافظات األصل 	

نینوی

کرکوک 

اربیل

دیالی

األنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٣٣١,١٧٠ نازحاً

٩٩,٥٣٤ نازحاً

٢٣٧,٤٠٨ نازحاً

٥٤,١٣٢ نازحاً

٣٦,٣٨٤ نازحاً

١٥,٨٤٦ نازحاً

٦,٣٨٤ نازحاً

٢,٢٦٢ نازحاً

٣,٩٠٠ نازحاً

٩٩٪ نینوی

٥٨٪ کرکوک

٤٧٪ نینوی

٨٦٪ دیالی

٧٤٪ األنبار

٨٦٪ نینوی

٧٧٪ نینوی

٤٨٪ نینوی

٦٥٪ نینوی

١٪ أخرى

٩٪ أخرى

١١٪ نینوی

١٤٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ بابل

٩٪ کرکوک

١٤٪ أخرى

١٩٪ أخرى

٤٪ أخرى

أخرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، األنبار

أخرى: دیالی, األنبار, بغداد، بابل

أخرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل

أخرى: األنبار, بابل, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: صالح الدين, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: األنبار, کرکوک, دیالی, صالح الدين، بغداد

أخرى: دیالی, صالح الدين، األنبار

أخرى: بغداد, األنبار, دیالی، بابل

أخرى: بغداد، صالح الدين

٢٢٪ صالح الدين

٢٩٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٤٪ بابل

١٩٪ کرکوک

١٤٪ صالح الدين

٣١٪ کرکوک

٣٨,٠٧٦ نازحاًبغداد

١٠٠٪ نینوی

٥٣٪ األنبار

١١٪ أخرى
أخرى: صالح الدين, دیالی, بغداد، کرکوک

١٣٪ بابل٢٣٪ نینوی

دهوک

السليامنية

صالح الدين

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٣١٨,٧٨٦ نازحاً

١٤٠,٣٠٤ نازحاً

٧٤,٤٨٤ نازحاً

١٧,٠١٦ نازحاً

١٢,٥٠٤ نازحاً

٦,٥٢٨ نازحاً

٣,٤٢٦ نازحاً

١,٠٢٦ نازحاً

٢٦٪ صالح الدين

٨٨٪ صالح الدين

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نینوی

٣٠٪ نینوی ١٩٪ األنبار٣٣٪ صالح الدين

١٧٪ األنبار    ١٤٪ کرکوک٦٠٪ نینوی

١٣٪ بغداد٥٨٪ نینوی

أخرى: نینوی, بابل، کرکوک

أخرى: دیالی, نینوی، األنبار

أخرى: األنبار, بغداد, دیالی, صالح الدين، کرکوک

أخرى: دیالی, صالح الدين, األنبار، کرکوک

أخرى: دیالی, بغداد، بابل

أخرى: بغداد, صالح الدين, دیالی, کرکوک، بابل

٩٪ کرکوک

٣٪ أخرى

أخرى: صالح الدين, کرکوک، دیالی

٤٪ أخرى

١٠٪ کرکوک

١١٪ األنبار

٩٪ نینوی

١٪ أخرى

٨٪ أخرى

٩٪ أخرى

١٨٪ أخرى

٢٢٪ أخرى 

١٨٪ دیالی     ١٧٪ األنبار       ١٧٪ بغداد 

57+22+16+1 3,426 نازحاًذي قار 

1,950

756

546

النارصية 

الرفاعي 

سوق الشيوخ 

أقضية النزوح الرئيسية 	

محافظات األصل 	

نینوی

کرکوک 

اربیل

دیالی

األنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٣٣١,١٧٠ نازحاً

٩٩,٥٣٤ نازحاً

٢٣٧,٤٠٨ نازحاً

٥٤,١٣٢ نازحاً

٣٦,٣٨٤ نازحاً

١٥,٨٤٦ نازحاً

٦,٣٨٤ نازحاً

٢,٢٦٢ نازحاً

٣,٩٠٠ نازحاً

٩٩٪ نینوی

٥٨٪ کرکوک

٤٧٪ نینوی

٨٦٪ دیالی

٧٤٪ األنبار

٨٦٪ نینوی

٧٧٪ نینوی

٤٨٪ نینوی

٦٥٪ نینوی

١٪ أخرى

٩٪ أخرى

١١٪ نینوی

١٤٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ بابل

٩٪ کرکوک

١٤٪ أخرى

١٩٪ أخرى

٤٪ أخرى

أخرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، األنبار

أخرى: دیالی, األنبار, بغداد، بابل

أخرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل

أخرى: األنبار, بابل, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: صالح الدين, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: األنبار, کرکوک, دیالی, صالح الدين، بغداد

أخرى: دیالی, صالح الدين، األنبار

أخرى: بغداد, األنبار, دیالی، بابل

أخرى: بغداد، صالح الدين

٢٢٪ صالح الدين

٢٩٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٤٪ بابل

١٩٪ کرکوک

١٤٪ صالح الدين

٣١٪ کرکوک

٣٨,٠٧٦ نازحاًبغداد

١٠٠٪ نینوی

٥٣٪ األنبار

١١٪ أخرى
أخرى: صالح الدين, دیالی, بغداد، کرکوک

١٣٪ بابل٢٣٪ نینوی

دهوک

السليامنية

صالح الدين

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٣١٨,٧٨٦ نازحاً

١٤٠,٣٠٤ نازحاً

٧٤,٤٨٤ نازحاً

١٧,٠١٦ نازحاً

١٢,٥٠٤ نازحاً

٦,٥٢٨ نازحاً

٣,٤٢٦ نازحاً

١,٠٢٦ نازحاً

٢٦٪ صالح الدين

٨٨٪ صالح الدين

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نینوی

٣٠٪ نینوی ١٩٪ األنبار٣٣٪ صالح الدين

١٧٪ األنبار    ١٤٪ کرکوک٦٠٪ نینوی

١٣٪ بغداد٥٨٪ نینوی

أخرى: نینوی, بابل، کرکوک

أخرى: دیالی, نینوی، األنبار

أخرى: األنبار, بغداد, دیالی, صالح الدين، کرکوک

أخرى: دیالی, صالح الدين, األنبار، کرکوک

أخرى: دیالی, بغداد، بابل

أخرى: بغداد, صالح الدين, دیالی, کرکوک، بابل

٩٪ کرکوک

٣٪ أخرى

أخرى: صالح الدين, کرکوک، دیالی

٤٪ أخرى

١٠٪ کرکوک

١١٪ األنبار

٩٪ نینوی

١٪ أخرى

٨٪ أخرى

٩٪ أخرى

١٨٪ أخرى

٢٢٪ أخرى 

١٨٪ دیالی     ١٧٪ األنبار       ١٧٪ بغداد 

44+21+19+1 6,528 نازحاًالبرصة

2,898

1,392

1,218

البرصة 

الزبري 

أبو الخصيب 

أقضية النزوح الرئيسية 	

محافظات األصل 	

ملحة عن النازحني
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النازحني وضع  بشأن  تحديث 

مجمــل أعــداد النازحــن: خــال شــهري كانــون الثــاين وشــباط، ســجلّت مصفوفــة 

تتبــع النــزوح 1.399.170 نازحــاً داخليــاً )233.195 أرسة( عــر 18 محافظــة و104 قضــاءاً 

و 3.004 مواقــع يف العــراق. وســجلت مصفوفــة تتبــع النــزوح انخفاضــاً قــدره 

15.462 نازحــاً منــذ الجولــة الســابقة، مــع حــدوث أكــر انخفــاض يف محافظــة صــاح 

الديــن )-5.310، وهــو مــا ميثــل تغــرياً بنســبة -7% مــن مجمــل أعــداد النازحــن يف 

ــداد )-2.502، -%6(. ــم بغ ــوى )-3.618، - 1%( ث ــا نين ــة( تليه املحافظ

ــغ عددهــم  ــن: رغــم انخفــاض أعــداد النازحــن بشــكل عــام، بل ــّات النازح ــر تنق آخ

10.530 نازحــاً يف املواقــع التــي جــرى تقييمهــا خــال شــهري كانــون الثــاين 

وشــباط. ولوحــظ أن غالبيــة الوافديــن الجــدد )5.910 شــخصاً، 56%( أتــوا مــن مواقــع 

النــزوح األخــرى، مــن ضمنهــم 228 شــخصاً أتــوا مــن املخيــات. وتــم تســجيل 

معظــم الوافديــن الجــدد مــن املخيــات يف محافظــة نينــوى )210 شــخصاً، %92( 

إضافــة إىل   .)30( )60( وتلكيــف  )108( واملوصــل  أقضيــة ســنجار  وبالتحديــد يف 

ــص  ــبب نق ــم بس ــم إىل مناطقه ــد عودته ــرى بع ــرة أخ ــخصاً م ــزح 2.046 ش ــك، ن ذل

ــكن  ــت بالَس ــي لحق ــي، واألرضار الت ــع األمن ــات أو الوض ــوء الخدم ــل وس ــرص العم ف

ــك  ــم أولئ ــي معظ ــة. وينتم ــة والديني ــة العرقي ــري يف الركيب ــن التغي ــوف م والخ

ــم  ــوى، وعدده ــة نين ــل يف محافظ ــر واملوص ــة تلعف ــل إىل أقضي ــن باألص النازح

1.038 شــخصاً مــن تلعفــر و528 شــخصاً مــن املوصــل. وتعتــر النجــف )858 شــخصاً( 

ــية. ــزوح الرئيس ــة الن منطق

ونــزح 2.574 شــخصاً مــن مناطقهــم األصليــة ألول مــرة، ونــزح معظمهــم مــن 

محافظتــي بغــداد وديــاىل بســبب املظاهــرات املســتمرة وتدهــور الوضــع األمنــي 

ــل )1.566  ــي أربي ــية ه ــزوح الرئيس ــق الن ــل. ومناط ــرص العم ــات وف ــص الخدم ونق

شــخصاً( والســليانية ) شــخصاً 660(.

املناطــق األصليــة للنازحــن: يــأيت 59% مــن اجــايل عــدد النازحــن مــن محافظــة 

ــاج  ــنجار )267.150( والبع ــخصاً( وس ــل )287.070 ش ــن املوص ــم م ــوى، ومعظمه نين

ــة  ــة والثالث ــن الثاني ــار املرتبت ــن واألنب ــاح الدي ــا ص ــت محافظت ــا احتل )111.474(. بين

مــن حيــث عــدد النازحــن، حيــث بلغــت النســبة 11% لــكل منهــا. أمــا أقضيــة األصــل 

التــي ُســجِّل فيهــا أكــر عــدد مــن النازحــن فهــي: طــوز خورماتــو )41.682 شــخصاً( 

وبيجــي )33.006( وبلــد )31.446( يف محافظــة صــاح الديــن، والرمــادي )69.948( 

ــار. ــة األنب ــم )12.648( يف محافظ ــة )50.802( والقائ والفلوج

أنــواع ترتيبــات اإليــواء: 68% مــن النازحــن يعيشــون يف مســاكن خاصــة )949.704 

شــخصاً( و24% منهــم يف املخيّــات )335.826( و8% )112.878( يعيشــون يف 

ترتيبــات إيــواء حرجــة. وتــم تســجيل انخفــاض قــدره 864 نازحــاً يف املخيــات، 

وبالتحديــد يف نينــوى )-1.506( وكركــوك )-312( وأربيــل )-144(. وعــى مســتوى 

ــن  ــدد النازح ــاض يف ع ــر انخف ــهدت أك ــي ش ــة الت ــة الثاث ــإن األقضي ــة، ف األقضي

ــه الحمدانيــة )-660( ثــم  الذيــن يعيشــون يف املخيــات هــي املوصــل )-912( يليـ

داقــوق )-312(.

)أي  إيــواء حرجــة  ترتيبــات  يعيشــون يف  نازحــاً  انخفــاض قــدره 2.742  ولوحــظ 

ــة  ــري املكتمل ــاين غ ــدارس واملب ــة وامل ــاين الديني ــمية واملب ــري الرس ــاين غ املب

البالغــة الــرر( منــذ الجولــة  أو املهجــورة واملســاكن املعتــادة املّدمــرة أو 

الســابقة. وعــى مســتوى البــاد، ال يــزال 8% مــن النازحــن يعيشــون يف ترتيبــات 

إيــواء حرجــة، إال أن هنــاك تباينــاً ملحوظــاً بــن املحافظــات: األنبــار )44%( صــاح 

الديــن )28%( القادســية )19%( ميســان )11%( ودهــوك )11%( وبغــداد )11%(. ولوحــظ 

أّن 70% مــن أولئــك الذيــن يعيشــون يف ترتيبــات إيــواء حرجــة، موجــودون يف ثــاث 

ــاح  ــوى )22.038، 20%( وص ــخصاً، 31%( ونين ــوك )34.992 ش ــي: ده ــات، ه محافظ

ــث  ــن حي ــة األوىل م ــز الثاث ــة، املراك ــة التالي ــت األقضي ــن )20.922، 19%(. واحتلّ الدي

النازحــن الذيــن يعيشــون يف ترتيبــات إيــواء حرجــة،؛ ّســميل )27،744 شــخصاً، %25( 

ــش  ــاً يعي ــاً 77 موقع ــاك أيض ــامراء )9.846، 9%(. وهن ــة )12.816، 11%( وس ، والّفلوج

فيهــا جميــع النازحــن يف ترتيبــات إيــواء حرجــة، أي مــا مجموعــه 26.508 مــأوى 

ــوى. ــن ونين ــاح الدي ــار وص ــات األنب ــد يف محافظ ــع بالتحدي ــرج، وتق ح

ــزال األســباب العامــة النخفــاض أعــداد النازحــن هــي نفســها  ــل: ال ت ــباب التنّق أس

عــر الجــوالت؛ وتشــمل التحّســن يف الوضــع األمنــي وتوفّــر الخدمــات وإعــادة 

تأهيــل الــدور يف مناطــق األصــل. وكــا لوحــظ يف الجــوالت الســابقة، متكنــت بعض 

األرَُس يف قضــايئ الفــارس وســامراء يف محافظــة صــاح الديــن، مــن الحصــول 

ــة. ــا األصلي ــا إىل مناطقه ــة لعودته ــة املطلوب ــة األمني ــى املوافق ع

الشكل 2: الشكل )2(: أنواع ترتيبات إيواء النازحني

68+32V
24+76V
8+92V68+24+8+B 949,704

 335,826

 112,878

مساكن خاصة 

%68

%24

%8

مخياّمت 

ترتيبات إيواء حرجة 

نینوی

کرکوک 

اربیل

دیالی

األنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٣٣١,١٧٠ نازحاً

٩٩,٥٣٤ نازحاً

٢٣٧,٤٠٨ نازحاً

٥٤,١٣٢ نازحاً

٣٦,٣٨٤ نازحاً

١٥,٨٤٦ نازحاً

٦,٣٨٤ نازحاً

٢,٢٦٢ نازحاً

٣,٩٠٠ نازحاً

٩٩٪ نینوی

٥٨٪ کرکوک

٤٧٪ نینوی

٨٦٪ دیالی

٧٤٪ األنبار

٨٦٪ نینوی

٧٧٪ نینوی

٤٨٪ نینوی

٦٥٪ نینوی

١٪ أخرى

٩٪ أخرى

١١٪ نینوی

١٤٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ بابل

٩٪ کرکوک

١٤٪ أخرى

١٩٪ أخرى

٤٪ أخرى

أخرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، األنبار

أخرى: دیالی, األنبار, بغداد، بابل

أخرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل

أخرى: األنبار, بابل, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: صالح الدين, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: األنبار, کرکوک, دیالی, صالح الدين، بغداد

أخرى: دیالی, صالح الدين، األنبار

أخرى: بغداد, األنبار, دیالی، بابل

أخرى: بغداد، صالح الدين

٢٢٪ صالح الدين

٢٩٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٤٪ بابل

١٩٪ کرکوک

١٤٪ صالح الدين

٣١٪ کرکوک

٣٨,٠٧٦ نازحاًبغداد

١٠٠٪ نینوی

٥٣٪ األنبار

١١٪ أخرى
أخرى: صالح الدين, دیالی, بغداد، کرکوک

١٣٪ بابل٢٣٪ نینوی

دهوک

السليامنية

صالح الدين

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٣١٨,٧٨٦ نازحاً

١٤٠,٣٠٤ نازحاً

٧٤,٤٨٤ نازحاً

١٧,٠١٦ نازحاً

١٢,٥٠٤ نازحاً

٦,٥٢٨ نازحاً

٣,٤٢٦ نازحاً

١,٠٢٦ نازحاً

٢٦٪ صالح الدين

٨٨٪ صالح الدين

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نینوی

٣٠٪ نینوی ١٩٪ األنبار٣٣٪ صالح الدين

١٧٪ األنبار    ١٤٪ کرکوک٦٠٪ نینوی

١٣٪ بغداد٥٨٪ نینوی

أخرى: نینوی, بابل، کرکوک

أخرى: دیالی, نینوی، األنبار

أخرى: األنبار, بغداد, دیالی, صالح الدين، کرکوک

أخرى: دیالی, صالح الدين, األنبار، کرکوک

أخرى: دیالی, بغداد، بابل

أخرى: بغداد, صالح الدين, دیالی, کرکوک، بابل

٩٪ کرکوک

٣٪ أخرى

أخرى: صالح الدين, کرکوک، دیالی

٤٪ أخرى

١٠٪ کرکوک

١١٪ األنبار

٩٪ نینوی

١٪ أخرى

٨٪ أخرى

٩٪ أخرى

١٨٪ أخرى

٢٢٪ أخرى 

١٨٪ دیالی     ١٧٪ األنبار       ١٧٪ بغداد 

82+7+5+1 2,262 نازحاًميسان 

1,848

168

120

العامرة

املجر الكبري 

قلعة صالح 

أقضية النزوح الرئيسية 	

محافظات األصل 	

نینوی

کرکوک 

اربیل

دیالی

األنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٣٣١,١٧٠ نازحاً

٩٩,٥٣٤ نازحاً

٢٣٧,٤٠٨ نازحاً

٥٤,١٣٢ نازحاً

٣٦,٣٨٤ نازحاً

١٥,٨٤٦ نازحاً

٦,٣٨٤ نازحاً

٢,٢٦٢ نازحاً

٣,٩٠٠ نازحاً

٩٩٪ نینوی

٥٨٪ کرکوک

٤٧٪ نینوی

٨٦٪ دیالی

٧٤٪ األنبار

٨٦٪ نینوی

٧٧٪ نینوی

٤٨٪ نینوی

٦٥٪ نینوی

١٪ أخرى

٩٪ أخرى

١١٪ نینوی

١٤٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٦٪ أخرى

٨٪ بابل

٩٪ کرکوک

١٤٪ أخرى

١٩٪ أخرى

٤٪ أخرى

أخرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، األنبار

أخرى: دیالی, األنبار, بغداد، بابل

أخرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل

أخرى: األنبار, بابل, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: صالح الدين, بغداد, نینوی، کرکوک

أخرى: األنبار, کرکوک, دیالی, صالح الدين، بغداد

أخرى: دیالی, صالح الدين، األنبار

أخرى: بغداد, األنبار, دیالی، بابل

أخرى: بغداد، صالح الدين

٢٢٪ صالح الدين

٢٩٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٤٪ بابل

١٩٪ کرکوک

١٤٪ صالح الدين

٣١٪ کرکوک

٣٨,٠٧٦ نازحاًبغداد

١٠٠٪ نینوی

٥٣٪ األنبار

١١٪ أخرى
أخرى: صالح الدين, دیالی, بغداد، کرکوک

١٣٪ بابل٢٣٪ نینوی

دهوک

السليامنية

صالح الدين

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٣١٨,٧٨٦ نازحاً

١٤٠,٣٠٤ نازحاً

٧٤,٤٨٤ نازحاً

١٧,٠١٦ نازحاً

١٢,٥٠٤ نازحاً

٦,٥٢٨ نازحاً

٣,٤٢٦ نازحاً

١,٠٢٦ نازحاً

٢٦٪ صالح الدين

٨٨٪ صالح الدين

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نینوی

٣٠٪ نینوی ١٩٪ األنبار٣٣٪ صالح الدين

١٧٪ األنبار    ١٤٪ کرکوک٦٠٪ نینوی

١٣٪ بغداد٥٨٪ نینوی

أخرى: نینوی, بابل، کرکوک

أخرى: دیالی, نینوی، األنبار

أخرى: األنبار, بغداد, دیالی, صالح الدين، کرکوک

أخرى: دیالی, صالح الدين, األنبار، کرکوک

أخرى: دیالی, بغداد، بابل

أخرى: بغداد, صالح الدين, دیالی, کرکوک، بابل

٩٪ کرکوک

٣٪ أخرى

أخرى: صالح الدين, کرکوک، دیالی

٤٪ أخرى

١٠٪ کرکوک

١١٪ األنبار

٩٪ نینوی

١٪ أخرى

٨٪ أخرى

٩٪ أخرى

١٨٪ أخرى

٢٢٪ أخرى 

١٨٪ دیالی     ١٧٪ األنبار       ١٧٪ بغداد 

65+31+4+1 1,026 نازحاًاملثنى  

672

318

36

الساموة 

الرميثة 

الخرض 

أقضية النزوح الرئيسية 	

محافظات األصل 	

ملحة عن النازحني
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تبــّن الرســوم البيانيــة أدنــاه، )1( أعــداد العائديــن يف جميــع محافظــات األصــل، و)2( أعــداد العائديــن حســب األقضيــة الرئيســية، و)3( نســب العائديــن يف كل محافظــة نــزوح، 

حســب محافظــات األصل.

90+88 52,878 عائداًأربيل 

52,878 مخمور

أقضية الَعودة الرئيسية  	

محافظات النزوح األخري 	

%73 أربیل

%11 کرکوک

%1 صالح الدین

%15 نینوی

58+19+9+1 1,785,738 عائداًنينوى   

1,027,038

344,880

165,162

املوصل

تلعفر 

الحمدانية 

أقضية الَعودة الرئيسية  	

محافظات النزوح األخري 	

أخرى: النجف، كربالء، بغداد، بابل، كركوك، واسط، السليامنية، صالح الدين، البرصة، 
ميسان، القادسية، ذي قار، املثنى، دياىل، األنبار

%69 نینوی

%13 أخرى %10 أربیل

%8 دهوک

43+32+25+1 230,190 عائداًدياىل 

97,896

74,622

56,472

خانقني 

الخالص 

املقدادية 

أقضية الَعودة الرئيسية  	

محافظات النزوح األخري 	

أخرى: بغداد، أربيل، كربالء

Diyala 79%

%1 أخرى %11 کرکوک

%9 السلیامنیة

25+23+16+1 680,946 عائداًصالح الدين 

171,336

158,076

111,474

تكريت 

الرشقاط 

بيجي 

أقضية الَعودة الرئيسية  	

محافظات النزوح األخري 	

%15 أربیل%25 کرکوک%47 صالح الدین

%13 أخرى
أخرى: السليامنية، بغداد، دهوك، البرصة، كربالء، النجف، واسط، ميسان، دياىل

48+45+5+1 340,092 عائداًکرکوک

161,730

153,756

17,370

الحويجة 

كركوك

داقوق 

أقضية الَعودة الرئيسية  	

محافظات النزوح األخري 	

%41 السلیامنیة%43 کرکوک

%7 أخرى

%9 صالح الدین

1+11+26+54أخرى: نينوى، بابل، كركوك 90,072 عائداًبغداد 

49,056

23,100

10,152

املحمودية 

أبو غريب 

الطارمية 

أقضية الَعودة الرئيسية  	

محافظات النزوح األخري 	

%1 أخرى%90 بغداد

%5 أربیل

%4 بابل

أخرى: السليامنية، كربالء، ميسان

40+36+12+1 1,479,720 عائداًاألنبار 

586,656

538,788

175,518

الرمادي 

الفلّوجة 

هيت 

أقضية الَعودة الرئيسية  	

محافظات النزوح األخري 	

أخرى: كركوك، السليامنية، بابل، صالح الدين، دهوك، كربالء، نينوى، دياىل

%15 أربیل%22 بغداد%46 األنبار

%17 أخرى

90+88 768 عائداًدهوك 

768 زاخو

أقضية الَعودة الرئيسية  	

محافظات النزوح األخري 	

%100 دهوک

ملحة عن العائدين  
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العائدين  بشأن  تحديث 

ُمجمــل أعــداد العائديــن: حــدّدت مصفوفــة تتبــع النــزوح 4.660.404 عائــداً )766.734 

أرسة( عــر 8 محافظــات و38 قضــاءاً و1.956 موقعــاً خــال الجولــة 114. وخــال هــذه 

ــبق  ــدة مل يس ــة جدي ــمولها 91 منطق ــا بش ــة تغطيته ــَعت املصفوف ــة، وّس الجول

تقييمهــا، وهــي: 46 موقعــاً جديــداً يف نينــوى و40 يف أربيــل وثاثــة مواقــع يف 

ــن،  ــاح الدي ــار وص ــوى واألنب ــات نين ــر محافظ ــاىل. وتعت ــان يف دي ــار وموقع األنب

املحافظــات التــي تســتضيف أكــر عــدد مــن العائديــن، وفيهــا أعــى الزيــادات 

ــة الســابقة، حيــث اســتضافت جميعهــا مــا يقــارب  ــذ الجول يف أعــداد العائديــن من

1.785.738 شــخصاً )بضمنهــم 19.404 عائــداً جديــداً منــذ كانــون األول 2019( يف 

و680.946  األنبــار،  يف  جديــداً(  عائــداً   26.016( شــخصاً  و1.479.720  فقــط،  نينــوى 

ــن.  ــاح الدي ــداً( يف ص ــداً جدي ــخصاً )5.754 عائ ش

ــزوح 4.782  ــع الن ــة تتب ــجلّت مصفوف ــباط 2020، س ــاين وش ــون الث ــهري كان ــال ش خ

عائــداً مــن املخيــات. وعــاد معظمهــم إىل نينــوى )2.988 شــخصاً(. واحتلــت 

أقضيــة البعــاج )936( والحــر )690( وســنجار )612( املرتبــات الثــاث األوىل مــن حيــث 

العائديــن. وتجــدر اإلشــارة إىل عــودة 2.058 شــخصاً مــن بــن جميــع العائديــن الجــدد 

مــن املخيــات، إىل مواقــع يعانــون فيهــا مــن ظــروف شــديدة القســوة .

األعــداد عــى مســتوى األقضيــة: عــى مســتوى األقضيــة يف املحافظــات 

الثــاث األوىل يف الرتيــب، الزال قضــاء املوصــل يف نينــوى، يســتضيف أكــر عــدد 

مــن العائديــن: 22% مــن جميــع العائديــن )1.027.038 شــخصاً( فضــاً عــن أن املوصــل 

ــع  ــة م ــخصاً(. ومقارن ــة )6.702 ش ــذه الجول ــال ه ــن خ ــق للعائدي ــر تدف ــزت بأك متي

ــهد  ــذي ش ــاج ال ــاء البع ــن يف قض ــادة للعائدي ــر زي ــت أك ــرى، حدث ــة األخ األقضي

زيــادة قدرهــا 36% منــذ كانــون األول 2019 )7.824 شــخصاً( يليــه قضــاء الحــر بنســبة 

ــاج  ــن البع ــن يف كل م ــدد العائدي ــادة يف ع ــري الزي ــن تفس ــخصاً(. وميك 2% )690 ش

واملوصــل بتوســيع نطــاق مصفوفــة تتبــع النــزوح بشــمولها 19 موقعــاً جديــداً يف 

البعــاج و11 موقعــاً جديــداً يف الحــر.  

ــن  ــداد العائدي ــث أع ــن حي ــة م ــة الثاني ــار يف املرتب ــادي يف األنب ــاء الرم ــأيت قض ي

)586.656 شــخصاً، 13% مــن جميــع العائديــن( يليــه الفلوجــة 538.788 شــخصاً )%12(. 

ــدد  ــرية يف ع ــادة كب ــة زي ــادي والفلوج ــاءا الرم ــهد قض ــة، ش ــذه الجول ــال ه وخ

العائديــن، حيــث بلــغ عــدد العائديــن 15.600 عائــداً جديــداً يف الرمــادي و1764 عائــداً 

جديــداً يف الفلوجــة. وتــأيت هــذه الزيــادات نتيجــة لتوســيع مصفوفــة تتبــع النــزوح 

مــن نطــاق تغطيتهــا التــي شــملت مواقــع جديــدة مل يســبق تقييمهــا. كــا شــهد 

ــذ كانــون األول 2019  ــادة للعائديــن بلغــت 9% من قضــاء القائــم أيضــاً أكــر نســبة زي

)7.698 شــخصاً(. وكذلــك شــهدت محافظــة صــاح الديــن أكــر زيــادة يف العائديــن، 

وتحديــداً يف قضــاء الرشقــاط )1.710 شــخصاً( يليــه قضاء بَلـَـد )1.560( وبيجــي )1.344(.

وبعيــداً عــن املحافظــات الثــاث األوىل يف الرتيــب، شــهد قضــاء مخمــور يف 

أربيــل زيــادة كبــرية أيضــاً يف العائديــن يف هــذه الجولــة بلغــت 7.920 عائــداً جديــداً، 

ــاً  ــمولها 40 موقع ــا وش ــاق تغطيته ــن نط ــزوح م ــع الن ــة تتب ــيع مصفوف ــد توس بع

جديــداً.

ــر  ــها ع ــن نفس ــداد العائدي ــادة أع ــة لزي ــباب العام ــزال األس ــودة: ال ت ــباب الَع أس

ــل  ــرص العم ــات وف ــر الخدم ــي وتوفّ ــع األمن ــن يف الوض ــمل التحّس ــوالت، وتش الج

وإعــادة تأهيــل املــدارس والــدور يف مناطــق األصــل. وتعــزى بعــض تلــك الزيــادة 

ــع  ــملت مواق ــي ش ــا الت ــاق تغطيته ــن نط ــزوح م ــع الن ــة تتب ــيع مصفوف إىل توس

ــتمرة يف  ــرات املس ــر التظاه ــك، تعت ــن ذل ــاً ع ــا. فض ــبق تقييمه ــدة مل يس جدي

بغــداد، وعــدم الرغبــة يف االنتقــال إىل مخيــات أخــرى منــذ الــرشوع بإغــاق 

ــودة.   ــرى للع ــباباً أخ ــوى، أس ــات نين مخي

أنــواع ترتيبــات اإليــواء: عــادت جميــع األرس تقريبــاً إىل مســاكنها املعتــادة التــي 

الزالــت بحالــة جيــدة )95%، 4.429.470 شــخصاً(، يف حــن ال يــزال 2% منهــم )76.110( 

يعيشــون يف مســاکن خاصــة )أرس مضيفــة، فنــدق أو شــقة مؤثثــة، أو ســكن 

ــة  ــواء حرج ــات إي ــخصاً( يف ترتيب ــن )151.824 ش ــن العائدي ــكن 3% م ــتأجر( ويس مس

خــال شــهري كانــون الثــاين وشــباط 2020. وعــى مســتوى البــاد، يعيــش 3% مــن 

ــات.  ــن املحافظ ــاً ب ــاً ملحوظ ــاك تباين ــن هن ــة، لك ــواء حرج ــات إي ــن يف ترتيب العائدي

ــوايل يف  ــى الت ــن ع ــن العائدي ــوايل 10 و7% م ــش ح ــداد، يعي ــاىل وبغ ــي دي فف

ترتيبــات إيــواء حرجــة. أمــا األقضيــة التــي تســتضيف أكــر عــدد مــن العائديــن الذيــن 

ــم )12.726(،  ــل )32.634(، القائ ــي: املوص ــة، فه ــواء حرج ــات إي ــون يف ترتيب يعيش

العائديــن  أيضــاً، ســتة مواقــع يعيــش فيهــا جميــع  )10.674(. وهنــاك  وبيجــي 

ويعيــش  شــخصاً.   2.538 مجموعــه  مــا  وتســتضيف  حرجــة،  إيــواء  ترتيبــات  يف 

ــخصاً(،  ــوى )1.182 ش ــن يف نين ــد، يف موقع ــه التحدي ــى وج ــدون ع ــؤالء العائ ه

وموقعــن يف كركــوك )222 شــخصاً( وموقــع واحــد يف صــاح الديــن )780 شــخصاً( 

ــخصاً(. ــار )354 ش ــد يف األنب ــع واح وموق

الشكل )3(: أنواع ترتيبات إيواء العائدين

95+3+2+B
%3

%95

%2

95+5V

2+98V

 4,429,470

 76,110

املساكن املعتادة 

املساكن الخاصة 

3+97V 154,824
ترتيبات اإليواء الحرجة 

ملحة عن العائدين  
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تهــدف مصفوفــة تتّبــع النــزوح للمنظمــة الدوليــة للهجــرة اىل رصــد النــزوح وتقديــم بيانــات دقيقــة حــول النازحــن والعائديــن يف العــراق. ويتــم جمــع البيانــات مــن خــال 

فــرق التقييــم واالســتجابة الرسيعــة )RARTs ( للمنظمــة الدوليــة للهجــرة والتــي تضــم أكــر مــن 100 موظــف منترشيــن يف جميــع أنحــاء العــراق. وقــد تــم جمــع البيانــات 

الخاصــة بالجولــة 114 خــال شــهري كانــون الثــاين وشــباط 2020 عــر 18 محافظــة.

ويتــم جمــع البيانــات مــن القامئــة الرئيســية للنازحــن والعائديــن مــن خــال شــبكة كبــرية مؤلفــة مــن أكــر مــن 9.500 مــزّود معلومــات رئيــيس؛ مــن بينهــم قــادة املجتمــع 

واملخاتــري والســلطات املحليــة وقــوات األمــن، فضــاً عــن املعلومــات األخــرى املتحّصلــة مــن بيانــات التســجيل الحكوميــة والــوكاالت الرشيكــة. 

تقــوم فــرق التقييــم واالســتجابة الرسيعــة للمنظمــة بجمــع بيانــات القامئــة الرئيســية بشــكل مســتمر ويتــم تســليمها كل شــهرين. إال أّن الوصــول املحــدود بســبب القضايــا 

األمنيــة والعقبــات التشــغيلية األخــرى ميكــن أن تؤثــر عــى أنشــطة جمــع املعلومــات. إّن التبايــن يف أعــداد النازحــن بــن فــرات كتابــة التقاريــر املختلفــة، وكذلــك التبايــن 

الحقيقــي ألعــداد الســكان، قــد يتأثـّـر بعوامــل أخــرى مثــل التحديــد املســتمر للمجموعــات النازحــة ســابقاً وإدراج بيانــات عــن حــاالت النــزوح الثانويــة داخــل العــراق.

ويتــم تحديــد الّســكان النازحــن مــن خــال عمليــة جمــع البيانــات والتحّقــق منهــا وتثليثهــا والتحقــق مــن صّحتهــا، وتواصــل املنظمــة الدوليــة للهجــرة التنســيق الوثيــق مــع 

ــم هــذا التقريــر العــراق إىل  الســلطات الفيدراليــة واإلقليميــة واملحليــة للحفــاظ عــى فهــم مشــرك ودقيــق للنــزوح يف جميــع أنحــاء العــراق. ولتســهيل التحليــل، يُقسِّ

ثــاث مناطــق، هــي: إقليــم كردســتان العــراق، ويشــمل محافظــات دهــوك والســليانية وأربيــل. واملنطقــة الجنوبيــة وتشــمل محافظــات البــرة وميســان والنجــف وذي 

قــار والقادســية واملثنــى. واملنطقــة الشــالية الوســطى وتشــمل محافظــات األنبــار وبابــل وبغــداد وديــاىل وكربــاء وكركــوك ونينــوى وصــاح الديــن وواســط.

تستخدم املنهجيّة التعريفات التالية:

يتــم حســاب عــدد األفــراد بــرب عــدد األرَُس يف ســـتّة، وهــو متوّســط حجــم األرسة العراقيــة. وتعــرِّف مصفوفــة تتبــع النــزوح )DTM( النازحــن داخلياً أنهــم جميــع العراقين 

الذيــن أجــروا عــى النــزوح مــن مناطقهــم األصليــة منــذ 1 كانــون الثــاين 2014 فصاعــداً ومــا زالــوا نازحــن داخــل حــدود البــاد لغايــة تاريــخ هــذا التقييــم.

وتعــرِّف مصفوفــة تتبــع النــزوح العائديــن، بأنّهــم جميــع النازحــن الذيــن عــادوا أو يعــودون إىل مناطــق ســكناهم االصليــة منــذ كانــون الثــاين 2014، بّغــض النظــر عــا إذا 

كانــوا قــد عــادوا إىل مســاكنهم الســابقة أو إىل مســاكن أخــرى. وال يرتبــط تعريــف العائديــن مبعايــري العــودة بأمــان وكرامــة، وال بإرساتيجيــة محــّددة لحــل ُمســتدام.

ــيم اإلداري  ــة ) أي التقس ــق الحّري ــبة للمناط ــي السكني”بالنس ــة، و”الح ــق الريفي ــبة للمناط ــة” بالنس ــق مع”القري ــة تتطاب ــه منطق ــى أن ــع ع ــرَّف املوق يُع

ــع( ــمي الراب الرس

اإلقامة املعتادة هي إقامة الشخص يف سكن ما قبل النزوح. 

املساكن الخاصة تشمل: املُلكية الخاصة، املنازل املستأجرة، الفنادق أو املوتيات واألرَُس املضيفة.

ترتيبــات اإليــواء الحرجــة، وتشــمل: املســتوطنات العشــوائية واملبــاين الدينيــة واملــدارس واملبــاين غــري املكتملــة أو املهجــورة. وبالنســبة للعائديــن، فإنهــا تشــمل 

أيضــاً مســاكن اإلقامــة املعتــادة التــي لحقــت بهــا أرضار جســيمة أو ُدّمــرت، أّمــا بالنســبة للنازحــن، فهــي مســاكن اإليجــار طويلــة األجــل غــري الصالحــة للســكن، والتــي لهــا 

خصائــص املبــاين غــري املكتملــة أو املدمــرة بشــدة. 

املَنهجيّة
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املعلومــات الــواردة يف هــذا التقريــر هــي ألغــراض املعلومــات العامــة فقــط. وال تعنــي األســاء والحــدود 
الخاصــة مبنتجــات DTM املعلوماتيــة اقــراراً رســمياً أو قبــوالً مــن املنظمــة الدوليــة للهجــرة. إّن املعلومــات 
يف بوابــة ملّــف مصفوفــة تتّبــع النــزوح DTM هــي نتيجــة للبيانــات التــي تــم جمعهــا مــن قبــل الفــرق 
امليدانيــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة وتكّمــل املعلومــات املقدمــة واملولّــدة مــن الجهــات الحكوميــة 

ــراق. ــرى يف الع ــات األخ والكيان

ثــة ودقيقــة قــدر اإلمــكان،  تســعى املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف العــراق إىل إبقــاء هــذه املعلومــات ُمحدَّ
ــة  ــات املقدم ــة املعلوم ــة ومالءم ــتكال ودق ــأن اس ــة - بش ــة أو ضمني ــة - رصيح ــدم أي مطالب ــا ال تق ولكنه
مــن خــالل هــذا التقريــر. إّن التحديّــات التــي يجــب أخذهــا يف االعتبــار عنــد اســتخدام بيانــات DTM يف العــراق 
تشــمل ســيولة تحــركات الســكان النازحــني إىل جانــب حــاالت الطــوارئ املتكــررة ومحدوديــة الوصــول إىل أجــزاء 
ــن أي  ــؤولية ع ــة مس ــوال أي ــن األح ــال م ــرة يف أي ح ــة للهج ــة الدولي ــل املنظم ــالد. وال تتّحم ــن الب ــرة م كب
خســارة أو رضر ســواء كان مبــارشاً أو غــر مبــارش أو تبعيــاً فيــا يتعلــق باســتخدام هــذا التقريــر واملعلومــات 

املقدمــة هنــا.

وزارة  العــراق  يف  للهجــرة  الدوليــة  املنظمــة  تشــكر 
الخارجيــة األمريكيــة، مكتــب الســكان والالجئــني والهجــرة   
الدوليــة  املنظمــة  وتعــرب  املســتمر.  لدعمهــا   PRM
عــن امتنانهــا ألعضــاء فريــق  أيضــاً  العــراق  للهجــرة يف 
ــرة  ــة للهج ــة الدولي ــة للمنظم ــتجابة الرسيع ــم واالس التقيي
يف العــراق  RART  لعملهــم يف جمــع البيانــات وغالبــاً يف 
ظــروف صعبــة للغايــة، إن جهــود الفريــق الدؤوبــة هــي 

األســاس لهــذا التقريــر.


