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126 الرئيسية  القامئة  تقرير 

تقرير القامئة الرئيسية 126
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 الشكل )1(: عدد النازحني والعائدين مبرور الزمن

النقاط البارزة

تــّم جمــع بيانــات الجولــة 126 خــال الفــرة مــن 2022/4/1 لغايــة 2022/6/30. فبتاريــخ 

أرسة(   828.298( عائــداً   4.969.788 النــزوح  تتبــع  مصفوفــة  حــدّدت   ،2022/6/30

ــِجَل يف  ــراق. وسُّ ــاً يف الع ــاًء و2.191 موقع ــات و38 قض ــَر 8 محافظ ــن ع منترشي

هــذه الجولــة 10.074 عائديــن جــدد، وهــو عــدد أكــر مــن ذلــك املســجل يف الجولــة 

ــزى  ــداً(. وتُع ــاين وآذار 2022 )7.482 عائ ــون الث ــهري كان ــال ش ــرت خ ــي ج 125 الت

هــذه الزيــادة إىل وصــول جامعــي بيانــات مصفوفــة تتبــع النــزوح يف نينــوى إىل 

ــرة،  ــذه الف ــال ه ــجّل خ ــابق. وس ــهاً يف الس ــا س ــول إليه ــن الوص ــع مل يك مواق

أكــر عــدد مــن العائديــن الجــدد يف محافظــات نينــوى )4.824( وصــاح الديــن 

)2.262( وديــاىل )1.260( واألنبــار )1.188(.  

مــن جهــة أخــرى، حــددت مصفوفــة تتبــع النــزوح بــن األول مــن نيســان والثاثــن 

ــة  ــة و105 أقضي ــر 18 محافظ ــاً )202.206 أرسة( ع ــران 2022؛ 1.177.234 نازح ــن حزي م

و2.792 موقعــاً. وميثــل هــذا العــدد انخفاضــاً إجامليــاً قــدره 7.584 نازحــاً منــذ 

الجولــة الســابقة بــن كانــون الثــاين وآذار 2022. ويُعــزى هــذا االنخفــاض إىل 

تحســن الظــروف املعيشــية يف بعــض مناطــق العــودة، ونقــص فــرص العمــل يف 

ــزوح.   ــق الن مناط

ــن  ــأيت 56% م ــابقة، ي ــة الس ــام يف الجول ــن، وك ــل النازح ــق أص ــبة ملناط وبالنس

)660.914( وخاصــة مــن أقضيــة  نينــوى  للنازحــن مــن محافظــة  الــكيل  العــدد 

ــاح  ــة ص ــا محافظ ــاج )183.274( تليه ــنجار )183.274( والبع ــل )242.697( وس املوص

الديــن )135.151؛ 11% مــن العــدد الكيل( ثــم األنبــار )131.677؛ 11%( وكركــوك )75.892؛ 

6%( وديــاىل )73.161؛ %6(.

iraqdtm@iom.int :أو االتصال بالفريق عىل iraqdtm.iom.int :ملزيــد مــن املعلومــات، يرجى زيارة املوقع االلكــروين 

النازحون                                                               
1,177,234

18 105 2,792

202,206
فرداً

محافظة أقضية موقعاً

أرسة
4,969,788

8 38 2,191

828,298
فرداً

محافظة قضاءاً موقعاً
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تبــّن الرســوم البيانيّــة أدنــاه، )1( أعــداد النازحــن يف جميــع محافظــات النــزوح، و)2( أعــداد النازحــن حســب األقضيــة الرئيســيّة، و)3( نســبة النازحــن يف كل محافظــة نــزوح، 

بحســب محافظــات األصــل:

ملحة عن النزوح

251,451 نازحاًنينوى

نينوى

 بغداد

 كركوك

أربيل

 دياىل

    األنبار

 كربالء

 واسط

 ِميسان

 القادّسية

 ٩٨٪ نينوى

٤١٪ األنبار

 ٥٨٪ كركوك

    ٤٧٪ نينوى

٨٩٪ دياىل

٧٢٪ األنبار

٨٥٪ نينوى

٨٠٪ نينوى

٤٤٪ نينوى

٥٨٪ نينوى

٢٪ أخرى

١١٪ أخرى

١١٪ أخرى

٩٪ نينوى

١٣٪ أخرى

٥٪ أخرى

٦٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٤٪ أخرى

١١٪ بابل

١٠٪ كركوك

١٠٪ أخرى

١٣٪ أخرى

٨٪ بغداد

٤٪ أخرى

أخــرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، بغداد، األنبار، دياىل، بابل

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخــرى: دياىل، األنبار، بغداد، بابل، أربيل

أخــرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل، بابل

أخــرى: األنبار، بابل، بغداد، نينوى، كركوك

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخرى: األنبار، كركوك، دياىل

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: األنبار، دياىل، بابل

١٧٪ نينوى

أخرى: بغداد، صالح الدين

٣١٪ بابل

٢٢٪ صالح الدين

   ٣٠٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٦٪ بابل

٢٢٪ كركوك

١٤٪ صالح الدين

٣٨٪ كركوك

دهوك

الُسليّامنية

صالح الدين

 بابل

 الَنَجف

 البَرصة

ذي قار

 املُثّنى

 ١٠٠٪ نينوى

٢٤٪ صالح الدين

٩٢٪ صالح الدين

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نينوى

٢٨٪ نينوى ١٩٪ األنبار٣٦٪ صالح الدين

١٧٪ كركوك ١٨٪ األنبــار٥٥٪ نينوى

٥٥٪ نينوى

أخرى: نينوى، بابل، كركوك

أخــرى: صالح الدين، األنبار، بغداد، كركوك

أخرى: دياىل، نينوى، األنبار

أخــرى: األنبار، بغداد، دياىل، صالح الدين، كركوك

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: دياىل، بغداد، بابل

أخــرى: بغداد، صالح الدين، دياىل، بابل

 ٧٪ كركوك

١٪ أخرى

أخرى: صالح الدين، كركوك، دياىل

٢٪ أخرى

١٠٪ كركوك

١١٪ األنبار

١٤٪ بغداد

٣٪ نينوى

١٪ أخرى

٧٪ أخرى

١٠٪ أخرى

٢٠٪ أخرى

٢١٪ أخرى

١٪ أخرى>

   ٢٢٪ بغــداد       ١٨٪ ديــاىل     ١٥٪ األنبار

39+17+14+199,095

42,759

36,198

أقضية النزوح الرئيسيّة 	

محافظات األصل 	

231,926 نازحاً أربيل        

نينوى

 بغداد

 كركوك

أربيل

 دياىل

    األنبار

 كربالء

 واسط

 ِميسان

 القادّسية

 ٩٨٪ نينوى

٤١٪ األنبار

 ٥٨٪ كركوك

    ٤٧٪ نينوى

٨٩٪ دياىل

٧٢٪ األنبار

٨٥٪ نينوى

٨٠٪ نينوى

٤٤٪ نينوى

٥٨٪ نينوى

٢٪ أخرى

١١٪ أخرى

١١٪ أخرى

٩٪ نينوى

١٣٪ أخرى

٥٪ أخرى

٦٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٤٪ أخرى

١١٪ بابل

١٠٪ كركوك

١٠٪ أخرى

١٣٪ أخرى

٨٪ بغداد

٤٪ أخرى

أخــرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، بغداد، األنبار، دياىل، بابل

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخــرى: دياىل، األنبار، بغداد، بابل، أربيل

أخــرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل، بابل

أخــرى: األنبار، بابل، بغداد، نينوى، كركوك

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخرى: األنبار، كركوك، دياىل

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: األنبار، دياىل، بابل

١٧٪ نينوى

أخرى: بغداد، صالح الدين

٣١٪ بابل

٢٢٪ صالح الدين

   ٣٠٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٦٪ بابل

٢٢٪ كركوك

١٤٪ صالح الدين

٣٨٪ كركوك

دهوك

الُسليّامنية

صالح الدين

 بابل

 الَنَجف

 البَرصة

ذي قار

 املُثّنى

 ١٠٠٪ نينوى

٢٤٪ صالح الدين

٩٢٪ صالح الدين

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نينوى

٢٨٪ نينوى ١٩٪ األنبار٣٦٪ صالح الدين

١٧٪ كركوك ١٨٪ األنبــار٥٥٪ نينوى

٥٥٪ نينوى

أخرى: نينوى، بابل، كركوك

أخــرى: صالح الدين، األنبار، بغداد، كركوك

أخرى: دياىل، نينوى، األنبار

أخــرى: األنبار، بغداد، دياىل، صالح الدين، كركوك

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: دياىل، بغداد، بابل

أخــرى: بغداد، صالح الدين، دياىل، بابل

 ٧٪ كركوك

١٪ أخرى

أخرى: صالح الدين، كركوك، دياىل

٢٪ أخرى

١٠٪ كركوك

١١٪ األنبار

١٤٪ بغداد

٣٪ نينوى

١٪ أخرى

٧٪ أخرى

١٠٪ أخرى

٢٠٪ أخرى

٢١٪ أخرى

١٪ أخرى>

   ٢٢٪ بغــداد       ١٨٪ ديــاىل     ١٥٪ األنبار

93+3+2+1215,532

6,980

4,974

أقضية النزوح الرئيسيّة 	

محافظات األصل 	

249,119 نازحاًدهوك   

نينوى

 بغداد

 كركوك

أربيل

 دياىل

    األنبار

 كربالء

 واسط

 ِميسان

 القادّسية

 ٩٨٪ نينوى

٤١٪ األنبار

 ٥٨٪ كركوك

    ٤٧٪ نينوى

٨٩٪ دياىل

٧٢٪ األنبار

٨٥٪ نينوى

٨٠٪ نينوى

٤٤٪ نينوى

٥٨٪ نينوى

٢٪ أخرى

١١٪ أخرى

١١٪ أخرى

٩٪ نينوى

١٣٪ أخرى

٥٪ أخرى

٦٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٤٪ أخرى

١١٪ بابل

١٠٪ كركوك

١٠٪ أخرى

١٣٪ أخرى

٨٪ بغداد

٤٪ أخرى

أخــرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، بغداد، األنبار، دياىل، بابل

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخــرى: دياىل، األنبار، بغداد، بابل، أربيل

أخــرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل، بابل

أخــرى: األنبار، بابل، بغداد، نينوى، كركوك

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخرى: األنبار، كركوك، دياىل

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: األنبار، دياىل، بابل

١٧٪ نينوى

أخرى: بغداد، صالح الدين

٣١٪ بابل

٢٢٪ صالح الدين

   ٣٠٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٦٪ بابل

٢٢٪ كركوك

١٤٪ صالح الدين

٣٨٪ كركوك

دهوك

الُسليّامنية

صالح الدين

 بابل

 الَنَجف

 البَرصة

ذي قار

 املُثّنى

 ١٠٠٪ نينوى

٢٤٪ صالح الدين

٩٢٪ صالح الدين

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نينوى

٢٨٪ نينوى ١٩٪ األنبار٣٦٪ صالح الدين

١٧٪ كركوك ١٨٪ األنبــار٥٥٪ نينوى

٥٥٪ نينوى

أخرى: نينوى، بابل، كركوك

أخــرى: صالح الدين، األنبار، بغداد، كركوك

أخرى: دياىل، نينوى، األنبار

أخــرى: األنبار، بغداد، دياىل، صالح الدين، كركوك

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: دياىل، بغداد، بابل

أخــرى: بغداد، صالح الدين، دياىل، بابل

 ٧٪ كركوك

١٪ أخرى

أخرى: صالح الدين، كركوك، دياىل

٢٪ أخرى

١٠٪ كركوك

١١٪ األنبار

١٤٪ بغداد

٣٪ نينوى

١٪ أخرى

٧٪ أخرى

١٠٪ أخرى

٢٠٪ أخرى

٢١٪ أخرى

١٪ أخرى>

   ٢٢٪ بغــداد       ١٨٪ ديــاىل     ١٥٪ األنبار

55+22+21+1138,120

79,786

26,352

أقضية النزوح الرئيسيّة 	

محافظات األصل 	

138,647 نازحاًالُسلياّمنية 

نينوى

 بغداد

 كركوك

أربيل

 دياىل

    األنبار

 كربالء

 واسط

 ِميسان

 القادّسية

 ٩٨٪ نينوى

٤١٪ األنبار

 ٥٨٪ كركوك

    ٤٧٪ نينوى

٨٩٪ دياىل

٧٢٪ األنبار

٨٥٪ نينوى

٨٠٪ نينوى

٤٤٪ نينوى

٥٨٪ نينوى

٢٪ أخرى

١١٪ أخرى

١١٪ أخرى

٩٪ نينوى

١٣٪ أخرى

٥٪ أخرى

٦٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٤٪ أخرى

١١٪ بابل

١٠٪ كركوك

١٠٪ أخرى

١٣٪ أخرى

٨٪ بغداد

٤٪ أخرى

أخــرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، بغداد، األنبار، دياىل، بابل

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخــرى: دياىل، األنبار، بغداد، بابل، أربيل

أخــرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل، بابل

أخــرى: األنبار، بابل، بغداد، نينوى، كركوك

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخرى: األنبار، كركوك، دياىل

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: األنبار، دياىل، بابل

١٧٪ نينوى

أخرى: بغداد، صالح الدين

٣١٪ بابل

٢٢٪ صالح الدين

   ٣٠٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٦٪ بابل

٢٢٪ كركوك

١٤٪ صالح الدين

٣٨٪ كركوك

دهوك

الُسليّامنية

صالح الدين

 بابل

 الَنَجف

 البَرصة

ذي قار

 املُثّنى

 ١٠٠٪ نينوى

٢٤٪ صالح الدين

٩٢٪ صالح الدين

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نينوى

٢٨٪ نينوى ١٩٪ األنبار٣٦٪ صالح الدين

١٧٪ كركوك ١٨٪ األنبــار٥٥٪ نينوى

٥٥٪ نينوى

أخرى: نينوى، بابل، كركوك

أخــرى: صالح الدين، األنبار، بغداد، كركوك

أخرى: دياىل، نينوى، األنبار

أخــرى: األنبار، بغداد، دياىل، صالح الدين، كركوك

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: دياىل، بغداد، بابل

أخــرى: بغداد، صالح الدين، دياىل، بابل

 ٧٪ كركوك

١٪ أخرى

أخرى: صالح الدين، كركوك، دياىل

٢٪ أخرى

١٠٪ كركوك

١١٪ األنبار

١٤٪ بغداد

٣٪ نينوى

١٪ أخرى

٧٪ أخرى

١٠٪ أخرى

٢٠٪ أخرى

٢١٪ أخرى

١٪ أخرى>

   ٢٢٪ بغــداد       ١٨٪ ديــاىل     ١٥٪ األنبار

67+14+6+193,266

18,861

8,262

أقضية النزوح الرئيسيّة 	

محافظات األصل 	

92,034 نازحاًكركوك 

44,269 نازحاًدياىل  44+25+15+119,794

13,069

6,552

أقضية النزوح الرئيسيّة 	

محافظات األصل 	

54,360 نازحاًصالح الدين

نينوى

 بغداد

 كركوك

أربيل

 دياىل

    األنبار

 كربالء

 واسط

 ِميسان

 القادّسية

 ٩٨٪ نينوى

٤١٪ األنبار

 ٥٨٪ كركوك

    ٤٧٪ نينوى

٨٩٪ دياىل

٧٢٪ األنبار

٨٥٪ نينوى

٨٠٪ نينوى

٤٤٪ نينوى

٥٨٪ نينوى

٢٪ أخرى

١١٪ أخرى

١١٪ أخرى

٩٪ نينوى

١٣٪ أخرى

٥٪ أخرى

٦٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٤٪ أخرى

١١٪ بابل

١٠٪ كركوك

١٠٪ أخرى

١٣٪ أخرى

٨٪ بغداد

٤٪ أخرى

أخــرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، بغداد، األنبار، دياىل، بابل

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخــرى: دياىل، األنبار، بغداد، بابل، أربيل

أخــرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل، بابل

أخــرى: األنبار، بابل، بغداد، نينوى، كركوك

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخرى: األنبار، كركوك، دياىل

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: األنبار، دياىل، بابل

١٧٪ نينوى

أخرى: بغداد، صالح الدين

٣١٪ بابل

٢٢٪ صالح الدين

   ٣٠٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٦٪ بابل

٢٢٪ كركوك

١٤٪ صالح الدين

٣٨٪ كركوك

دهوك

الُسليّامنية

صالح الدين

 بابل

 الَنَجف

 البَرصة

ذي قار

 املُثّنى

 ١٠٠٪ نينوى

٢٤٪ صالح الدين

٩٢٪ صالح الدين

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نينوى

٢٨٪ نينوى ١٩٪ األنبار٣٦٪ صالح الدين

١٧٪ كركوك ١٨٪ األنبــار٥٥٪ نينوى

٥٥٪ نينوى

أخرى: نينوى، بابل، كركوك

أخــرى: صالح الدين، األنبار، بغداد، كركوك

أخرى: دياىل، نينوى، األنبار

أخــرى: األنبار، بغداد، دياىل، صالح الدين، كركوك

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: دياىل، بغداد، بابل

أخــرى: بغداد، صالح الدين، دياىل، بابل

 ٧٪ كركوك

١٪ أخرى

أخرى: صالح الدين، كركوك، دياىل

٢٪ أخرى

١٠٪ كركوك

١١٪ األنبار

١٤٪ بغداد

٣٪ نينوى

١٪ أخرى

٧٪ أخرى

١٠٪ أخرى

٢٠٪ أخرى

٢١٪ أخرى

١٪ أخرى>

   ٢٢٪ بغــداد       ١٨٪ ديــاىل     ١٥٪ األنبار

35+27+25+519,320

14,964

13,722

أقضية النزوح الرئيسيّة 	

محافظات األصل 	

نينوى

 بغداد

 كركوك

أربيل

 دياىل

    األنبار

 كربالء

 واسط

 ِميسان

 القادّسية

 ٩٨٪ نينوى

٤١٪ األنبار

 ٥٨٪ كركوك

    ٤٧٪ نينوى

٨٩٪ دياىل

٧٢٪ األنبار

٨٥٪ نينوى

٨٠٪ نينوى

٤٤٪ نينوى

٥٨٪ نينوى

٢٪ أخرى

١١٪ أخرى

١١٪ أخرى

٩٪ نينوى

١٣٪ أخرى

٥٪ أخرى

٦٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٤٪ أخرى

١١٪ بابل

١٠٪ كركوك

١٠٪ أخرى

١٣٪ أخرى

٨٪ بغداد

٤٪ أخرى

أخــرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، بغداد، األنبار، دياىل، بابل

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخــرى: دياىل، األنبار، بغداد، بابل، أربيل

أخــرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل، بابل

أخــرى: األنبار، بابل، بغداد، نينوى، كركوك

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخرى: األنبار، كركوك، دياىل

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: األنبار، دياىل، بابل

١٧٪ نينوى

أخرى: بغداد، صالح الدين

٣١٪ بابل

٢٢٪ صالح الدين

   ٣٠٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٦٪ بابل

٢٢٪ كركوك

١٤٪ صالح الدين

٣٨٪ كركوك

دهوك

الُسليّامنية

صالح الدين

 بابل

 الَنَجف

 البَرصة

ذي قار

 املُثّنى

 ١٠٠٪ نينوى

٢٤٪ صالح الدين

٩٢٪ صالح الدين

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نينوى

٢٨٪ نينوى ١٩٪ األنبار٣٦٪ صالح الدين

١٧٪ كركوك ١٨٪ األنبــار٥٥٪ نينوى

٥٥٪ نينوى

أخرى: نينوى، بابل، كركوك

أخــرى: صالح الدين، األنبار، بغداد، كركوك

أخرى: دياىل، نينوى، األنبار

أخــرى: األنبار، بغداد، دياىل، صالح الدين، كركوك

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: دياىل، بغداد، بابل

أخــرى: بغداد، صالح الدين، دياىل، بابل

 ٧٪ كركوك

١٪ أخرى

أخرى: صالح الدين، كركوك، دياىل

٢٪ أخرى

١٠٪ كركوك

١١٪ األنبار

١٤٪ بغداد

٣٪ نينوى

١٪ أخرى

٧٪ أخرى

١٠٪ أخرى

٢٠٪ أخرى

٢١٪ أخرى

١٪ أخرى>

   ٢٢٪ بغــداد       ١٨٪ ديــاىل     ١٥٪ األنبار

91+7+2+183,166

6,552

1,440

أقضية النزوح الرئيسيّة 	

محافظات األصل 	

34,722 نازحاًاألنبار     55+19+8+118,750

6,816

2,670

أقضية النزوح الرئيسيّة 	

محافظات األصل 	

نينوى

 بغداد

 كركوك

أربيل

 دياىل

    األنبار

 كربالء

 واسط

 ِميسان

 القادّسية

 ٩٨٪ نينوى

٤١٪ األنبار

 ٥٨٪ كركوك

    ٤٧٪ نينوى

٨٩٪ دياىل

٧٢٪ األنبار

٨٥٪ نينوى

٨٠٪ نينوى

٤٤٪ نينوى

٥٨٪ نينوى

٢٪ أخرى

١١٪ أخرى

١١٪ أخرى

٩٪ نينوى

١٣٪ أخرى

٥٪ أخرى

٦٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٤٪ أخرى

١١٪ بابل

١٠٪ كركوك

١٠٪ أخرى

١٣٪ أخرى

٨٪ بغداد

٤٪ أخرى

أخــرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، بغداد، األنبار، دياىل، بابل

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخــرى: دياىل، األنبار، بغداد، بابل، أربيل

أخــرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل، بابل

أخــرى: األنبار، بابل، بغداد، نينوى، كركوك

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخرى: األنبار، كركوك، دياىل

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: األنبار، دياىل، بابل

١٧٪ نينوى

أخرى: بغداد، صالح الدين

٣١٪ بابل

٢٢٪ صالح الدين

   ٣٠٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٦٪ بابل

٢٢٪ كركوك

١٤٪ صالح الدين

٣٨٪ كركوك

دهوك

الُسليّامنية

صالح الدين

 بابل

 الَنَجف

 البَرصة

ذي قار

 املُثّنى

 ١٠٠٪ نينوى

٢٤٪ صالح الدين

٩٢٪ صالح الدين

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نينوى

٢٨٪ نينوى ١٩٪ األنبار٣٦٪ صالح الدين

١٧٪ كركوك ١٨٪ األنبــار٥٥٪ نينوى

٥٥٪ نينوى

أخرى: نينوى، بابل، كركوك

أخــرى: صالح الدين، األنبار، بغداد، كركوك

أخرى: دياىل، نينوى، األنبار

أخــرى: األنبار، بغداد، دياىل، صالح الدين، كركوك

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: دياىل، بغداد، بابل

أخــرى: بغداد، صالح الدين، دياىل، بابل

 ٧٪ كركوك

١٪ أخرى

أخرى: صالح الدين، كركوك، دياىل

٢٪ أخرى

١٠٪ كركوك

١١٪ األنبار

١٤٪ بغداد

٣٪ نينوى

١٪ أخرى

٧٪ أخرى

١٠٪ أخرى

٢٠٪ أخرى

٢١٪ أخرى

١٪ أخرى>

   ٢٢٪ بغــداد       ١٨٪ ديــاىل     ١٥٪ األنبار

نينوى

 بغداد

 كركوك

أربيل

 دياىل

    األنبار

 كربالء

 واسط

 ِميسان

 القادّسية

 ٩٨٪ نينوى

٤١٪ األنبار

 ٥٨٪ كركوك

    ٤٧٪ نينوى

٨٩٪ دياىل

٧٢٪ األنبار

٨٥٪ نينوى

٨٠٪ نينوى

٤٤٪ نينوى

٥٨٪ نينوى

٢٪ أخرى

١١٪ أخرى

١١٪ أخرى

٩٪ نينوى

١٣٪ أخرى

٥٪ أخرى

٦٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٤٪ أخرى

١١٪ بابل

١٠٪ كركوك

١٠٪ أخرى

١٣٪ أخرى

٨٪ بغداد

٤٪ أخرى

أخــرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، بغداد، األنبار، دياىل، بابل

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخــرى: دياىل، األنبار، بغداد، بابل، أربيل

أخــرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل، بابل

أخــرى: األنبار، بابل، بغداد، نينوى، كركوك

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخرى: األنبار، كركوك، دياىل

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: األنبار، دياىل، بابل

١٧٪ نينوى

أخرى: بغداد، صالح الدين

٣١٪ بابل

٢٢٪ صالح الدين

   ٣٠٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٦٪ بابل

٢٢٪ كركوك

١٤٪ صالح الدين

٣٨٪ كركوك

دهوك

الُسليّامنية

صالح الدين

 بابل

 الَنَجف

 البَرصة

ذي قار

 املُثّنى

 ١٠٠٪ نينوى

٢٤٪ صالح الدين

٩٢٪ صالح الدين

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نينوى

٢٨٪ نينوى ١٩٪ األنبار٣٦٪ صالح الدين

١٧٪ كركوك ١٨٪ األنبــار٥٥٪ نينوى

٥٥٪ نينوى

أخرى: نينوى، بابل، كركوك

أخــرى: صالح الدين، األنبار، بغداد، كركوك

أخرى: دياىل، نينوى، األنبار

أخــرى: األنبار، بغداد، دياىل، صالح الدين، كركوك

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: دياىل، بغداد، بابل

أخــرى: بغداد، صالح الدين، دياىل، بابل

 ٧٪ كركوك

١٪ أخرى

أخرى: صالح الدين، كركوك، دياىل

٢٪ أخرى

١٠٪ كركوك

١١٪ األنبار

١٤٪ بغداد

٣٪ نينوى

١٪ أخرى

٧٪ أخرى

١٠٪ أخرى

٢٠٪ أخرى

٢١٪ أخرى

١٪ أخرى>

   ٢٢٪ بغــداد       ١٨٪ ديــاىل     ١٥٪ األنبار

املوصل 

الشيخان 

سنجار 

أربيل 

مخمور 

شقالوة 

سّميل 

زاخو

دهوك 

السليامنية 

كَالر

جمجامل 

بعقوبة 

خانقني 

كفري 

طوز خورماتو

سامراء 

تكريت 

كركوك

داقوق 

دبس 

الفلّوجة 

الرمادي

الرطبة 



3 املنظمة الدولية للهجرة يف العراق

126 الرئيسية  القامئة  تقرير 

95+4+1+1 16,308 نازحاًبابل 

15,414

636

204

أقضية النزوح الرئيسيّة 	

محافظات األصل 	

31+20+17+14 26,994 نازحاًبغداد 

8,280

5,520

4,632

أقضية النزوح الرئيسيّة 	

محافظات األصل 	

نينوى

 بغداد

 كركوك

أربيل

 دياىل

    األنبار

 كربالء

 واسط

 ِميسان

 القادّسية

 ٩٨٪ نينوى

٤١٪ األنبار

 ٥٨٪ كركوك

    ٤٧٪ نينوى

٨٩٪ دياىل

٧٢٪ األنبار

٨٥٪ نينوى

٨٠٪ نينوى

٤٤٪ نينوى

٥٨٪ نينوى

٢٪ أخرى

١١٪ أخرى

١١٪ أخرى

٩٪ نينوى

١٣٪ أخرى

٥٪ أخرى

٦٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٤٪ أخرى

١١٪ بابل

١٠٪ كركوك

١٠٪ أخرى

١٣٪ أخرى

٨٪ بغداد

٤٪ أخرى

أخــرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، بغداد، األنبار، دياىل، بابل

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخــرى: دياىل، األنبار، بغداد، بابل، أربيل

أخــرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل، بابل

أخــرى: األنبار، بابل، بغداد، نينوى، كركوك

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخرى: األنبار، كركوك، دياىل

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: األنبار، دياىل، بابل

١٧٪ نينوى

أخرى: بغداد، صالح الدين

٣١٪ بابل

٢٢٪ صالح الدين

   ٣٠٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٦٪ بابل

٢٢٪ كركوك

١٤٪ صالح الدين

٣٨٪ كركوك

دهوك

الُسليّامنية

صالح الدين

 بابل

 الَنَجف

 البَرصة

ذي قار

 املُثّنى

 ١٠٠٪ نينوى

٢٤٪ صالح الدين

٩٢٪ صالح الدين

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نينوى

٢٨٪ نينوى ١٩٪ األنبار٣٦٪ صالح الدين

١٧٪ كركوك ١٨٪ األنبــار٥٥٪ نينوى

٥٥٪ نينوى

أخرى: نينوى، بابل، كركوك

أخــرى: صالح الدين، األنبار، بغداد، كركوك

أخرى: دياىل، نينوى، األنبار

أخــرى: األنبار، بغداد، دياىل، صالح الدين، كركوك

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: دياىل، بغداد، بابل

أخــرى: بغداد، صالح الدين، دياىل، بابل

 ٧٪ كركوك

١٪ أخرى

أخرى: صالح الدين، كركوك، دياىل

٢٪ أخرى

١٠٪ كركوك

١١٪ األنبار

١٤٪ بغداد

٣٪ نينوى

١٪ أخرى

٧٪ أخرى

١٠٪ أخرى

٢٠٪ أخرى

٢١٪ أخرى

١٪ أخرى>

   ٢٢٪ بغــداد       ١٨٪ ديــاىل     ١٥٪ األنبار

91+8+1+1 10,722 نازحاًكربالء 

9,702

882

138

أقضية النزوح الرئيسيّة 	

محافظات األصل 	

نينوى

 بغداد

 كركوك

أربيل

 دياىل

    األنبار

 كربالء

 واسط

 ِميسان

 القادّسية

 ٩٨٪ نينوى

٤١٪ األنبار

 ٥٨٪ كركوك

    ٤٧٪ نينوى

٨٩٪ دياىل

٧٢٪ األنبار

٨٥٪ نينوى

٨٠٪ نينوى

٤٤٪ نينوى

٥٨٪ نينوى

٢٪ أخرى

١١٪ أخرى

١١٪ أخرى

٩٪ نينوى

١٣٪ أخرى

٥٪ أخرى

٦٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٤٪ أخرى

١١٪ بابل

١٠٪ كركوك

١٠٪ أخرى

١٣٪ أخرى

٨٪ بغداد

٤٪ أخرى

أخــرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، بغداد، األنبار، دياىل، بابل

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخــرى: دياىل، األنبار، بغداد، بابل، أربيل

أخــرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل، بابل

أخــرى: األنبار، بابل، بغداد، نينوى، كركوك

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخرى: األنبار، كركوك، دياىل

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: األنبار، دياىل، بابل

١٧٪ نينوى

أخرى: بغداد، صالح الدين

٣١٪ بابل

٢٢٪ صالح الدين

   ٣٠٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٦٪ بابل

٢٢٪ كركوك

١٤٪ صالح الدين

٣٨٪ كركوك

دهوك

الُسليّامنية

صالح الدين

 بابل

 الَنَجف

 البَرصة

ذي قار

 املُثّنى

 ١٠٠٪ نينوى

٢٤٪ صالح الدين

٩٢٪ صالح الدين

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نينوى

٢٨٪ نينوى ١٩٪ األنبار٣٦٪ صالح الدين

١٧٪ كركوك ١٨٪ األنبــار٥٥٪ نينوى

٥٥٪ نينوى

أخرى: نينوى، بابل، كركوك

أخــرى: صالح الدين، األنبار، بغداد، كركوك

أخرى: دياىل، نينوى، األنبار

أخــرى: األنبار، بغداد، دياىل، صالح الدين، كركوك

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: دياىل، بغداد، بابل

أخــرى: بغداد، صالح الدين، دياىل، بابل

 ٧٪ كركوك

١٪ أخرى

أخرى: صالح الدين، كركوك، دياىل

٢٪ أخرى

١٠٪ كركوك

١١٪ األنبار

١٤٪ بغداد

٣٪ نينوى

١٪ أخرى

٧٪ أخرى

١٠٪ أخرى

٢٠٪ أخرى

٢١٪ أخرى

١٪ أخرى>

   ٢٢٪ بغــداد       ١٨٪ ديــاىل     ١٥٪ األنبار

75+21+2+1 8,166 نازحاًالَنَجف 

6,348

1,722

96

أقضية النزوح الرئيسيّة 	

محافظات األصل 	

نينوى

 بغداد

 كركوك

أربيل

 دياىل

    األنبار

 كربالء

 واسط

 ِميسان

 القادّسية

 ٩٨٪ نينوى

٤١٪ األنبار

 ٥٨٪ كركوك

    ٤٧٪ نينوى

٨٩٪ دياىل

٧٢٪ األنبار

٨٥٪ نينوى

٨٠٪ نينوى

٤٤٪ نينوى

٥٨٪ نينوى

٢٪ أخرى

١١٪ أخرى

١١٪ أخرى

٩٪ نينوى

١٣٪ أخرى

٥٪ أخرى

٦٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٤٪ أخرى

١١٪ بابل

١٠٪ كركوك

١٠٪ أخرى

١٣٪ أخرى

٨٪ بغداد

٤٪ أخرى

أخــرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، بغداد، األنبار، دياىل، بابل

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخــرى: دياىل، األنبار، بغداد، بابل، أربيل

أخــرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل، بابل

أخــرى: األنبار، بابل، بغداد، نينوى، كركوك

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخرى: األنبار، كركوك، دياىل

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: األنبار، دياىل، بابل

١٧٪ نينوى

أخرى: بغداد، صالح الدين

٣١٪ بابل

٢٢٪ صالح الدين

   ٣٠٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٦٪ بابل

٢٢٪ كركوك

١٤٪ صالح الدين

٣٨٪ كركوك

دهوك

الُسليّامنية

صالح الدين

 بابل

 الَنَجف

 البَرصة

ذي قار

 املُثّنى

 ١٠٠٪ نينوى

٢٤٪ صالح الدين

٩٢٪ صالح الدين

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نينوى

٢٨٪ نينوى ١٩٪ األنبار٣٦٪ صالح الدين

١٧٪ كركوك ١٨٪ األنبــار٥٥٪ نينوى

٥٥٪ نينوى

أخرى: نينوى، بابل، كركوك

أخــرى: صالح الدين، األنبار، بغداد، كركوك

أخرى: دياىل، نينوى، األنبار

أخــرى: األنبار، بغداد، دياىل، صالح الدين، كركوك

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: دياىل، بغداد، بابل

أخــرى: بغداد، صالح الدين، دياىل، بابل

 ٧٪ كركوك

١٪ أخرى

أخرى: صالح الدين، كركوك، دياىل

٢٪ أخرى

١٠٪ كركوك

١١٪ األنبار

١٤٪ بغداد

٣٪ نينوى

١٪ أخرى

٧٪ أخرى

١٠٪ أخرى

٢٠٪ أخرى

٢١٪ أخرى

١٪ أخرى>

   ٢٢٪ بغــداد       ١٨٪ ديــاىل     ١٥٪ األنبار

66+10+8+2 4,296 نازحاًواسط 

2,850

438

294

أقضية النزوح الرئيسيّة 	

محافظات األصل 	

نينوى

 بغداد

 كركوك

أربيل

 دياىل

    األنبار

 كربالء

 واسط

 ِميسان

 القادّسية

 ٩٨٪ نينوى

٤١٪ األنبار

 ٥٨٪ كركوك

    ٤٧٪ نينوى

٨٩٪ دياىل

٧٢٪ األنبار

٨٥٪ نينوى

٨٠٪ نينوى

٤٤٪ نينوى

٥٨٪ نينوى

٢٪ أخرى

١١٪ أخرى

١١٪ أخرى

٩٪ نينوى

١٣٪ أخرى

٥٪ أخرى

٦٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٤٪ أخرى

١١٪ بابل

١٠٪ كركوك

١٠٪ أخرى

١٣٪ أخرى

٨٪ بغداد

٤٪ أخرى

أخــرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، بغداد، األنبار، دياىل، بابل

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخــرى: دياىل، األنبار، بغداد، بابل، أربيل

أخــرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل، بابل

أخــرى: األنبار، بابل، بغداد، نينوى، كركوك

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخرى: األنبار، كركوك، دياىل

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: األنبار، دياىل، بابل

١٧٪ نينوى

أخرى: بغداد، صالح الدين

٣١٪ بابل

٢٢٪ صالح الدين

   ٣٠٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٦٪ بابل

٢٢٪ كركوك

١٤٪ صالح الدين

٣٨٪ كركوك

دهوك

الُسليّامنية

صالح الدين

 بابل

 الَنَجف

 البَرصة

ذي قار

 املُثّنى

 ١٠٠٪ نينوى

٢٤٪ صالح الدين

٩٢٪ صالح الدين

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نينوى

٢٨٪ نينوى ١٩٪ األنبار٣٦٪ صالح الدين

١٧٪ كركوك ١٨٪ األنبــار٥٥٪ نينوى

٥٥٪ نينوى

أخرى: نينوى، بابل، كركوك

أخــرى: صالح الدين، األنبار، بغداد، كركوك

أخرى: دياىل، نينوى، األنبار

أخــرى: األنبار، بغداد، دياىل، صالح الدين، كركوك

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: دياىل، بغداد، بابل

أخــرى: بغداد، صالح الدين، دياىل، بابل

 ٧٪ كركوك

١٪ أخرى

أخرى: صالح الدين، كركوك، دياىل

٢٪ أخرى

١٠٪ كركوك

١١٪ األنبار

١٤٪ بغداد

٣٪ نينوى

١٪ أخرى

٧٪ أخرى

١٠٪ أخرى

٢٠٪ أخرى

٢١٪ أخرى

١٪ أخرى>

   ٢٢٪ بغــداد       ١٨٪ ديــاىل     ١٥٪ األنبار

61+20+10+1 3,144 نازحاًالقادّسية 

2,004

726

288

أقضية النزوح الرئيسيّة 	

محافظات األصل 	

نينوى

 بغداد

 كركوك

أربيل

 دياىل

    األنبار

 كربالء

 واسط

 ِميسان

 القادّسية

 ٩٨٪ نينوى

٤١٪ األنبار

 ٥٨٪ كركوك

    ٤٧٪ نينوى

٨٩٪ دياىل

٧٢٪ األنبار

٨٥٪ نينوى

٨٠٪ نينوى

٤٤٪ نينوى

٥٨٪ نينوى

٢٪ أخرى

١١٪ أخرى

١١٪ أخرى

٩٪ نينوى

١٣٪ أخرى

٥٪ أخرى

٦٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٤٪ أخرى

١١٪ بابل

١٠٪ كركوك

١٠٪ أخرى

١٣٪ أخرى

٨٪ بغداد

٤٪ أخرى

أخــرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، بغداد، األنبار، دياىل، بابل

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخــرى: دياىل، األنبار، بغداد، بابل، أربيل

أخــرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل، بابل

أخــرى: األنبار، بابل، بغداد، نينوى، كركوك

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخرى: األنبار، كركوك، دياىل

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: األنبار، دياىل، بابل

١٧٪ نينوى

أخرى: بغداد، صالح الدين

٣١٪ بابل

٢٢٪ صالح الدين

   ٣٠٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٦٪ بابل

٢٢٪ كركوك

١٤٪ صالح الدين

٣٨٪ كركوك

دهوك

الُسليّامنية

صالح الدين

 بابل

 الَنَجف

 البَرصة

ذي قار

 املُثّنى

 ١٠٠٪ نينوى

٢٤٪ صالح الدين

٩٢٪ صالح الدين

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نينوى

٢٨٪ نينوى ١٩٪ األنبار٣٦٪ صالح الدين

١٧٪ كركوك ١٨٪ األنبــار٥٥٪ نينوى

٥٥٪ نينوى

أخرى: نينوى، بابل، كركوك

أخــرى: صالح الدين، األنبار، بغداد، كركوك

أخرى: دياىل، نينوى، األنبار

أخــرى: األنبار، بغداد، دياىل، صالح الدين، كركوك

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: دياىل، بغداد، بابل

أخــرى: بغداد، صالح الدين، دياىل، بابل

 ٧٪ كركوك

١٪ أخرى

أخرى: صالح الدين، كركوك، دياىل

٢٪ أخرى

١٠٪ كركوك

١١٪ األنبار

١٤٪ بغداد

٣٪ نينوى

١٪ أخرى

٧٪ أخرى

١٠٪ أخرى

٢٠٪ أخرى

٢١٪ أخرى

١٪ أخرى>

   ٢٢٪ بغــداد       ١٨٪ ديــاىل     ١٥٪ األنبار

57+23+17+0 3,084 نازحاًذي قار

1,770

696

444

أقضية النزوح الرئيسيّة 	

محافظات األصل 	

نينوى

 بغداد

 كركوك

أربيل

 دياىل

    األنبار

 كربالء

 واسط

 ِميسان

 القادّسية

 ٩٨٪ نينوى

٤١٪ األنبار

 ٥٨٪ كركوك

    ٤٧٪ نينوى

٨٩٪ دياىل

٧٢٪ األنبار

٨٥٪ نينوى

٨٠٪ نينوى

٤٤٪ نينوى

٥٨٪ نينوى

٢٪ أخرى

١١٪ أخرى

١١٪ أخرى

٩٪ نينوى

١٣٪ أخرى

٥٪ أخرى

٦٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٤٪ أخرى

١١٪ بابل

١٠٪ كركوك

١٠٪ أخرى

١٣٪ أخرى

٨٪ بغداد

٤٪ أخرى

أخــرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، بغداد، األنبار، دياىل، بابل

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخــرى: دياىل، األنبار، بغداد، بابل، أربيل

أخــرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل، بابل

أخــرى: األنبار، بابل، بغداد، نينوى، كركوك

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخرى: األنبار، كركوك، دياىل

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: األنبار، دياىل، بابل

١٧٪ نينوى

أخرى: بغداد، صالح الدين

٣١٪ بابل

٢٢٪ صالح الدين

   ٣٠٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٦٪ بابل

٢٢٪ كركوك

١٤٪ صالح الدين

٣٨٪ كركوك

دهوك

الُسليّامنية

صالح الدين

 بابل

 الَنَجف

 البَرصة

ذي قار

 املُثّنى

 ١٠٠٪ نينوى

٢٤٪ صالح الدين

٩٢٪ صالح الدين

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نينوى

٢٨٪ نينوى ١٩٪ األنبار٣٦٪ صالح الدين

١٧٪ كركوك ١٨٪ األنبــار٥٥٪ نينوى

٥٥٪ نينوى

أخرى: نينوى، بابل، كركوك

أخــرى: صالح الدين، األنبار، بغداد، كركوك

أخرى: دياىل، نينوى، األنبار

أخــرى: األنبار، بغداد، دياىل، صالح الدين، كركوك

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: دياىل، بغداد، بابل

أخــرى: بغداد، صالح الدين، دياىل، بابل

 ٧٪ كركوك

١٪ أخرى

أخرى: صالح الدين، كركوك، دياىل

٢٪ أخرى

١٠٪ كركوك

١١٪ األنبار

١٤٪ بغداد

٣٪ نينوى

١٪ أخرى

٧٪ أخرى

١٠٪ أخرى

٢٠٪ أخرى

٢١٪ أخرى

١٪ أخرى>

   ٢٢٪ بغــداد       ١٨٪ ديــاىل     ١٥٪ األنبار

45+21+19+1 5,304 نازحاًالبرَصة 

2,130

1,212

1,086

أقضية النزوح الرئيسيّة 	

محافظات األصل 	

نينوى

 بغداد

 كركوك

أربيل

 دياىل

    األنبار

 كربالء

 واسط

 ِميسان

 القادّسية

 ٩٨٪ نينوى

٤١٪ األنبار

 ٥٨٪ كركوك

    ٤٧٪ نينوى

٨٩٪ دياىل

٧٢٪ األنبار

٨٥٪ نينوى

٨٠٪ نينوى

٤٤٪ نينوى

٥٨٪ نينوى

٢٪ أخرى

١١٪ أخرى

١١٪ أخرى

٩٪ نينوى

١٣٪ أخرى

٥٪ أخرى

٦٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٤٪ أخرى

١١٪ بابل

١٠٪ كركوك

١٠٪ أخرى

١٣٪ أخرى

٨٪ بغداد

٤٪ أخرى

أخــرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، بغداد، األنبار، دياىل، بابل

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخــرى: دياىل، األنبار، بغداد، بابل، أربيل

أخــرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل، بابل

أخــرى: األنبار، بابل، بغداد، نينوى، كركوك

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخرى: األنبار، كركوك، دياىل

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: األنبار، دياىل، بابل

١٧٪ نينوى

أخرى: بغداد، صالح الدين

٣١٪ بابل

٢٢٪ صالح الدين

   ٣٠٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٦٪ بابل

٢٢٪ كركوك

١٤٪ صالح الدين

٣٨٪ كركوك

دهوك

الُسليّامنية

صالح الدين

 بابل

 الَنَجف

 البَرصة

ذي قار

 املُثّنى

 ١٠٠٪ نينوى

٢٤٪ صالح الدين

٩٢٪ صالح الدين

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نينوى

٢٨٪ نينوى ١٩٪ األنبار٣٦٪ صالح الدين

١٧٪ كركوك ١٨٪ األنبــار٥٥٪ نينوى

٥٥٪ نينوى

أخرى: نينوى، بابل، كركوك

أخــرى: صالح الدين، األنبار، بغداد، كركوك

أخرى: دياىل، نينوى، األنبار

أخــرى: األنبار، بغداد، دياىل، صالح الدين، كركوك

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: دياىل، بغداد، بابل

أخــرى: بغداد، صالح الدين، دياىل، بابل

 ٧٪ كركوك

١٪ أخرى

أخرى: صالح الدين، كركوك، دياىل

٢٪ أخرى

١٠٪ كركوك

١١٪ األنبار

١٤٪ بغداد

٣٪ نينوى

١٪ أخرى

٧٪ أخرى

١٠٪ أخرى

٢٠٪ أخرى

٢١٪ أخرى

١٪ أخرى>

   ٢٢٪ بغــداد       ١٨٪ ديــاىل     ١٥٪ األنبار

78+7+5+1 1,842 نازحاًِميسان 

1,494

144

102

أقضية النزوح الرئيسيّة 	

محافظات األصل 	

نينوى

 بغداد

 كركوك

أربيل

 دياىل

    األنبار

 كربالء

 واسط

 ِميسان

 القادّسية

 ٩٨٪ نينوى

٤١٪ األنبار

 ٥٨٪ كركوك

    ٤٧٪ نينوى

٨٩٪ دياىل

٧٢٪ األنبار

٨٥٪ نينوى

٨٠٪ نينوى

٤٤٪ نينوى

٥٨٪ نينوى

٢٪ أخرى

١١٪ أخرى

١١٪ أخرى

٩٪ نينوى

١٣٪ أخرى

٥٪ أخرى

٦٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٤٪ أخرى

١١٪ بابل

١٠٪ كركوك

١٠٪ أخرى

١٣٪ أخرى

٨٪ بغداد

٤٪ أخرى

أخــرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، بغداد، األنبار، دياىل، بابل

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخــرى: دياىل، األنبار، بغداد، بابل، أربيل

أخــرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل، بابل

أخــرى: األنبار، بابل، بغداد، نينوى، كركوك

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخرى: األنبار، كركوك، دياىل

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: األنبار، دياىل، بابل

١٧٪ نينوى

أخرى: بغداد، صالح الدين

٣١٪ بابل

٢٢٪ صالح الدين

   ٣٠٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٦٪ بابل

٢٢٪ كركوك

١٤٪ صالح الدين

٣٨٪ كركوك

دهوك

الُسليّامنية

صالح الدين

 بابل

 الَنَجف

 البَرصة

ذي قار

 املُثّنى

 ١٠٠٪ نينوى

٢٤٪ صالح الدين

٩٢٪ صالح الدين

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نينوى

٢٨٪ نينوى ١٩٪ األنبار٣٦٪ صالح الدين

١٧٪ كركوك ١٨٪ األنبــار٥٥٪ نينوى

٥٥٪ نينوى

أخرى: نينوى، بابل، كركوك

أخــرى: صالح الدين، األنبار، بغداد، كركوك

أخرى: دياىل، نينوى، األنبار

أخــرى: األنبار، بغداد، دياىل، صالح الدين، كركوك

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: دياىل، بغداد، بابل

أخــرى: بغداد، صالح الدين، دياىل، بابل

 ٧٪ كركوك

١٪ أخرى

أخرى: صالح الدين، كركوك، دياىل

٢٪ أخرى

١٠٪ كركوك

١١٪ األنبار

١٤٪ بغداد

٣٪ نينوى

١٪ أخرى

٧٪ أخرى

١٠٪ أخرى

٢٠٪ أخرى

٢١٪ أخرى

١٪ أخرى>

   ٢٢٪ بغــداد       ١٨٪ ديــاىل     ١٥٪ األنبار

63+33+4+2 846 نازحاًاملُثّنى 

522

288

36

أقضية النزوح الرئيسيّة 	

محافظات األصل 	

نينوى

 بغداد

 كركوك

أربيل

 دياىل

    األنبار

 كربالء

 واسط

 ِميسان

 القادّسية

 ٩٨٪ نينوى

٤١٪ األنبار

 ٥٨٪ كركوك

    ٤٧٪ نينوى

٨٩٪ دياىل

٧٢٪ األنبار

٨٥٪ نينوى

٨٠٪ نينوى

٤٤٪ نينوى

٥٨٪ نينوى

٢٪ أخرى

١١٪ أخرى

١١٪ أخرى

٩٪ نينوى

١٣٪ أخرى

٥٪ أخرى

٦٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٤٪ أخرى

١١٪ بابل

١٠٪ كركوك

١٠٪ أخرى

١٣٪ أخرى

٨٪ بغداد

٤٪ أخرى

أخــرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، بغداد، األنبار، دياىل، بابل

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخــرى: دياىل، األنبار، بغداد، بابل، أربيل

أخــرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل، بابل

أخــرى: األنبار، بابل، بغداد، نينوى، كركوك

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخرى: األنبار، كركوك، دياىل

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: األنبار، دياىل، بابل

١٧٪ نينوى

أخرى: بغداد، صالح الدين

٣١٪ بابل

٢٢٪ صالح الدين

   ٣٠٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٦٪ بابل

٢٢٪ كركوك

١٤٪ صالح الدين

٣٨٪ كركوك

دهوك

الُسليّامنية

صالح الدين

 بابل

 الَنَجف

 البَرصة

ذي قار

 املُثّنى

 ١٠٠٪ نينوى

٢٤٪ صالح الدين

٩٢٪ صالح الدين

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نينوى

٢٨٪ نينوى ١٩٪ األنبار٣٦٪ صالح الدين

١٧٪ كركوك ١٨٪ األنبــار٥٥٪ نينوى

٥٥٪ نينوى

أخرى: نينوى، بابل، كركوك

أخــرى: صالح الدين، األنبار، بغداد، كركوك

أخرى: دياىل، نينوى، األنبار

أخــرى: األنبار، بغداد، دياىل، صالح الدين، كركوك

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: دياىل، بغداد، بابل

أخــرى: بغداد، صالح الدين، دياىل، بابل

 ٧٪ كركوك

١٪ أخرى

أخرى: صالح الدين، كركوك، دياىل

٢٪ أخرى

١٠٪ كركوك

١١٪ األنبار

١٤٪ بغداد

٣٪ نينوى

١٪ أخرى

٧٪ أخرى

١٠٪ أخرى

٢٠٪ أخرى

٢١٪ أخرى

١٪ أخرى>

   ٢٢٪ بغــداد       ١٨٪ ديــاىل     ١٥٪ األنبار

نينوى

 بغداد

 كركوك

أربيل

 دياىل

    األنبار

 كربالء

 واسط

 ِميسان

 القادّسية

 ٩٨٪ نينوى

٤١٪ األنبار

 ٥٨٪ كركوك

    ٤٧٪ نينوى

٨٩٪ دياىل

٧٢٪ األنبار

٨٥٪ نينوى

٨٠٪ نينوى

٤٤٪ نينوى

٥٨٪ نينوى

٢٪ أخرى

١١٪ أخرى

١١٪ أخرى

٩٪ نينوى

١٣٪ أخرى

٥٪ أخرى

٦٪ صالح الدين

٢٪ أخرى

٤٪ أخرى

١١٪ بابل

١٠٪ كركوك

١٠٪ أخرى

١٣٪ أخرى

٨٪ بغداد

٤٪ أخرى

أخــرى: أربيل، صالح الدين، كركوك، بغداد، األنبار، دياىل، بابل

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخــرى: دياىل، األنبار، بغداد، بابل، أربيل

أخــرى: بغداد، أربيل، كركوك، دياىل، بابل

أخــرى: األنبار، بابل، بغداد، نينوى، كركوك

أخــرى: صالح الدين، دياىل، بغداد، كركوك

أخرى: األنبار، كركوك، دياىل

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: األنبار، دياىل، بابل

١٧٪ نينوى

أخرى: بغداد، صالح الدين

٣١٪ بابل

٢٢٪ صالح الدين

   ٣٠٪ األنبار

١٠٪ صالح الدين

٢٦٪ بابل

٢٢٪ كركوك

١٤٪ صالح الدين

٣٨٪ كركوك

دهوك

الُسليّامنية

صالح الدين

 بابل

 الَنَجف

 البَرصة

ذي قار

 املُثّنى

 ١٠٠٪ نينوى

٢٤٪ صالح الدين

٩٢٪ صالح الدين

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نينوى

٢٨٪ نينوى ١٩٪ األنبار٣٦٪ صالح الدين

١٧٪ كركوك ١٨٪ األنبــار٥٥٪ نينوى

٥٥٪ نينوى

أخرى: نينوى، بابل، كركوك

أخــرى: صالح الدين، األنبار، بغداد، كركوك

أخرى: دياىل، نينوى، األنبار

أخــرى: األنبار، بغداد، دياىل، صالح الدين، كركوك

أخرى: دياىل، صالح الدين، األنبار

أخرى: دياىل، بغداد، بابل

أخــرى: بغداد، صالح الدين، دياىل، بابل

 ٧٪ كركوك

١٪ أخرى

أخرى: صالح الدين، كركوك، دياىل

٢٪ أخرى

١٠٪ كركوك

١١٪ األنبار

١٤٪ بغداد

٣٪ نينوى

١٪ أخرى

٧٪ أخرى

١٠٪ أخرى

٢٠٪ أخرى

٢١٪ أخرى

١٪ أخرى>

   ٢٢٪ بغــداد       ١٨٪ ديــاىل     ١٥٪ األنبار

املسيّب

الحلّة 

املَحاويل 

املحمودية 

أبو غريب 

الَكرخ 

كربالء 

الهندية 

عني التمر 

الَنجف 

الكوفة 

املناذرة 

الكوت 

الَعزيزية 

الصويرة       

الديوانية 

َعَفج 

الشاميّة 

النارصية 

الرفاعي 

سوق الشيوخ 

البرصة 

الزبري 

أبو الَخصيب 

العامرة 

املََجر الكبري 

قلعة صالح 

الساموة 

الُرميثة 

الخرض 



4 املنظمة الدولية للهجرة يف العراق

126 الرئيسية  القامئة  تقرير 

تحديث بشأن َوضع النازحني

إجــاميل عــدد النازحــن: حــددت مصفوفــة تتبــع النــزوح بــن نيســان وحزيــران 2022؛ 

1.177.234 نازحــاً )202.206 أرسة( عــر 18 محافظــة و105 أقضيــة و2.792 موقعــاً. 

ــال  ــّجل خ ــدد املس ــن الع ــل م ــاً أق ــدره 7.584 نازح ــاً ق ــدد انخفاض ــذا الع ــل ه وميث

الفــرة بــن كانــون الثــاين وآذار 2022. أمــا أكــر االنخفاضــات يف عــدد النازحــن 

فكانــت يف محافظــات الســليامنية )-2.875( وصــاح الديــن )-1.854( ونينــوى )-1.000(؛ 

يف حــن كانــت أكــر الزيــادات يف أعــداد النازحــن يف محافظــة كركــوك )624( 

وبغــداد )474( ودهــوك )170(.

ــن  ــدد النازح ــاميل ع ــام يف إج ــاض الع ــم االنخف ــن: رغ ــرة للنازح ــرّكات األخ التح

يف جميــع أنحــاء البــاد، وصــل 8.585 نازحــاً إىل مواقــع تــّم تقييمهــا خــال شــهَري 

ــن  ــاً م ــرة، و6.498 نازح ــداً ألول م ــاً جدي ــم 702 نازح ــن بينه ــران 2022، م ــان وحزي نيس

مواقــع نــزوح أخــرى، و1.385 نازحــاً للمــرة الثانيــة.

ــوى )1.796(  ــة نين ــوا إىل محافظ ــد وصل ــدد ق ــن الج ــن النازح ــر م ــدد األك وكان الع

معظمهــم )1.166( قدمــوا مــن مواقــع نــزوح أخــرى، و630 فــرداً نزحــوا مــرة أخــرى 

مــن مواقــع كانــوا قــد عــادوا إليهــا. كــام وصــل عــدد كبــر مــن النازحــن أيضــاً إىل 

محافظــة الســليامنية )1.524( معظمهــم تقريبــاً )846( جــاؤوا مــن مواقــع نــزوح 

أخــرى، و546 منهــم نازحــون ألول مــرة، و132 منهــم نزحــوا مــرة أخــرى مــن مواقــع 

كانــوا قــد عــادوا إليهــا. ووصــل 1.376 نازحــاً آخــر إىل محافظــة دهــوك، مــن بينهــم 

789 نازحــاً مــن مواقــع نــزوح أخــرى، و587 منهــم نزحــوا مــرة ثانيــة بعــد عودتهــم 

إىل منطقتهــم األصليــة. إضافــة إىل ذلــك، جميــع النازحــن الجــدد البالــغ عددهــم 

1.039 يف أربيــل نزحــوا مــن مواقــع نــزوح أخــرى، كــام فشــل 1.385 فــرداً يف 

ــرى. ــرة أخ ــزوح م ــروا إىل الن ــة واضط ــم األصلي ــودة إىل مناطقه الع

مناطــق أصــل النازحــن: يــأيت 56% مــن اجــاميّل عــدد النازحــن مــن محافظــة 

نينــوى )660.914( ومعظمهــم مــن أقضيــة املوصــل )242.697( وســنجار )183.274( 

والبّعــاج )103.736(. واحتلــت محافظتــا صــاح الديــن واألنبــار املرتبتــن الثانيــة والثالثة 

مــن حيــث عــدد النازحــن، بعــدد )135.151؛ 11%( فــرداً يف صــاح الديــن و)131.677؛ %11( 

يف األنبــار. أمــا أقضيــة األصــل التــي ُســجِّل فيهــا أكــر عــدد مــن النازحــن يف صــاح 

الديــن، فهــي: طــوز خورماتــو )35.379( وبَلَــد )26.541(. ويف محافظــة األنبــار، 

ــة )6.021(. ــم )9.317( والرطب ــة )43.615( والقائ ــادي )61.517( والفلوج الرم

أنــواع املــأوى: يعيــش 76% مــن النازحــن يف عمــوم العــراق يف مســاكن خاّصــة 

)890.448( و15% منهــم يف املخيّــامت )180.010( و9% )106.014( يف ترتيبــات إيــواء 

حرجــة. ويف هــذه الجولــة أيضــاً، ُســجِّل انخفــاض ملحــوظ قــدره )-10.992( يف عــدد 

النازحــن الســاكنن يف مســاكن خاصــة. كــام لوحظــت زيــادة بعــدد 2.718 نازحــاً 

ــة إىل 650  ــامت؛ إضاف ــاً يف املخي ــة، و690 نازح ــواء حرج ــات إي ــون يف ترتيب يعيش

نــازح إضــايف يف دهــوك، و170 يف نينــوى و80 يف أربيــل. ويقابــل هــذه الزيــادة 

يف أعــداد النازحــن الذيــن يعيشــون يف ترتيبــات إيــواء حرجــة، انخفــاض يف 

الســليامنية )-205( وديــاىل )-5(. وتُّعــد هــذه الزيــادة يف عــدد النازحــن الذيــن 

يعيشــون يف املخيــامت )690( أعــى بكثــر مــن تلــك الزيــادة املســّجلة )200( يف 

ــاين وآذار 2022. ــون الث ــن كان ــرت ب ــي ج ــابقة الت ــة الس الجول

ــون  ــاً يعيش ــجيل 106.014 نازح ــم تس ــاً، ت ــران 2022 أيض ــان وحزي ــن نيس ــرة ب ويف الف

ــاد.  ــوم الب ــن يف عم ــدد النازح ــن ع ــوايل 9% م ــة، أي ح ــواء حرج ــات إي يف ترتيب

ــذ  ــة من ــواء حرج ــات إي ــون يف ترتيب ــاً يعيش ــا 2.718 نازح ــادة قدره ــك زي ــل ذل وميث

الجولــة الســابقة التــي جــرت يف كانــون الثــاين - آذار 2022. وعــى مســتوى 

املحافظــات، تســتضيف األنبــار أكــر عــدد مــن النازحــن الذيــن يعيشــون يف ترتيبــات 

إيــواء حرجــة )22.068( مــام ميثــل انخفاضــاً قــدره )-810( عــن الجولــة الســابقة. ويقيم 

عــدد كبــر مــن النازحــن أيضــاً يف ترتيبــات إيــواء حرجــة يف دهــوك بـــعدد 20.184 

ــدد  ــوى بع ــال يف نين ــك الح ــة(. وكذل ــة املاضي ــن الجول ــدار 618 م ــل مبق ــرداً )أق ف

18.072 )بزيــادة 132 عــن الجولــة املاضيــة( وصــاح الديــن بعــدد 16.110 )396 أقــل مــن 

الجولــة الســابقة(. أمــا األقضيــة التــي تســتضيف أكــر عــدد مــن النازحــن املقيمــن 

يف ترتيبــات إيــواء حرجــة فهــي ُســّميل )16.896( يف دهــوك، والفلوجــة )16.854( 

يف األنبــار، اىل جانــب قضــاء كركــوك )11.382( مبحافظــة كركوك، واملوصــل )7.308( 

ــوى. ــة نين يف محافظ

مــن جهــة أخــرى، هنــاك 91 موقعــاً عــر 40 قضــاًء يعيــش فيهــا جميــع النازحــن يف 

ترتيبــات إيــواء حرجــة، يقــع )19( منهــا يف قضــاء الفلوجــة مبحافظــة األنبــار، حيــث 

يقيــم 14.604 نازحــاً. كــام يعيــش 2.298 نازحــاً يف ترتيبــات إيــواء حرجــة يف موقــع 

ــميل يف محافظــة دهــوك. ويعيــش جميــع النازحــن  )4.602(  واحــد داخــل قضــاء سُّ

ــة  ــة؛ إضاف ــواء حرج ــات إي ــار يف ترتيب ــة األنب ــادي مبحافظ ــاء الرم ــع قض يف مواق

إىل )4.764( يف خمســة مواقــع يف قضــاء املحموديــة ببغــداد.

الشكل )2(: أنواع ترتيبات إيواء النازحني

76+24+0++O
9+91+0++O

15+85+0++O
1+99+0++O106,014

ترتيبات إيواء حرجة 

180,010

مخيّامت
890,448
مساكن خاصة 
%76

%9

%15

<%1

762
?غري معروفة
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لَمحة عن الَعودة 
تبــّن الرســوم البيانيــة أدنــاه، )1( أعــداد العائديــن يف جميــع محافظــات األصــل، و)2( أعــداد العائديــن حســب األقضيــة الرئيســيّة، و)3( نســب العائديــن يف كل محافظــة نــزوح، 

بحســب محافظــات األصــل

90+88 61,260 عائداًأربيل 

61,260 َمخمور      

أقضية الَعودة الرئيسيّة 	

محافظات النزوح األخري 	

90+88 750 عائداًدهوك 

750 زاخو     

أقضية الَعودة الرئيسيّة 	

محافظات النزوح األخري 	

73% أربيل

9% كركوك    

1% صالح الدين

16% نينوى        

55+19+9+1 1,934,460 عائداًنينوى   

1,070,772

362,544

172,416 املوصل

تلعفر       

الحمدانيّة    

أقضية الَعودة الرئيسيّة 	

محافظات النزوح األخري 	

أخرى: النجف، كرباء، بغداد، بابل، كركوك، واسط، السليامنيّة، صاح الدين، البرصة، ميسان، القادسيّة، 
ذي قار، املُثّنى، دياىل، األنبار

68% نينوى   

13% أخرى 10% دهوك       

9% أربيل     

43+31+25+15 240,642 عائداًدياىل 

104,694

74,694

59,754 خانَقني        

الخالص      

املقداديّة     

أقضية الَعودة الرئيسيّة 	

محافظات النزوح األخري 	

أخرى: بغداد، أربيل، كرباء

80% دياىل       

>1% أخرى 11% كركوك      

9% السليامنيّة       

49+44+5+1 352,056 عائداًكركوك 

171,588

155,652

17,580 الَحويجة     

كركوك      

داقوق        

أقضية الَعودة الرئيسيّة 	

محافظات النزوح األخري 	

39% السليامنيّة      45% كركوك    

7% أخرى

9% صالح الدين

أخرى: أربيل، نينوى، بغداد، بابل

26+22+17+11 743,142 عائداًصالح الدين

189,762

163,266

127,584 تكريت        

الرشقاط      

بيجي         

أقضية الَعودة الرئيسيّة 	

محافظات النزوح األخري 	

15% أربيل   25% كركوك 46% صالح الدين

14% أخرى
أخرى: نينوى، السليامنيّة، بغداد، دهوك، البرصة، كرباء، الَنجف، دياىل، ميسان، 

بابل، ذي قار، واسط

54+25+12+1 93,138 عائداًبغداد 

50,502

23,586

11,286 املَحموديّة        

أبو غريب  

الطارّمية          

أقضية الَعودة الرئيسيّة 	

محافظات النزوح األخري 	

90% بغداد

1% أخرى 5% أربيل

4% بابل

أخرى: السليامنيّة، كرباء، ِميسان

39+37+12+1 1,544,340 عائداًاألنبار 

601,944

571,206

180,084 الرَمادي      

الفلّوجة       

هيت          

أقضية الَعودة الرئيسيّة 	

محافظات النزوح األخري 	

أخرى: كركوك، السليامنيّة، بابل، صاح الدين، دهوك، كرباء، نينوى، دياىل

21% بغداد       43% األنبار    

20% أخرى 

100% دهوك 

16% أربيل       
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تحديث بشأن َوضع العائدين

إجــاميّل العائديــن: خــال الفــرة بــن نيســان وحزيــران 2022، ســّجلت مصفوفــة 

تتبّــع النــزوح 4.969.788 عائــداً )828.298 أرسة( عــر 8 محافظــات و38 قضــاًء و2.191 

ــو  ــة، وه ــذه الجول ــداً يف ه ــداً جدي ــجيل 10.074 عائ ــم تس ــراق. وت ــاً يف الع موقع

عــدد أكــر مــن ذلــك املســجل يف الجولــة الســابقة )7.482( التــي جــرت بــن كانــون 

ــان  ــذ إع ــن من ــداد العائدي ــل أع ــد أق ــدد أح ــذا الع ــل ه ــام ميث ــاين وآذار 2022. ك الث

الحكومــة العراقيــة النــرص عــى داعــش عــام 2017. وميكــن تفســر هــذا االنخفــاض 

ــاد . ــات املختلفــة التــي تواجــه عــودة النازحــن يف عمــوم الب بســبب العقب

وتحتــل محافظــات نينــوى واألنبــار وصــاح الديــن املرتبــات الثــاث األوىل مــن حيــث 

عــدد العائديــن؛ بوجــود 1.934.460 يف نينــوى مــن بينهــم 4.824 عائــداً جديــداً منــذ 

ــار؛ مــن بينهــم 1.188 عائــداً جديــداً منــذ  الجولــة األخــرة؛ و1.544.340عائــداً يف األنب

ــذ  ــداً جديــداً من ــة األخــرة؛ و743.142 يف صــاح الديــن؛ مــن بينهــم 2.262 عائ الجول

الجولــة األخــرة. وخــال الفــرة بــن نيســان وحزيــران 2022 أيضــاً، ســجلت مصفوفــة 

تتبّــع النــزوح وصــول 1.416 عائــداً مــن املخيّــامت، وهــو ضعــف العــدد املســجل )666( 

خــال الفــرة كانــون الثــاين – آذار 2022. وعــاد معظــم أفــراد هــذه املجموعــة إىل 

قضــايََئ ســنجار )240( والبعــاج )180( يف محافظــة نينــوى؛ إضافــة إىل قضــايََئ 

ــار. القائــم )186( والفلوجــة )180( مبحافظــة األنب

ــابقاً أي  ــهد س ــد مل يش ــع واح ــودة إىل موق ــجِّلت ع ــاً، ُس ــة أيض ــذه الجول ويف ه

عــودة يف قضــاء ســنجار مبحافظــة نينــوى. ومــن جهــة أخــرى، نزحــت مــرة أخــرى 

ــذه  ــن ه ــل م ــذي جع ــر ال ــاً؛ األم ــادت إىل 19 موقع ــد ع ــت ق ــي كان ــع األرَس الت جمي

ــاً يف  ــع، 12 موقع ــك املواق ــن تل ــن ب ــة. وم ــرة ثاني ــودة م ــع ال ع ــع مواق املواق

قضــاء الحــر وموقــع واحــد يف املوصــل مبحافظــة نينــوى، وموقعــان يف 

الرشــاد وموقــع واحــد يف داقــوق مبحافظــة كركــوك، و3 مواقــع يف طــوز 

خورماتــو مبحافظــة صــاح الديــن. وكان جامعــو بيانــات مصفوفــة تتبــع النــزوح قــد 

جمعــوا معلومــات جديــدة بشــأن مواقــع الاعــودة يف قضــاء البعــاج )3 مواقــع( 

ــي  ــوك الت ــة كرك ــد( يف محافظ ــع واح ــوق )موق ــاء داق ــوى وقض ــة نين مبحافظ

ــابقاً. ــا س ــول إليه ــذر الوص تع

العائــدون عــى مســتوى األقضيــة: كــام يف الجــوالت الســابقة، مــا زال قضــاء 

ــود 1.070.772  ــن بوج ــن العائدي ــدد م ــر ع ــم أك ــوى يّض ــة نين ــل يف محافظ املوص

ــة.  ــذه الجول ــم يف ه ــل 2.022 منه ــن( وص ــدد العائدي ــاميل ع ــن إج ــرداً )22% م ف

ــة الثانيــة مــن حيــث عــدد  ــار يف املرتب ويــأيت قضــاء الرمــادي يف محافظــة األنب

العائديــن )601.944؛ 12%( منهــم 210 عائــداً يف هــذه الجولــة. ويــأيت قضــاء الفلّوجــة 

ــود )571.206؛  ــن بوج ــدد العائدي ــث ع ــن حي ــة م ــة الثالث ــار يف املرتب ــة األنب مبحافظ

11%( منهــم 372 عائــداً جديــداً يف هــذه الجولــة. كــام عــاد عــدد كبــر مــن النازحــن 

إىل قضــاء البعــاج يف محافظــة نينــوى )55.434؛ 1%( مــن بينهــم 1.362 يف هــذه 

الجولــة. كــام ُســجل عــدد كبــر )2.220( مــن العائديــن الجــدد يف قضــاء الحمدانيــة 

ــجيل )1.092(  ــم تس ــام ت ــاميل إىل 172.416. ك ــدد اإلج ــل الع ــوى، ليص ــة نين مبحافظ

عائــداً جديــداً يف قضــاء خانقــن مبحافظــة ديــاىل، ليبلــغ العــدد اإلجــاميل 104.694، 

ــداً. ــغ املجمــوع 127.584عائ و)732( يف قضــاء بيجــي مبحافظــة صــاح الديــن ليبل

أنــواع ترتيبــات اإليــواء: خــال الفــرة بــن نيســان وحزيــران 2022، وصــل )15.324( 

عائــداً جديــداً إىل مناطقهــم األصليــة، مــن بينهــم 10.020 عائــداً جديــداً مــن مناطــق 

وانتقــل 384 منهــم إىل مســاكنهم  كانــوا قــد عــادوا ســابقاً  النــزوح، و5.304 

ــة.   ــواء حرج ــات إي ــرى، و4.920 إىل ترتيب ــة أخ ــاكن خاص ــن مس ــة م األصلي

ــرداً )%96(  ــة 4.766.694 ف ــم األصلي ــن إىل مناطقه ــوع العائدي ــح مجم ــك يصب وبذل

ــة  ــاكن خاص ــة، و13.878 يف مس ــواء حرج ــات إي ــم 189.162)4%( يف ترتيب ــن بينه م

.)%1<(

ولوحــظ أن أكــر عــدد مــن العائديــن الذيــن يعيشــون يف ترتيبــات إيــواء حرجــة 

ــن  ــع العائدي ــن جمي ــبة 34% م ــن )63.210( بنس ــاح الدي ــة ص ــودون يف محافظ موج

الذيــن يعيشــون يف هــذا النــوع مــن املــأوى يف جميــع أنحــاء البــاد، وينتــرشون 

عــر ثاثــة أقضيــة، هــي: تكريــت )22.386( وبيجــي )16.638( والرشقــاط )8.514(. 

ــات إيــواء حرجــة مبحافظــة نينــوى )%28  ــداً آخــر يف ترتيب كــام يعيــش 54.396 عائ

مــن مجمــوع العائديــن يف هــذا النــوع مــن املــأوى( يوجــد معظمهــم يف 

أقضيــة املوصــل )31.686( وســنجار )7.746( والبعــاج )5.646(. وهنــاك عــدد كبــر مــن 

العائديــن الذيــن يعيشــون يف ترتيبــات إيــواء حرجــة يف محافظــة األنبــار )39.714؛ 

20%( ينتــرشون بشــكل رئيــس يف أقضيــة الرمــادي )14.064( والفلوجــة )13.644( 

والقائــم )8.004(. وتجــدر اإلشــارة إىل أن 24.264 نازحــاً يعيشــون يف ترتيبــات إيــواء 

ــاً )14.070( موجــودون يف قضــاء خانقــن.  حرجــة مبحافظــة ديــاىل، نصفهــم تقريب

ــَظ أيضــاً خــال الفــرة بــن نيســان وحزيــران 2022، أّن هنــاك 6 مواقــع يعيــش  ولوِح

فيهــا جميــع العائديــن وعددهــم )3.264 فــرداً( يف ترتيبــات إيــواء حرجــة. وميثــل 

ــون  ــن كان ــرة ب ــجل يف الف ــدد )3.510( املس ــن الع ــدره )246( ع ــاً ق ــك انخفاض ذل

يف  حرجــة  إيــواء  ترتيبــات  يف  العائديــن  جميــع  ويعيــش   .2022 وآذار  الثــاين 

محافظــة صــاح الديــن يف ثاثــة مواقــع هــي، قضــاء الفــارس )828( وتكريــت )780( 

ــد )324( وموقعــن يف قضــايََئ الرمــادي )858( والقائــم )294( يف محافظــة  وبَلَ

ــوك )180(. ــة كرك ــوك مبحافظ ــاء كرك ــد يف قض ــع واح ــار، وموق األنب

 الشكل 3: أنواع ترتيبات إيواء العائدين

95+5+0++O 4,766,694
مساكن معتادة 
%964+96+0++O 189,162

ترتيبات إيواء حرجة
%4

1+99+0++O 13,878
1%>مساكن خاّصة 

1      يف كانــون الثــاين 2021، نــرشت املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف العراق تقريــراً بعنوان: النزوح املطّول يف العراق: إعــادة النظر يف فئات موانع العــودة. ويعتمد التقرير عىل 
https://iraq.iom.int/  :مجموعــة مــن البيانــات الثانويــة تشــكل إطار عمل يســلط الضوء عــىل أنواع مختلفة من العقبــات التي تواجه عودة النازحني إىل ديارهــم. لالطالع عىل التقرير

publications/protracted-displacement-iraq-revisiting-categories-return-barriers

https://iraq.iom.int/publications/protracted-displacement-iraq-revisiting-categories-return-barriers
https://iraq.iom.int/publications/protracted-displacement-iraq-revisiting-categories-return-barriers
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126 الرئيسية  القامئة  تقرير 

تهــدف مصفوفــة تتبــع النــزوح للمنظمــة الدوليّــة للهجــرة اىل رَصــد النــزوح وتقديــم بيانــات دقيقــة حــول النازحــن والعائديــن يف العــراق. ويتــّم جمــع البيانــات مــن خــال 

ــة للهجــرة والتــي تّضــم أكــر مــن 100 موظــف منترشيــن يف جميــع أنحــاء العــراق. وقــد تــم جمــع  فــرق التقييــم واالســتجابة الرسيعــة )RARTs ( التابعــة للمنظمــة الدوليّ

البيانــات الخاصــة بالجولــة 126 خــال شــهَري نيســان وحزيــران مــن عــام 2022 عــر 18 محافظــة.

ــع  ــادة املجتم ــم ق ــن بينه ــي؛ م ــات رئي ــدر معلوم ــن 9.500 مص ــر م ــن أك ــة م ــرة مؤلّف ــبكة كب ــال ش ــن خ ــن، م ــن والعائدي ــية للنازح ــة الرئيس ــات القامئ ــع بيان ــم جم ويت

ــة.  ــوكاالت الرشيك ــة وال ــجيل الحكوميّ ــات التس ــن بيان ــة م ــرى املتحّصل ــات األخ ــن املعلوم ــاً ع ــن، فض ــوات األم ــة وق ــلطات املحليّ ــر والس واملخات

ــة  ــا األمنيّ ــبب القضاي ــدود بس ــول املح ــَد أّن للوص ــهَرين. بَي ــتّمر، كّل ش ــكل مس ــيّة بش ــة الرئيس ــات القامئ ــليم بيان ــع وتس ــة بجم ــتجابة الرسيع ــم واالس ــرق التقيي ــوم ف تق

ــداد  ــي يف أع ــن الحقيق ــر، والتباي ــة التقاري ــرات كتاب ــن ف ــن ب ــداد النازح ــن يف أع ــر التباي ــد يتأث ــات. وق ــع املعلوم ــطة جم ــى أنش ــراً ع ــرى، تأث ــة األخ ــات التنفيذي والعقب

ــراق. ــل الع ــوي داخ ــزوح الثان ــاالت الن ــن ح ــات ع ــابقاً وإدراج بيان ــة س ــات النازح ــتّمر للمجموع ــد املس ــرى، كالتحدي ــل أخ ــكان؛ بعوام الّس

ويتــم تحديــد الســكان النازحــن مــن خــال عمليــة جمــع البيانــات والتحقــق منهــا وتثليثهــا والتحقــق مــن صّحتهــا، وتواصــل املنظمــة الدوليّــة للهجــرة التنســيق الوثيــق مــع 

الســلطات االتحاديّــة واإلقليميّــة واملحليــة لتكويــن فكــرة مشــركة ودقيقــة عــن النــزوح يف جميــع أنحــاء العــراق.  

طريقة الحساب املُستخَدمة الحتساب عدد األفراد: 

يف كّل موقــع، يُحَســب عــدد األفــراد بــرب عــدد األرَُس يف ســـتّة، عــى أســاس متوّســط حجــم األرسة العراقيّــة حســب اإلحصــاءات الحكوميّــة، لجميــع النازحــن والعائديــن 

خــارج املخيّــامت. ومنــذ الجولــة الســابقة )الجولــة 117( التــي َجــرَت خــال شــهَري متــّوز وآب 2020 تــّم حســاب عــدد األفــراد النازحــن داخــل املخيّــامت بــرب عــدد األرَُس يف 

خمســة، وهــو متوّســط حجــم األرسة املتوافــق مــع بيانــات فريــق تنســيق وإدارة املخيــامت يف العــراق )CCCM( منــذ عــام 2018. وللحصــول عــى معلومــات أّدق وأحــدث 

CCCM Cluster  :عــن النازحــن يف خــارج املخيّــامت، يرجــى الرجــوع إىل موقــع فريــق تنســيق وإدارة املخيّــامت يف العــراق

يف جميــع الجــوالت األســبَق عــى الجولــة 117التــي جــرت يف متــوز – آب 2020، كان عــدد النازحــن داخــل املخيّــامت يُحَســب بــرب عــدد أفــراد األرسة يف ّســتة. وحيــث أّن 

منهجيّــة الحســاب متوافقــة بــن الجــوالت 117 - 123، فلــن يتأثــّر التحليــل املقــاَرن بــن بيانــات هــذه املجموعــات األربــع. مــع ذلــك، تجــدر اإلشــارة إىل أّن مقارنــة عــدد النازحــن 

يف داخــل املّخيــامت خــال الجــوالت 117 - 125 مــع أي جولــة ســابقة، مــن شــأنها أن تتأثــر بهــذا التعديــل يف املنهجيّــة.

أطوال فرتات التقارير املختلفة

اختلفــت فــرات تقاريــر القامئــة الرئيســية منــذ نيســان 2021 وحزيــران 2022. فبعــد أن كانــت كل جولــة مــن الجــوالت الســابقة؛ 121 )آذار- نيســان 2021( و123 )آب - أيلــول 2021( 

تغطــي فــرة شــهرين، أصبحــت الجــوالت 122 )أيــار - متــوز 2021( و124 )ترشيــن األول – كانــون األول 2021( و125 )كنــون الثــاين - آذار 2022( و126 )نيســان - حزيــران 2022( تغطــي 

فــرة ثاثــة أشــهر. وعليــه، يجــب ماحظــة أي تحليــل مقــارن ذي صلــة ببيانــات هــذه الجــوالت، مــع األخــذ بعــن االعتبــار املــدد الزمنيــة املختلفــة لفــرات التقريــر.

تستخدم املنهجيّة التعاريف التالية:

تُعــرِّف مصفوفــة تتبــع النــزوح )DTM( النازحــن بأنهــم جميــع العراقيــن الذيــن اضطــّروا إىل النــزوح مــن مناطقهــم األصليّــة منــذ 2014/1/1 فصاعــداً ومــا زالــوا نازحــن داخــل 

حــدود البــاد لغايــة تاريــخ هــذا التقييــم.

ــة منــذ كانــون الثــاين 2014، بغــض النظــر عــاّم إذا  وتُعــرِّف مصفوفــة تتبــع النــزوح العائديــن، بأنهــم جميــع النازحــن الذيــن عــادوا أو يعــودون إىل مناطــق ســكناهم االصليّ

كانــوا قــد عــادوا إىل مســاكنهم الســابقة أو إىل مســاكن أخــرى. وال يرتبــط تعريــف العائديــن مبعايــر العــودة مــن حيــث األمــان والكرامــة، وال بإســراتيجية محــّددة للحلــول 

املُســتدامة.

ويُعرَّف املوقع بأنّه منطقة تتطابق مع “القرية” للمناطق الريفيّة، و”الَحّي الَسكني” للمناطق الَحّرية )أي التقسيم اإلداري الرسمّي الرابع )

تعديالت الجولة 122 عىل مصطلحات أنواع املأوى:

ــدون.  ــون والعائ ــا النازح ــم فيه ــي يقي ــأوى الت ــواع امل ــات أن ــى مصطلح ــات ع ــوز 2021، تعدي ــار ومت ــن أي ــرة ب ــال الف ــية خ ــة الرئيس ــن القامئ ــة 122 م ــال الجول ــت خ أجري

وتنعكــس هــذه التعديــات يف جميــع املنتجــات ذات الصلــة بجــوالت القامئــة الرئيســية، مــن الجولــة 122 لغايــة الجولــة 126. والغــرض مــن هــذه التعديــات توضيــح بعــض 

املصطلحــات الخاصــة بأنــواع ترتيبــات اإليــواء الحرجــة، والتــي تختلــف عــن أنــواع مواقــع النــزوح، مــام يضمــن التوافــق مــع مذكــرة مجموعــة إدارة وتنســيق املخيــامت يف 

العــراق )CCCM( الفنيــة بشــأن تعريــف املواقــع غــر الرســمية يف العــراق )أيلــول 2020(.

املَنهجيّة
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التعديالت عىل مصطلحات أنواع املأوى التي يقيم فيها النازحون والعائدون:

تغير مصطلح “املستوطنات العشوائية” إىل “الخيام/ الكرفانات/ املأوى املحّور/ املنازل الطينية أو املبّنية من الطوب”	 

تغير مصطلح “املباين غر السكنية” إىل “أنواع أخرى من ترتيبات اإليواء الحرجة”	 

تغير مصطلح “ترتيبات اإليواء الجامعية” إىل “املباين العامة أو ترتيبات اإليواء الجامعية”	 

التعديالت عىل مصطلحات أنواع املأوى التي يقيم فيها العائدون فقط:

تغير مصطلح “املسكن املعتاد” إىل “املسكن األصيل”	 

حذف مصطلح “األجرة، أو االستئجار”	 

التعديالت عىل مصطلحات أنواع املأوى التي يقيم فيها النازحون فقط:

تغير مصطلح “األجرة، أو االستئجار” إىل “شقة/ منزل )غر مملوك(” 	 

فيام ييل ملخص ألنواع املأوى املشار إليها يف هذا التقرير:

املسكن األصيل هو نفس املسكن الذي عاش فيها العائد قبل نزوحه. 	 

تشــمل ترتيبــات اإليــواء الحرجــة بالنســبة للعائديــن، مســاكن األصــل )غــر الصالحــة للســكن( والخيــام والكرفانــات واملــأوى املؤقــت واملنــازل الطينيــة أو املبنيــة مــن الطــوب، 

أو املبــاين غــر املكتملــة أو املهجــورة، أو املبــاين العامــة أو ترتيبــات اإليــواء الجامعيــة، أو املبــاين الدينيــة، أو املــدارس. 

وبالنسبة للنازحن، تشمل ترتيبات اإليواء الحرجة جميع تلك املذكورة أعاه باستثناء املساكن األصلية، والشقق واملنازل غر اململوكة أو غر الصالحة للسكن.

- عدم مسؤوليّة الدوليّة للهجرة  املنظمة 

  DTM  ــع النــزوح ــات ومعلومــات مصفوفــة تتب املعلومــات الــواردة يف هــذا التقريــر هــي ألغــراض املعلومــات العامــة فقــط. وال تعنــي األســامء والحــدود الخاصــة ببيان

ــع النــزوح هــي نتيجــة للبيانــات التــي جمعتهــا الفــرق امليدانيــة  ــة مصفوفــة تتبّ إقــراراً رســميّاً أو قبــوالً مــن املنظمــة الدوليــة للهجــرة. إّن املعلومــات الــواردة يف بوابّ

للمنظمــة الدوليــة للهجــرة، وتكّمــل بدورهــا املعلومــات الــواردة مــن الجهــات الحكوميــة والكيانــات األخــرى يف العــراق. وتســعى املنظمــة الدوليـّـة للهجــرة يف العــراق 

مــة  ثــة ودقيقــة قــدر اإلمــكان، ولكنهــا ال تتقــّدم بــأّي مطالبــة - رصيحــة أو ضمنيّــة - بشــأن اســتكامل ودقــة وماءمــة املعلومــات املقدَّ إىل إبقــاء هــذه املعلومــات ُمحدَّ

مــن خــال هــذا التقريــر. إّن التحديـّـات التــي يجــب أخذهــا يف االعتبــار عنــد اســتخدام بيانــات مصفوفــة تتبّــع النــزوح يف العــراق تشــمل ساســة تحــركات الســكان النازحــن إىل 

جانــب حــاالت الطــوارئ املتكــررة ومحدوديـّـة الوصــول إىل أجــزاء كبــرة مــن البــاد. وال تتحمــل املنظمــة الدوليّــة للهجــرة يف أّي حــال مــن األحــوال أيّــة مســؤوليّة عــن أّي 

خســارة أو رََضر بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش فيــام يتعلــق باســتخدام هــذا التقريــر واملعلومــات الــواردة فيــه. 

iraqdtm@iom  : أو االتصال بفريق مصفوفة تتبع النزوح عىل  iraqdtm.iom.int   :ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع االلكروين

تشكر املنظمة الدولية للهجرة يف العراق وزارة الخارجية األمريكية، ومكتب السكان والالجئني والهجرة )PRM( لدعمهام املستمر. وتعرب املنظمة الدولية للهجرة يف 
العراق أيضاً عن امتنانها ألعضاء فريق التقييم واالستجابة الرسيعة للمنظمة الدولية للهجرة يف العراق ) RART( لعملهم الدؤوب يف جمع البيانات، ويف ظروف صعبة 

جداً. وهذا التقرير هو نتيجة جهود هذا الفريق.

2022 للهجرة  الدولية  املنظمة   ©

ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا التقرير، أو تخزينه بغرض إعادة استخدامه بأي شكل من األشكال، وال يجوز نقله بأي شكل أو بأي وسيلة الكرونية أو غري الكرونية، أو 
تصويره أو تسجيله أو غري ذلك من االستخدامات بدون موافقة خطّية مسبقة من النارش.

IOM IRAQ

 iraq.iom.int

 iomiraq@iom.int @IOMIraq
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