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الشكل رقم )1(: نسبة العائدين حسب ّشدة الخطورة

خطورة منخفضة خطورة متوسطة خطورة عالية

%49 %40 %11

2.331.780  عائداً 1.912.494 عائداً 531.918 عائداً

4,776,192 عائداً
+ 69,264 منذ الجولة التاسعة

2,٠٥٥
+ 42 منذ الجولة 

التاسعة

796.٠32
أرسة

38
قضاء

  8
محافظات

تّم جمع البيانات خالل الفرتة أيلول - ترشين األول 2020

الِسياق

مواقع  يف  الظروف  ّشدة  مدى  لقياس  مصّممة  أداة  العودة،  مؤّش 
العاشة خالل  للجولة  الّعودة  الخاصة مبؤّش  البيانات  تّم جمع  الّعودة. 
شهري أيلول وترشين األّول من عام2٠2٠ عرب 8 محافظات و38 قضاءاً 
و2.٠٥٥ موقعاً يف العراق. ويف هذه الجولة، تم تقييم 42 موقعاً جديداً 

من مواقع العودة.

العائدون الذين يعيشون يف ظروف شديدة الخطورة

من بي 2.٠٥٥موقع عودة َخضع للتقييم، تبيَّ أنَّ 432 موقعاً شديد 	 
الخطورة يستضيف 11% من العائدين أو ٥31,918 عائداً.

شديدة 	  ظروف  يف  يعيشون  عائداً   127.164 قدره  انخفاض  لوحظ 
الخطورة منذ الجولة السابقة التي جرت يف أيّار وحزيران 2٠2٠، حيث 
كان 14% من العائدين )6٥9.٠82 شخصاً( يعيشون يف ظروف شديدة 

الخطورة.

ٌسّجل أكرب انخفاض يف عدد العائدين الذين يعيشون يف ظروف شديدة 	 
ودياىل   )47.448( واألنبار   )47.832( نينوى  محافظات  يف  الخطورة 
تلعّفر  قضايئ  يف  االنخفاضات  أكرث  ُسجِّلت  نينوى،  ففي   .)28.266(
اليومية ورفع  العامة  العمل والحياة  أوضاع  بعد استقرار  واملوصل 
حظر التجوال. مع ذلك، لوحظ تدهور يف أحوال القريوان )قضاء سنجار( 
إذ أشار مزّودو املعلومات الرئيسيون يف املواقع التي تّم تقييمها 
حديثاً إىل حاجة املنطقة لعمليات املصالحة ووجود توتّرات يف الحياة 
العامة اليومية. ويف األنبار، لوحظ أكرب انخفاض يف الفلّوجة، بسبب 
رفع حظر التجوال، مام أثّر بشكل إيجايب عىل تقديم الخدمات الحكومية 
والحياة العامة اليومية. كام لوحظ تحّسن طفيف يف أوضاع الگرمة 
الصقالوية  يف  وانخفاض  املساكن،  لدمار  بالنسبة  الفلوجة  ومركز 
بالنسبة للمخاوف بشأن األلغام. ويف الوقت نفسه، لوِحظ قلق متزايد 
بشأن األلغام يف هيت. أما يف محافظة دياىل، فكان االنخفاض األكرب 

يف املقدادية، بسبب تحّسن الحياة العامة اليومية.

الزالت محافظتا صالح الدين ونينوى تستضيفان العدد األكرب من العائدين 	 
يف   22٥,2٠4 بوجود  الخطورة،  شديدة  ظروف  يف  يعيشون  الذين 

نينوى، 178,644 يف صالح الدين. 

تستضيف محافظتا صالح الدين ودياىل أعىل نسبة من العائدين الذين 	 
يعيشون يف ظروف شديدة الخطورة )2٥% 21% عىل التوايل(.

ـد خطورة للَعودة املواقع األشَّ

يف هذه الجولة، تم تحديد 66 موقعاً يســتضيف 71.٥44 عائداً يعيشــون 	 
يف ظروف شديدة الخطورة. أما املراتب الَخمس األوىل لهذه املواقع 
فهي من نصيب قضاء طوز خورماتو يف محافظة صالح الدين، بوجود 

828 عائداً، وسنجار يف نينوى )84٠ عائداً(. 

لوِحظ وجود 11 موقعاً إضافياً شديد الخطورة منذ الجولة السابقة التي 	 
جرت يف أيّار وحزيران 2٠2٠، بوجود ٥3.268 شخصاً يعيشون يف ٥٥ 

موقعاً شديد الخطورة.

املنهّجية

يستند مؤش العودة عىل 16 معيار ُمّوزع عىل مقياسي، هام: )1( سبل 
العيش والخدمات األساسية، )2( تصّورات التامسك االجتامعي والسالمة. 
ويتم استخدام منوذج االنحدار لتقييم تأثري كل معيار عىل تسهيل العودة 
أو منع حدوثها، وأيضاً لحساب الدرجات الخاصة باملقياسي. فعىل سبيل 
املثال، يخترب النموذج ضعف احتامل العودة إىل موقع مل ترجع االنشطة 
أخرى عادت فيها  الطبيعي مقارنة مبواقع  الزراعية فيه إىل وضعها 
نتائج  تُجَمع  الكّل،  دة  الشِّ مؤش  ولحساب  طبيعتها.  إىل  األنشطة  تلك 

املقياسي.

يبدأ املؤّش من الصفر )استيفاء الظروف األساسية للعودة( وينتهي بـ 1٠٠ 
)عدم استيفاء أي ظرف من الظروف األساسية للعودة(. وتشري الدرجات 
درجات  تصنيف  وتّم  للعائدين.  قسوة  أكرث  معيشية  ظروف  إىل  األعىل 
مؤّش الخطورة إىل ثالث فئات: »منخفضة« و »متوسطة« و »عالية« )الفئة 

العالية تتضمن أيضاً العالية جداً(.

ملزيد من التفاصيل حول هذه املنهجيّة، يرجى االطالع عىل “لَمحة عن 
املنهجيّة” 



العراق  - العارشة  الجولة  نتائج  الَعودة:  ُمؤشـِّر 

املواقع الساخنة يف كل محافظة

تصنَّف النواحي كمواقع ساخنة إذا حقّقت درجات عالية عىل مقياس واحد عىل األقّل من املقياسي )إّما ُسبل العيش والخدمات األساسية، أو السالمة 
والتامسك االجتامعي( أو إذا حقّقت درجات متوّسطة بالنسبة لشّدة الخطورة مع عدد كبري نسبياً من العائدين )وجود 6٠.٠٠٠ عائداً عىل األقل يف الناحية(. 

 ويف هذه الجولة تّم تحديد 3٥ موقعاً ساخناً يف ّست محافظات. ومقارنة بالجولة السابقة التي جرت يف أيّار وحزيران 2٠2٠، أضيفت ناحيتان أخريان 
إىل الالئحة هام، البغدادي والفرات، فيام ُحِذفت أربع نواٍح هي، املحلبية، ومركز الحرض، ومركز املوصل، ومركز تكريت. وُصنِّفت ناحيتا البغدادي والفرات 
)قضاء هيت، األنبار( كبؤرتي ساخنتي بسبب تدهور ظروف األمن واألمان فيهام. ويف نينوى، ُحِذف مركز الَحرض )قضاء الحرض( لحدوث تحّسن طفيف يف 
دمار املساكن والعمل والحياة العامة اليوميّة وتوفّر املياه. كام ُحذفت املحلبية ومركز املوصل )قضاء املوصل( بسبب استقرار الحياة العامة اليوميّة 
وظروف العمل أيضاً بشكل طفيف. كام ُحذف مركز تكريت أيضاً )قضاء تكريت، صالح الدين( بسبب تحّسن طفيف يف دمار املساكن، رغم وجود مخاوف 

بشأن مصادر مختلفة للعنف، كهجامت داعش، وأعامل االنتقام، واالشتباكات بي قوات األمن أو التّوترات الِعرقية - الدينية - العشائرية وَحظر العودة.

الخارطة 1: خارطة كثافة العودة حسب اجاميل شدة الخطورة

 هذه الخارطة هي ألغراض التوضيح فقط. األسامء والحدود عىل هذه الخرائط ال تعني املصادقة أو القبول الرسميني 
من قبل املنظمة الدولية للهجرة. 

وتوضح هذه الخارطة ظروف الشدة بناًء عىل حجم السكان ودرجة شدة كل موقع تم تقييمه. حيث تشري األلوان 
الداكنة فيها إىل تركيز أكرب لألَُس التي تعيش يف ظروف عودة شديدة الخطورة، بينام تشري األلوان الفاتحة إىل 

ظروف شدة منخفضة أو مواقع ذات مستويات منخفضة من العودة.

الشكل رقم )1(: نسبة العائدين حسب ّشدة الخطورة
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صالح الدين:       467,964 عائداً يف مواقع ساخنة
آمريل	 

االسحاقي 	 

املعتصم	 

الصينيّة	 

مركز بَلَد	 

مركز الدور	 

مركز 	 
الرشقاط

مركز بيجي	 

مركز 	 
سامّراء

مركز طوز 	 
خورماتو

سليامن بك	 

يرثب	 

نينوى:    490,230 عائداً يف مواقع ساخنة
القحطانيّة	 

الِشامل 	 

العياضيّة	 

حاّمم العليل	 

مركز البّعاج	 

مركز سنجار	 

مركز تلّعفر	 

الَقريوان	 

ُزّمار	 

األنبار:    439,086 عائداً يف مواقع ساخنة
العامريّة	 

البغدادي	 

الفرات	 

الگرمة 	 

الصقالويّة 	 

حصيبة 	 

الرشقيّة

مركز القائم	 

مركز هيت       	 

دياىل:    137,580 عائداً يف مواقع ساخنة
أبو َصيدا	 

ُجلوالء	 

مركز املقداديّة	 

قرة تپة	 

كركوك:    4,740 عائداً يف مواقع ساخنة
تازة خورماتو	 

بغداد:    6,246 عائداً يف مواقع ساخنة
النرص والسالم	 

منخفضعايل متوسط

َعَدم مسؤولية 

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

منطقة أو سلطاتها أو فيام يتعلق بحدودها أو مساحتها.
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