
السياق

مؤّش العودة، أداة مصّممة لقياس مدى ّشدة الظروف يف مواقع الّعودة. 
تّم جمع البيانات الخاصة مبؤّش الّعودة للجولة الثامنة خالل شهري كانون 
الثاين وشباط من عام 2020 عرب 8 محافظات و38 قضاءاً و1.850 موقعاً يف 

العراق. ويف هذه الجولة، تم تقييم 98 موقعاً جديداً من مواقع العودة.1

العائـدون الذين يعيشـون يف ظروف شـديدة الخطورة  

شديد 	  موقعاً   327 أنَّ  تبيَّ  للتقييم،  َخضع  عودة  موقع   1.850 بي  من 
الخطورة يستضيف 11% من العائدين أو 516,552 عائداً. 

الزالت محافظتا صالح الدين ونينوى تستضيفان العدد األكرب من العائدين 	 
الذين يعيشون يف ظروف شديدة الخطورة، بوجود 202,218 عائداً يف 

صالح الدين، 164,478 عائداً يف نينوى. 

الذين 	  العائدين  من  نسبة  بأعىل  ودياىل  الدين  صالح  محافظتا  تحظى 
يعيشون يف ظروف شديدة الخطورة بنسبة )30 %( يف صالح الدين و 

)19 %( يف دياىل.

السابعة 	  الجولتي  يف  تقييمها  تم  التي  املواقع  بي  املقارنة  تُظِهر 
والثامنة، ارتفاعاً قدره 1.926 عائداً يعيشون يف ظروف شديدة الخطورة. 
ولوحظت أكرب الزيادات يف محافظة صالح الدين، وتحديداً يف قضاء بَلَد، 

وقضاء املقدادية يف محافظة دياىل. 

ــد خطورة للعودة املواقع األشَّ

يف هذه الجولة، تم تحديد 43 موقعاً يســتضيف 45.594 عائداً يعيشــون 	 
يف ظروف شديدة الخطورة. أما املرتبات الثالث األوىل لهذه املواقع 
فهي من نصيب قضاء طوز خورماتو يف محافظة صالح الدين، باحتوائها 

426 عائداً. 

ملنهّجية ا

سبل   )1( هام:  مقياسي،  عىل  ُمّوزع  معيار   16 عىل  العودة  مؤش  يستند 
والسالمة.  االجتامعي  التامسك  تصّورات   )2( األساسية،  والخدمات  العيش 
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 الزراعية 
فيه إىل وضعها الطبيعي مقارنة مبواقع أخرى عادت فيها تلك األنشطة 

دة الكّل، تُجَمع نتائج املقياسي. إىل طبيعتها. ولحساب مؤش الشِّ

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

أيضاً العالية جداً(.

هذه  حول  التفاصيل  من  ملزيد   3 و   1 الجولتي  تقارير  اىل  الرجوع  يرجى 
املنهجيّة.
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تم جمع البيانات يف كانون الثاين – شباط 2020

تجدر اإلشارة إىل عدم التمكن خالل هذه الجولة، من الوصول إىل موقعي تم تقييمهام سابقاً، وهو ما يرّبرالفارق 96 موقعاً مقارنة بالجولة السابقة.  1

ُمؤشـِّــر العودة

نتائج الجولة الثامنة - العراق

آذار 2٠2٠

الجدول رقم 1: عدد املواقع والعائدين لكل محافظة حسب الخطورة

املجموعمنخفضمتوسطمرتفع
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516,5523271,852,4408342,222,1306894,591,1221,850املجموع



الثامنة الجولة  العودة:نتائج  ُمؤشـِّر 

راوة

متوسط منخفضمرتفع

الخارطة ١: خارطة كثافة العودة حسب اجاميل شدة الخطورة 
نينوى

القحطانية 	 

التّل	 

مركز الَحَض  	 

مركز البّعاج                       	 

الشورة	 

حاّمم العليل	 

الِشامل	 

مركز سنجار	 

القريوان	 

العياضيّة	 

مركز تلّعفر	 

زُّمار   	 

الدين صالح 
مركز الدور 	 

مركز الرشقاط 	 

الصينية 	 

مركز بيجي    	 

يرثب	 

مركز سامراء	 

مركز تكريت	 

آمريل	 

مركز طوز خورماتو	 

سليامن بك	 

األنبار
مركز القائم       	 

مركز الرطبة   	 

الَكرمة    	 

الصقالوية	 

كبيسة	 

دياىل

املنصورية 	 

مركز املقدادية	 

جلوالء          	 

السعدية	 

كركوك
الرياض     	 

بغداد
النرص والسالم       	 

املواقـع السـاخنة يف كل محافظة

تصنَّف النواحي كمواقع ساخنة إذا حقّقت درجات عالية عىل مقياس واحد عىل األقّل من املقياسي )إما سبل العيش والخدمات األساسية، أو السالمة 
والتامسك االجتامعي( أو إذا حقّقت درجات متوّسطة بالنسبة لشّدة الخطورة مع عدد كبري نسبياً من العائدين. ويف هذه الجولة تّم تصنيف 33 ناحية 

كمواقع ساخنة يف ست محافظات.             

مسؤولية    إخالء 

إّن جميع اآلراء الواردة يف هذا التقرير، هي آراء املؤلفني وال تعّب بالرضورة عن آراء املنظمة 
ال  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 

منطقة أو سلطاتها أو فيام يتعلق بحدودها أو مساحتها.

القبول  الخرائط ال تعني املصادقة أو  التوضيح فقط. األسامء والحدود عىل هذه  الخارطة هي ألغراض  هذه 
الرسميي 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 لألرس التي تعيش يف ظروف عودة شديدة الخطورة، بينام تشري األلوان الفاتحة 

إىل ظروف شدة منخفضة أو مواقع ذات مستويات منخفضة من العودة.
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