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العــودة.  مناطــق  يف  الظــروف  خطــورة  لقيــاس  مصّممــة  أداة  العــودة،  مــؤرّش 

ويســتند هــذا املــؤرّش عــى 16 مــؤرّش مجّمعــة يف مقياســن: األّول هــو، ُســبل 

العيــش والخدمــات األساســيّة؛ فيــام يتمحــَور املقيــاس الثــاين حــول قضايــا التامســك 

االجتامعــي وتصــوّرات الســامة واألمــن. ويســتخدم املــؤرّش منــوذج االنحــدار لتقييــم 

تأثــر كل مــؤرّش مــن تلــك املــؤرّشات يف تســهيل أو منــع العــودة. وينتقــل املــؤرّش 

ــتيفاء  ــدم اس ــودة( إىل 100 )ع ــيّة للع ــروف األساس ــع الظ ــتيفاء جمي ــر )اس ــن الصف م

الظــروف األساســية للعــودة(. وتشــر الدرجــات األعــى يف املــؤرّش إىل ظــروف 

ــات:  ــاث فئ ــورة إىل ث ــؤرّش الخط ــات م ــف درج ــن. وتُصنَّ ــوة للعائدي ــر قس ــيّة أك معيش

ــن  ــد م ــداً(. ملزي ــة ج ــاً “عالي ــن أيض ــي تتّضم ــة” )الت ــطة” و “عالي ــة” و “متوّس “منخفض

املعلومات عن مؤرّش الَعودة، يرجى مراجعة  “نُبذة عن املنهجيّة”. 

ــر  ــذا التقري ــز ه ــة. ويرّك ــة معيّن ــودة يف محافظ ــل الَع ــودة بتحلي ــؤرّش الَع ــوم م يق

ــات الَعــودة يف محافظــة أربيــل. يتنــاول القســم األّول منــه نُبــذة عــن  عــى ديناميكيّ

الجولة 119 للقامئة الرئيسيّة )ترشين الثاين – كانون األوّل 2020(.  1

ــن  ــام ع ــة باألرق ــام 2020، ومقارن ــة ع ــة يف نهاي ــاء املحافظ ــع أنح ــاع يف جمي األوض

خطــورة ظــروف املعيشــة خــال عــام 2020 )مــن 31 /12/ 2019 إىل 31 /12/ 2020(. كــام 

يحــّدد مناطــق عــدم العــودة املســجلّة مــن قبــل فــرَق التقييــم الرسيــع واالســتجابة 

)RARTs( التابعــة للمنظّمــة الدوليـّـة للهجــرة، إضافــة إىل املواقــع التــي تــّم تقييمهــا 

حديثــاً، والعائديــن الذيــن يعيشــون يف ترتيبــات إيــواء حرجــة، والنازحــن واملهجّريــن 

الذين تستضيفهم املحافظة.

أّمــا القســم الثــاين مــن هــذا التقريــر، فمخّصــص ملجموعــات الوافديــن مــن املخيّــامت 

بعــد إغاقهــا منــذ منتصــف ترشيــن األول. ويســلّط الضــوء عــى الظــروف املعيشــيّة 

للوافديــن الُجــدد، إّمــا بعــد عودتهــم إىل قراهــم ومدنهــم األصليــة، أو بعــد وصولهم 

ــاً للظــروف  ــر فيعــرض تحلي ــا القســم الثالــث مــن التقري ــزوح جديــدة. أّم إىل مواقــع ن

عــى مســتوى األقضيــة، ويرّكــز عــى الدوافــع الرئيســيّة لخطــورة الظــروف يف 

النواحي والتغّرات التي حدثت بن كانون األّول 2019 وكانون األّول 2020.

تصنيف الظروف يف مناطق الَعودة

ــون األّول 2020، 54.336  ــل يف كان ــة أربي ــن يف محافظ ــاميّل للعائدي ــدد اإلج ــَغ الع بل

ــاً  ــر67 موقع ــن ع ــي، موزّع ــد الوطن ــى الصعي ــون ع ــل 4.83 ملي ــن أص ــداً م ــرداً عائ ف

ضمــن قضــاء واحــد.1 وميثــّل هــذا العــدد، ثــاين أقــّل عــدد مــن العائديــن مقارنــة 

باملحافظــات األخــرى، بنســبة 1% مــن جميــع العائديــن يف العــراق )الشــكل 1(. وارتفــع 

عــدد العائديــن يف أربيــل خــال الفــرة بــن كانــون األّول 2019 وكانــون األّول 2020، 

بجميــع  مقارنــة  العائديــن  حيــث  مــن  زيــادة  أعــى  وهــذه  فــرداً،   9.378 مبقــدار 

املحافظــات األخــرى. ومتتــاز أربيــل مــن بــن املحافظــات األخــرى بكونهــا حقّقــت 

أعــى نســبة مــن العــودة خــال عــام 2020 مقارنــة بالعــام املــايض، حيــث عــاد 3.174 

فرداً خال الفرة بن كانون األّول 2018 وكانون األّول 2019.

لشكل )1(: نسبة العائدين حسب املحافظات

فــرة جمــع البيانات: كانــون األّول 2020، القامئة الرئيســيّة، الجولة 119

العدد الكّل للعائدين يف كانون األّول 2020 = 4.83 مليوناً

   نينوى 39%     األنبار 31%     صاح الدين  15%     كركوك %7

   دياىل 5%     بغداد 2%                              أربيل ودهوك %1
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العائدون يف ظروف شديدة الخطورة

تشر عبارة “الظروف البائسة أو السيئّة” الواردة يف هذا التقرير إىل الظروف السائدة يف املواقع املّصنفة عى أنها شديدة الخطورة.  2
يصعب تسجيل ورَصد هذه املواقع، لعدم وجود مصادر معلومات رئيسيّن أو سكّان فيها، ويتمّ تحديدها عموماً من خال الكام الشفهي.  3

ــة 11 ملــؤرّش العــودة التــي جــرَت بــن ترشيــن الثــاين وكانــون األول 2020،  خــال الجول

تــّم تقييــم 67 موقــع َعــودة يف أربيــل. ولوِحــظ أّن 12 موقعــاً فقــط مــن هــذه 

املواقــع، يعانــون مــن ظــروف قاســية.2 إذ تســتضيف محافظــة أربيــل 1.170 عائــداً 

يعيشــون يف ظــروف عاليــة الخطــورة؛ ومبصطلــح آخــر فــأن ذلــك يعنــي 2% مــن 

العائديــن يف أربيــل عــادوا إىل مواقــع مصّنفــة عــى أنّهــا عاليــة الخطــورة، ونســبة 

ــَر  8% إىل مواقــع متوّســطة الخطــورة، و90% إىل مواقــع منخفضــة الخطــورة. ويعت

ــّي  ــط الوطن ــن املتوّس ــراً م ــّل كث ــورة، أق ــات الخط ــن فئ ــن ضم ــع للعائدي ــذا التوزي وه

ــورة، و%41  ــة الخط ــع عالي ــون يف مواق ــن يعيش ــن العائدي ــر إىل أّن10% م ــذي يش ال

يعيشون يف مواقع متوّسطة الخطورة )الشكل 2(.

لشكل )2(: نسبة وأعداد العائدين حسب فئة الخطورة يف محافظة أربيل

شــهدت محافظــة أربيــل خــال عــام 2020 انخفاضــاً طفيفــاً يف عــدد العائديــن الذيــن 

ــون األّول  ــن كان ــرة ب ــال الف ــكل 3(. وخ ــورة )الش ــة الخط ــع عالي ــون يف مواق يعيش

2019 وكانــون األّول 2020، ُســجِّل انخفــاض قــدره 1.254 فــرداً يعيشــون يف ظــروف 

بائســة. ولوِحظــت زيــادة يف عــدد العائديــن الذيــن يعيشــون يف ظــروف قاســية خــال 

ــع  ــا تب ــا وم ــة كورون ــّي جائح ــبب تف ــران 2020، بس ــار وحزي ــرت يف أيّ ــي ج ــة الت الجول

ذلــك مــن إغــاق وَحجــر وحظــر تجــّول، أّدت إىل تدهــور ظــروف العمــل وتغــّرات يف 

ــة العامــة. مــع ذلــك، ازداد عــدد العائديــن يف أربيــل بشــكل كبــر خــال  الحيــاة اليوميّ

أيـّـار – حزيــران 2020 مبقــدار 8.232 فــرداً، األمــر الــذي يشــر إىل أّن القيــود املفروضــة 

داخل املحافظة مل تقف حائاً دون العودة.

الشكل )3(: توجّهات العودة سنويّاً يف محافظة أربيل، حسب فئة الخطورة 

الالَّعودة، واملواقع املُقيَّمة حديثاً مواقع 

يُســجَّل املوقــع الــذي مل يُعــد ســّكانه النازحــون إليــه منــذ عــام 2014 حتــى اآلن، 

ــع النــزوح قــد ســجلّت يف كانــون األّول 2019،  كموقــع ال عــَودة.3 وكانــت مصفوفــة تتبّ

ــذه  ــن ه ــان م ــِهَد موقع ــودة. وش ــهد أّي َع ــل مل تش ــة أربي ــاً يف محافظ 25 موقع

املواقــع الخمســة وعرشيــن، عــودة خــال عــام 2020. وســجلّت مصفوفــة تتبّــع النــزوح 

ــوع 46  ــح املجم ــل، فأصب ــودة يف أربي ــا ال َع ــا أضافي ــاً 23 موقع ــام 2020 أيض ــال ع خ

موقع ال عودة يف كانون األّول 2020، وتقع جميعها يف قضاء مخمور.
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العائدون الذين يعيشون يف ترتيبات إيواء حرجة 

تشمل ترتيبات اإليواء الحرجة، املستوطنات غر الرسميّة واملباين الدينيّة واملدارس واملباين غر املكتملة أو املهجورة. والخيام والكابينات وغرها من أنواع املأوى   4
املؤقت؛ فضاً عن املباين التي ترضرّت دمرّت بشدّة أو املساكن املعتادة واإلقامة اإليجار عى املدى الطويل غر الصالحة للسكن )لها نفس خصائص املباين غر 

املكتملة أو املترضرّة بشدة(.
يرجى الرجوع إىل تقرير تتبع حاالت الطوارئ عن حركة النازحن يف املخيامت ملزيد من التفاصيل عن الوافدين الجدد منذ بدء إغاق املخيامت يف منتصف ترشين األول.  5

الجولة 119 للقامئة الرئيسيّة )ترشين الثاين – كانون األوّل 2020(.  6

حتــّى كانــون األول 2020، وصــَل 150 عائــداً فقــط إىل ترتيبــات إيــواء حرجــة يف أربيــل، 

ثلثــا هــؤالء  العائديــن يف املحافظــة.4 ويعيــش  1% مــن مجمــوع  أقــّل مــن  أي 

العائديــن يف مســتوطنات غــر رســميّة، بينــام يعيــش الثلــث الباقــي يف مبــاٍن 

مهجــورة أو غر مكتملة.   

النازحون واملهجّرون يف أربيل

شــهدت محافظــة أربيــل بــن كانــون األّول 2019 وكانــون األّول 2020، انخفاضــاً يف عــدد 

النازحــن واملهجريـّـن مــن 239.052 نازحــاً ومهجــرّاً إىل 230.469 نازحــاً ومهجــرّاً. ورغــم 

هــذا االنخفــاض، ال تــزال أربيــل تســتضيف ثالــث أكــر عــدد مــن النازحــن واملهجّريــن يف 

العــراق )19% مــن مجمــوع النازحــن الــكيل(, حيــث يعيــش معظمهــم )217,344 فــردا أو 

ــاء  ــتضيف قض ــامت. ويس ــارج املخيّ ــع خ ــة( يف مواق ــن يف املحافظ ــن النازح 94% م

ــل،  ــن يف أربي ــن النازح ــة 3% م ــبة ضئيل ــد، نس ــودة الوحي ــاء الع ــو قض ــور، وه مخم

ويعيش جميعهم يف املخياّمت )الجدول 1(.

الجدول 1: عدد العائدين والنازحن يف أربيل حسب األقضية )كانون األّول 2020(

ء لقضا ا
 معّدل الخطورة

)مواقع الَعودة(
مجموع العائدين 

)األفراد(
اجاميل النازحني خارج 

املخياّمت )أفراد(
إجاميل النازحني يف 

املخياّمت )األفراد(
املواقع التي تحوي نازحني 

أكرثمن العائدين

07,0900                    54,336 منخفضةمخمور

07,0900                    54,336 املجموع

العائدون من املخيّامت، والعالقة مع درجة الخطورة5

وصول النازحني من املخيّامت إىل أماكن تقع خارج املخيّامت يف محافظة أربيل

ــزوح  ــّع الن ــة تتب ــجلّت مصفوف ــون األّول 2020، س ــاين وكان ــن الث ــن ترشي ــرة ب ــال الف خ

وصــول 366 عائــداً )61 أرسة( مــن كافــة مخيــاّمت البــاد إىل أماكــن تقــع خــارج املخيّامت 

يف أربيــل.6 وجــاءت معظــم تلــك التحــرّكات نتيجــة إلغــاق املخيّــامت وتوحيدهــا منــذ 

ــة، ومل ينتقــل  منتصــف ترشيــن األّول 2020. وعــاَد جميــع هــؤالء إىل مناطقهــم األصليّ

أّي منهــم إىل مواقــع أخــرى. وإضافــة إىل إغــاق املخيّــامت ورغبــة بعــض النازحــن 

يف العــودة إىل ديارهــم بســبب تحّســن األمــن يف مناطــق األصــل، هنــاك عامــل 

ــواء جائحــة  ــامت يرتبــط بقيــود الحركــة املفروضــة إلحت ملحــوظ باتجــاه مغــادرة املخيّ

كورونــا. أذ ســاهمت هــذه القيــود  يف الحــّد مــن قــدرة النازحــن عــى العمــل خــارج 

الــذي  األمــر  النــزوح،  بــن منطقــة األصــل ومنطقــة  بحّريــة  التنقــل  أو  املخيّــامت 

دفعهــم نحــو الَعــودة إىل مناطــق األصــل. واســتقبل قضــاء مخمــور جميــع العائديــن 

من مخياّمت أربيل. 

الشكل 4: عدد األفراد الوافدين من املخيّامت إىل أقضية أربيل )ترشين الثاين – كانون األّول 2020(

٣٦٦

مخمور
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الخارطة 1: مواقع أربيل التي قِدَم إليها األفراد العائدون من املخياّمت خال الفرة ترشين الثاين وكانون األّول 2020 

خطورة الظروف يف مواقع الوافدين من املخيّامت )بني ترشين الثاين وكانون األّول 2020(

أســتقر يف أقــل تقديــر 186 فــرداً مــن الوافديــن مــن املخيـّـامت يف مناطــق متوّســطة 

الخطــورة خــارج املخيّــامت يف أربيــل؛ أي 51% مــن اجــاميل عــدد العائديــن مــن 

)49%( يف مناطــق  )الشــكل 5(. واســتقّر اآلخــرون وعددهــم 180 فــرداً  املخيّــامت 

منخفضة الخطورة. 

الشكل 5: توزيع الوافدين الجدد من املخيّامت إىل مواقع خارج املخيّامت يف محافظة أربيل حسب فئة الخطورة 

عــى مــدار عــام 2020، وصــل 1.536 عائــداً )256 أرسة( مــن املخيّــامت إىل مناطقهــم 

األصليـّـة يف أربيــل؛ كــام وصــل 7.842 عائــداً )1.307 أرسة( مــن مواقــع خــارج املخيـّـامت. 

وحاليــاً يعيــش 48 فــرداً )3%( مــن الذيــن عــادوا مــن املخيّــامت عــام 2020 يف ظــروف 

شــديدة الخطــورة مقارنــة مــع 1.122 فــرداً )14%( مــن العائديــن مــن مواقــع خــارج 

ــارج  ــن خ ــامت وم ــن املخيّ ــن م ــع العائدي ــكل 6(. وكان جمي ــل )الش ــامت إىل أربي املخيّ

املخياّمت قد عادوا إىل قضاء مخمور.

األفراد العائدون من املخياّمت خالل
ترشين الثاين وكانون األّول ٢٠٢٠ 

٣٦٦

%0%51%49
180 فردا186ً فردا00ً

منخفضةمتوّسطةعالية
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الشكل 6: العائدون إىل أربيل يف 2020 من املخيّامت وخارج املخيّامت بحسب فئة الخطورة )كانون األّول 2019 – كانون األّول 2020(

خطورة الظروف عىل مستوى األقضية

ال يشمل هذا املجموع سوى العائدين يف املواقع التي تمّ تقييمها وفقاً ملؤرشّ العودة، وال ميثّل العدد اإلجاميل للعائدين يف أربيل، حيث مل يتّم تقييم بعض املواقع.  7

لغايــة كانــون األّول 2020، كان مخمــور، القضــاء الوحيــد يف أربيــل الــذي يســتضيف 

ــديدة  ــروف ش ــور يف ظ ــن يف مخم ــن العائدي ــش 2% م ــدول 2(. ويعي ــن )الج العائدي

الخطــورة، و 8% مــن العائديــن يعيشــون يف ظــروف متوّســطة الخطــورة؛ بينــام 

يعيش 90% منهم يف ظروف منخفضة الخطورة )الشكل 7(.

الجدول 2: عدد العائدين يف محافظة أربيل بحسب األقضية وفئة الخطورة7 

ء لقضا عــدد العائدينخطــورة منخفضةخطورة متوّســطةخطــورة عاليةا

                54,336                  49,038                    4,128                  1,170 مخمور

                54,336                  49,038                    4,128                  1,170 جميع األقضية

الشكل 7: نسبة العائدين بحسب األقضية وفئة الخطورة يف محافظة أربيل

٪٩٠٪٨٪٢مخمور

منخفضة متوّسطة عالية

14+19+67+A%14

%67

  عالية     متوّسطة     منخفضة

العائدون من املخياّمت حسب فئة الخطورةالعائدون من خارج املخياّمت حسب فئة الخطورة

3+41+56+0+A
%3

%56

%4119



تَوصيف للمحافظات يف مؤرّش الَعودة: ديناميكيّات الَعودة يف محافظة أربيل 

للهجرة الدوليّة  املنظّمة  6

التباين عىل مستوى األقضية بني كانون األّول 2019 وكانون األّول 2020

دوافع الخطورة مؤرشّة بحَسب النواحي؛ وهي توفرّ معلومات عن الظروف املعيشيّة التي تساهم يف خطورة الظروف من أجل تكوين معلومات أفضل عن التدخاّت.   8
فكّل دافع من تلك الدوافع يتكوّن من عدّة مؤرشّات ملؤرشّ العودة، ويأخذ يف االعتبار تأثر كل مؤرشّ منها يف تسهيل أو منع العودة وعدد العائدين يف الناحية.

يركــّز التحليــل املعــروض يف هــذا القســم عــى خطــورة الظــروف بشــكل عــام يف كل 

ــك  ــاِهم يف تل ــي تس ــيّة الت ــل الرئيس ــة إىل العوام ــل، إضاف ــة أربي ــن أقضي ــاء م قض

الظــروف، والتغــّرات التــي حدثــت بشــكل خــاّص يف الفــرة بــن كانــون األّول 2019 

وكانون األّول 2020. 8  

الخارطة 2: أقضية أربيل بحسب فئة الخطورة  

ایران

کویت

ترکیا

سوریا

العراق

مملکة العربیة السعودیة

االردن

ایران

ترکیا

عالية

متوّسط الخطورة بَحسب األقضية عالية

 حدود املحافظة
حدود القضاء

منخفضة

متوّسطة
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الشكل 8: الخطورة االجامليّة بَحَسب أقضية أربيل خال الفرة بن كانون األّول 2019 وكانون األّول 2020

التباين يف دوافع الخطورة عىل مستوى الَنواحي خالل الفرتة بني كانون األّول 2019 وكانون األّول 2020

َمخمور قضاء 

بشــكل عــام خــال كانــون األول 2019 وكانــون األول 2020، بقــَي قضــاء َمخمــور مســتقرّاً 

ــة  ــورة اإلجاملي ــت الخط ــام 2020، بقي ــدار ع ــى م ــة. وع ــورة املنخفض ــث الخط ــن حي م

يف ناحيــة الگويــر منخفضــة. ويف الفــرة بــن أيـّـار وحزيــران 2020، كانــت هنــاك زيــادة 

ــق بالخدمــات األساســيّة، ويُعــزى ذلــك عــى وجــه التحديــد  يف الخطــورة فيــام يتعلّ

ــة إىل  ــة، إضاف ــاه الجاري ــول إىل املي ــى الوص ــن ع ــن القادري ــدد العائدي ــة ع إىل قلّ

ســوء توفــر الخدمــات الحكوميــة ونــدرة فــرص العمــل يف الناحيــة. كــام بقيــت 

ــم  ــام 2020، رغ ــدار ع ــى م ــور ع ــز َمخم ــة مرك ــة يف ناحي ــورة منخفض ــدالّت الخط مع

واملــاء  األساســيّة  الخدمــات  تحّســن  إىل  ذلــك  ويُعــزى  العوامــل.  بعــض  تبايــن 

والكهربــاء. ويُّعــد عــدم القلــق بشــأن األلغــام والذخائــر غــر املنفجــرة عامــاً رئيســيّاً 

ــن األول  ــول وترشي ــال أيل ــن، خ ــامة واألم ــة بالس ــق املتعلق ــتويات القلَ ــن مس لتحّس

2020، وبقائهــا كذلــك طــوال الفــرة املتبقيّــة مــن العــام. غــر أّن مــن الصعــب تفســر 

التفاقــم الطفيــف يف الخطــورة املتعلّقــة مبعــدالّت َدمــار املســاكن، ويُعــزى ذلــك 

إىل التدفــق املرتفــع نســبياً للعائديــن الُجــدد إىل الناحيــة، والذيــن فوجئــوا مبــا حــّل 

مــن َدمــار ملســاكنهم املعتــادة. وتعرّضــت ناحيــة قــراج ألقــى الظــروف، ثّم شــهدت 

تحّســناً يف جميــع العوامــل، باســتثناء الســامة واألمــن خــال عــام 2020. وازدادت 

ــار  ــرة يف أيّ ــر املنفج ــر غ ــام والذخائ ــود األلغ ــف ووج ــادر العن ــأن مص ــاوف بش املخ

ــع  ــام 2020. م ــن ع ــة م ــرة املتبقيّ ــوال الف ــبيّاً ط ــة نس ــت مرتفع ــران 2020، وبقي وحزي

ذلــك، ســجلّت ناحيــة قــراج أيضــاً تحّســناً كبــراً يف مســتويات َدمــار املَســاكن، وتعــايف 

األنشطة الزراعيّة، وتوفر الخدمات الحكوميّة، وعودة الحياة العامة اليوميّة. 

مِخمور 

التامسك االجتامعيالسامة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة
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Makhmur

إجاميل الخطورة

خطورة منخفضةخطورة عالية

منخفضة (ك١ ٢٠٢٠)                   

منخفضة (ك١ ٢٠١٩)                    متوّسطة (ك١ ٢٠١٩)             

عالية (ك١ ٢٠٢٠) 

عالية (ك١ ٢٠١٩) 

متوّسطة (ك١ ٢٠٢٠)             

مخمور



تنصل

وإّن  للهجرة.  ة  الدوليّ املنظّمة  آراء  عن  بالرضورة  تعّر  وال  املؤلّفن  آراء  هي  التقرير،  هذا  يف  الواردة  اآلراء  جميع  إّن 
الوضع  بشأن  للهجرة  ة  الدوليّ املنظّمة  رأي  تعكس  ال  التقرير،  أجزاء  جميع  يف  املعروضة  واملواد  املستخدمة  التسميات 
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