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للهجرة الدوليّة  املنظّمة  1

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

ويســتند هــذا املــؤّش عــى 16 مــؤّش مجّمعــة يف مقياســن: األّول هــو، ُســبل 

العيــش والخدمــات األساســيّة؛ فيــام يتمحــَور املقيــاس الثــاين حــول قضايــا التامســك 

االجتامعــي وتصــوّرات الســامة واألمــن. ويســتخدم املــؤّش منــوذج االنحــدار لتقييــم 

تأثــر كل مــؤّش مــن تلــك املــؤّشات يف تســهيل أو منــع العــودة. وينتقــل املــؤّش 

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 املــؤّش إىل ظــروف 

ــات:  ــاث فئ ــورة إىل ث ــؤّش 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 مؤّش الَعودة، يرجى مراجعة “نُبذة عن املنهجيّة”. 

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

ــات الَعــودة يف محافظــة األنبــار. يتنــاول القســم األول 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 مناطقهــم األصليّــة، أو بعــد وصولهــم إىل 

مواقــع نــزوح جديــدة. أّمــا القســم الثالــث مــن التقريــر فيعــرض تحليــاً للظــروف عــى 

ــز عــى الدوافــع الرئيســيّة لخطــورة الظــروف يف النواحــي  مســتوى األقضيــة، ويركّ

والتغّرات التي حدثت بن كانون األّول 2019 وكانون األّول 2020.

تصنيف الظروف يف مناطق الَعودة

بلــَغ العــدد اإلجــاميّل للعائديــن يف محافظــة األنبــار يف كانــون األّول 2020، 1.5 مليــون 

فــرد عائــد مــن أصــل 4.83 مليــون عــى الصعيــد الوطنــي، موزّعــن عــر مثــاِن أقضيــة 

و326 موقعــاً.1 وميثــّل هــذا العــدد، ثــاين أكــر عــدد مــن العائديــن مقارنــة باملحافظات 

األخــرى، بنســبة 31% مــن جميــع العائديــن يف العــراق )الشــكل 1(. وارتفــع عــدد 

العائديــن يف األنبــار خــال الفــرة بــن كانــون األّول 2019 وكانــون األّول 2020، مبقــدار 

50,928 فــرداً، وهــو عــدد أقــل مــن ذلــك املســجّل يف العــام الســابق، حيــث عــاد إىل 

املحافظة 163.098 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

خــال الجولــة 11 ملــؤّش العــودة التــي جــرَت خــال الفــرة بــن ترشيــن الثــاين وكانــون 

األول 2020، تــّم تقييــم 325 موقــع عــودة. ولوحــظ أّن 19 موقعــاً مــن هــذه املواقــع، 

يعــاين مــن ظــروف قاســية.2 إذ تســتضيف محافظــة األنبــار ثالــث أكــر عــدد مــن 

العائديــن الذيــن يعيشــون يف ظــروف عاليــة الخطــورة، بوجــود 52.350 فــرداً. ويعنــي 

ذلــك أّن حــوايل 3% مــن العائديــن يف األنبــار عــادوا إىل مواقــع مصّنفــة عــى أنّهــا 

عاليــة الخطــورة، ونســبة 45% إىل مواقــع متوّســطة الخطــورة، و51% إىل مواقــع 

منخفضــة الخطــورة. ويعتــَر عــدد العائديــن ضمــن فئــة الخطــورة العاليــة، أقــّل كثــراً 

مــن املتوّســط الوطنــّي الــذي يشــر إىل أّن10% مــن العائديــن يعيشــون يف مواقــع 

عالية الخطورة )الشكل 2(.

الشكل )2(: نسبة وأعداد العائدين حسب فئة الخطورة يف محافظة األنبار

ــن  ــن الذي ــدد العائدي ــراً يف ع ــاً كب ــام 2020 انخفاض ــال ع ــار خ ــة األنب ــهدت محافظ ش

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 51.270 فــرداً يعيشــون يف ظــروف 

ــروف  ــون يف ظ ــن يعيش ــن الذي ــدد العائدي ــة يف ع ــادة طفيف ــت زي ــة. ولوِحظ بائس

قاســية خــال الجولــة التــي جــرت خــال أيّــار وحزيــران 2020، بســبب تفــّي جائحــة 

ــة  ــادر مختلف ــجيل مص ــّول، وتس ــر تج ــر وحظ ــاق وَحج ــن إغ ــك م ــع ذل ــا تب ــا وم كورون

للعنــف، والقيــود عــى الحيــاة العامــة اليوميـّـة يف أقضيــة القائــم والفلّوجــة وهيــت. 

ــة  ــة يف الجول ــروف بائس ــون يف ظ ــن يعيش ــن الذي ــدد العائدي ــض ع ــك، انخف ــع ذل م

التــي جــرت يف أيلــول -ترشيــن األّول 2020، بعــد رفــع تدابــر اإلغــاق واســتقرار حالــة 

العمل والحياة اليوميّة.

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

مواقع الالَّعودة، واملواقع املُقيَّمة حديثاً

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

ــون األّول 2019  ــجلّت يف كان ــد س ــزوح ق ــع الن ــة تتبّ ــت مصفوف ــَودة.3 وكان ــع ال ع كموق

موقعــاً واحــداً يف قضــاء الرُطبــة مبحافظــة األنبــار مل يشــهد َعــودة. كــام مل يشــَهد 

هــذا املوقــع أّي َعــودة عــى مــدار عــام 2020 أيضــاً. مــع ذلــك، ســجلّت مصفوفــة تتبّــع 

ــون  ــة كان ــودة لغاي ــهدا أّي َع ــة مل يش ــة والفلّوج ــن يف الرُطب ــَن آخَري ــزوح موقع الن

ــة مواقــع  ــاك ثاث ــة الَعــودة إليهــام. أي أّن هن ــع القــّوات األمنيّ األّول 2020، بســبب من

دون عودة يف محافظة األنبار.
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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

حتــّى كانــون األول 2020، وصــَل 44,496 عائــداً إىل ترتيبــات إيــواء حرجــة يف األنبــار، أي 

حــوايل 3% مــن مجمــوع العائديــن يف املحافظــة.4 ويعيــش معظــم هــؤالء العائديــن 

يف مبــاٍن مدمــرّة أو متــرضرّة بشــّدة، بينــام يعيــش اآلخــرون يف ترتيبــات إيــواء 

جامعيّــة. ويركّــز حــوايل 34% )13.194 فــرداً( مــن العائديــن املقيمــن يف ترتيبــات 

إيواء حرجة يف أقضية الفلّوجة و31% يف الرمادي و23% يف القائم. 

النازحون واملهجّرون يف األنبار

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

النازحــن واملهجريـّـن مــن 35,790 نازحــاً ومهجــرّاً إىل 33,563 نازحــاً ومهجــرّاً. وشــمل 

ــامت  هــذا االنخفــاض البالــغ 2.227 فــرداً، انخفاضــاً يف عــدد النازحــن مــن خــارج املخيّ

ــبة  ــار نس ــة األنب ــّل محافظ ــرداً(. ومتث ــامت )325 ف ــن يف املخيّ ــرداً( والنازح )1,902 ف

ضئيلــة مــن النازحــن يف املخيّــامت )3% مــن إجــاميّل النازحــن يف البــاد( إذ يعيــش 

خــارج  املحافظــة(  يف  النازحــن  اجــاميل  مــن   %87 أو  فــرداً   29,268( أغلبهــم 

املخيّــامت. ويســتضيف قضــاءا الفلّوجــة والرمــادي أكــر عــدد مــن النازحــن يف 

املحافظــة، بنســبة 61% )20.351 فــرداً( يف الفلّوجــة و21% )6.984 فــرداً( يف الرمــادي. 

وال توجــد مواقــع ال َعــودة تســتضيف نازحــن أكــر مــن العائديــن، بحســب بيانــات شــهر 

أيلول 2020 )الجدول 1(.

الجدول 1: عدد العائدين والنازحن يف األنبار حسب األقضية

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

960 متوّسطةالقائم

3,0960     27,588 متوّسطةالرُطبة

5520 15,192 متوّسطةعَنة

4,2950 541,19416,056 منخفضةالفلوّجة

1,1520 27,462 منخفضةحديثة 

1,3320 176,400 متوّسطةهيت 

0-   15,972 متوّسطةراوة

6,9840 600,498 منخفضةالرمادي

1,504,63229,2684,29526املجموع

العائدون من املخيّامت، والعالقة مع درجة الخطورة5

وصول النازحني من املخياّمت إىل أماكن تقع خارج املخياّمت يف محافظة األنبار

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

وصــول 1,536 عائــداً )256 أرسة( مــن كافــة مخيــاّمت البــاد إىل أماكــن تقــع خــارج 

املخيّــامت يف األنبــار . وجــاءت معظــم تلــك التحــرّكات نتيجــة إلغــاق املخيّــامت 

وتوحيدهــا منــذ منتصــف ترشيــن األّول 2020. وعــاَد مــن هــؤالء 1.122 فــرداً )73%( إىل 

ــوا  ــدة، وأصبح ــزوح جدي ــع ن ــم إىل مواق ــل 414 )27%( منه ــة، وانتق ــم األصليّ مناطقه

بعــض  ورغبــة  املخيّــامت  إغــاق  إىل  وإضافــة  املخيّــامت.  خــارج  نازحــن  بالتــايل 

ــاك  ــل، هن ــق األص ــن يف مناط ــبب تحّســن األم ــم بس ــودة إىل دياره ــن يف الع النازح

عامــل ملحــوظ باتجــاه مغــادرة املخيّــامت يرتبــط بحظــر التجــّول بســبب تفــّي جائحــة 

ــارج  ــل خ ــى العم ــن ع ــدرة النازح ــن ق ــّد م ــل يف الح ــذا العام ــاهم ه ــا. إذ س كورون

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

دفعهم نحو الَعودة إىل مناطق األصل.

مــن  القادمــن  العائديــن  مــن  عــدد  أكــر  والرمــادي،  القائــم  قضــاءا  ويســتضيف 

املخيـّـامت بنســبة 70% مــن القادمــن مــن جميــع املخيـّـامت )الشــكل 4(. وعــاد معظــم 

ــة )%82  ــم والفلّوج ــاَئ القائ ــل يف قض ــق األص ــامت إىل مناط ــن املخيّ ــن م القادم

و80%، عــى التــوايل( يف حــن عــاد اآلخــرون إىل مواقــع نــزوح جديــدة يف القائــم 

والفلّوجة )18% و20% عى التوايل( وأصبحوا بالتايل نازحن خارج املخياّمت.

http://iraqdtm.iom.int/IdpMovements#Camp
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الشكل 4: عدد األفراد الوافدين من املخيّامت إىل أقضية األنبار )ترشين الثاين – كانون األّول 2020(

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

٦ - ٦٠

٦١ - ٣٦٠

٣٦١ - ٥٤٦

األفراد العائدون من املخياّمت خالل
ترشين الثاين وكانون األّول ٢٠٢٠ 

٥٤٦٥٢٨

٣٦٠

٦٠٣٦
٦

راوةهيتالُرطبة الفلّوجةالرماديالقائم
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خطورة الظروف يف مواقع الوافدين من املخياّمت )بني ترشين الثاين وكانون األّول 2020(

اســتقّر حــوايل 42% )648 فــرداً( مــن الوافديــن مــن املخيّــامت يف مواقــع خــارج 

املخيّــامت يف األنبــار ويف مناطــق متوّســطة الخطــورة، بينــام اســتقّر %58 )888 

ــن  ــث الوافدي ــوايل ثل ــتقّر ح ــكل 5(. واس ــورة )الش ــة الخط ــق منخفض ــرداً( يف مناط ف

مــن املخيّــامت إىل قضــاء القائــم )546 فــرداً، 36%( يف مواقــع متوّســطة الخطــورة. 

أّمــا املناطــق األخــرى ايل اســتقّر فيهــا الوافــدون مــن املخيّــامت يف مواقــع 

متوّســطة الخطــورة فهــي قضــاء الرُطبــة بـــنسبة 4% مــن األفــراد، و يليــه قضــاء هيــت 

بنسبة )%2(.

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

خــال عــام 2020، وصــل 1.122 عائــداً )187 أرسة( مــن املخيـّـامت إىل مناطقهــم األصليـّـة؛ 

خــارج  مواقــع  مــن  أرسة(   9.359( عائــداً   56.154 نفســه،  العــام  خــال  وصــل  كــام 

العائديــن مــن املخيّــامت يف مناطــق  األنبــار. واســتقّر 47% مــن  املخيّــامت إىل 

ــامت  ــارج املخيّ ــع خ ــن مواق ــن م ــن العائدي ــتقّر 29% م ــام اس ــورة، بين ــطة الخط متوس

يف مناطق متوسطة الخطورة )الشكل 6(.

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

0+47+53+A%47
%53

  متوّسطة     منخفضة

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

0+29+71+0+A%29

%71

%0%42%58
888888  فرداًفردا648ً فردا00ً

منخفضةمتوّسطةعالية
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خطورة الظروف عىل مستوى األقضية

ال يشمل هذا املجموع سوى العائدين يف املواقع التي تمّ تقييمها وفقاً ملؤشّ العودة، وال ميثّل العدد اإلجاميل للعائدين يف األنبار، حيث مل يتّم تقييم بعض   6
املواقع.

أكــر عــدد مــن  األنبــار يســتضيف  لغايــة كانــون األّول 2020، كان قضــاء هيــت يف 

ــادي  ــاء الرم ــه قض ــرداً( يلي ــية )23,610 ف ــروف قاس ــون يف ظ ــن يعيش ــن الذي العائدي

ــاً  ــة أيض ــت والرُطب ــاءا هي ــتضيف قض ــام يس ــدول 2(. ك ــة )3,120( )الج ــم الرُطب )21,900( ثّ

أعــى نســبة مــن العائديــن الذيــن يعيشــون يف ظــروف قاســية: 13% مــن العائديــن 

يف هيــت، و11% مــن العائديــن يف الرُطبــة )الشــكل 7(. وهــذه النســب أعــى مــن 

املتوّســط الوطنــي البالــغ 10% يف   كانــون األول 2020. أّمــا قضــاء الرمــادي الــذي 

يحــوي أكــر عــدد مــن العائديــن يف املحافظــة، فيَعيــش 21,900 فــرداً أو 4% مــن 

العائديــن يف مواقــع شــديدة الخطــورة، يف حــن يعيــش غالبيــة العائديــن يف 

الرمــادي يف مواقــع منخفضــة الخطــورة، وهــو مــا حــدث أيضــاً يف الفلّوجــة، التــي 

تستضيف ثاين أعى عدد من العائدين )61% يف ظروف منخفضة الخطورة(.

الجدول 2: عدد العائدين يف محافظة األنبار بحسب األقضية وفئة الخطورة6 

ء لقضا عــدد العائدينخطــورة منخفضةخطورة متوّســطةخطــورة عاليةا

1,48898,838100,326القائم

3,12024,46827,588الرُطبة

12,7022,49015,192عَنة

207,984331,050539,034الفلوّجة

2,2326,69018,54027,462حَديثة

23,610120,04232,748176,400هيت

15,97215,972راوة

21,900193,500385,098600,498الرمادي

52,350680,196769,9261,502,472جميع األقضية

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

منخفضة متوّسطة عالية

٣٪

٤٪

١٣٪

٨٪

١١٪

١٪

٤٦٪

٣٢٪

١٠٠٪

٦٨٪

٢٤٪

٣٩٪

٨٤٪

٨٩٪

٩٩٪

٥٢٪

٦٤٪

١٩٪

٦٨٪

٦١٪

١٦٪

القائم

الُرطبة

َعنة

الفلّوجة

َحديثة

هيت

راوة

الرمادي

جميع األقضية
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التباين عىل مستوى األقضية بني كانون األّول 2019 وكانون األّول 2020

دوافع الخطورة مؤشّة بحَسب النواحي؛ وهي توفرّ معلومات عن الظروف املعيشيّة التي تساهم يف خطورة الظروف من أجل تكوين معلومات أفضل عن التدخاّت.   7
فكّل دافع من تلك الدوافع يتكوّن من عدّة مؤشّات ملؤشّ العودة، ويأخذ يف االعتبار تأثر كل مؤشّ 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 ــع الرئيس ــة إىل الدواف ــار، إضاف ــة األنب ــن أقضي ــاء م قض

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

وكانون األّول 2020 .7 

الخارطة 2: أقضية األنبار بحسب فئة الخطورة 

ــة للظــروف  ــم يف الخطــورة اإلجامليّ ــّم تســجيل تفاقُ كمّعــدل بالنســبة لــكل قضــاء، ت

يف أقضيــة القائــم وَعنــة وَحديثــة وهيــت خــال الفــرة بــن كانــون األول 2019 وكانــون 

األول 2020، بينــام ُســجِّل تحّســن يف الظــروف يف الفلّوجــة والرمــادي )الشــكل 8(. 

وكان قضــاء الرُطبــة مســتقرّاً مــن حيــث خطــورة الظــروف خــال هــذه الفــرة. ومــن بــن 

هــذه األقضيــة، تغــّرت الظــروف يف َعنــة فقــط عــى مــدار العــام، مــن متوّســطة إىل 

منخفضة. 

عالية

متوّسط الخطورة بَحسب األقضية عالية

 حدود املحافظة
حدود القضاء

منخفضة

متوّسطة

سوریا

االردن

مملکة العربیة
السعودیة

ایران

کویت

ترکیا

سوریا

العراق

مملکة العربیة السعودیة

االردن
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الشكل 8: الخطورة االجامليّة بَحَسب أقضية األنبار خال الفرة بن كانون األّول 2019 وكانون األّول 2020

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

القائم قضاء 

ــم ضمــن الفئــة املتوّســطة،  ــاء القائ عــى مــدار عــام 2020، بقيــت الظــروف يف قض

مــع حــّد أدىن مــن االختــاف يف دوافــع الخطــورة عــر النواحــي. فخطــورة الظــروف 

ــدي، تُعــزى إىل التعــايف املحــدود للزراعــة واملشــاريع الصغــرة،  يف ناحيــة الُعبي

بشــأن  واملخــاوف  العــودة،  وَحظــر  املختلفــة،  العنــف  مصــادر  بشــأن  واملخــاوف 

ــدار  ــى م ــش. وع ــاط التفتي ــى نق ــيطرة ع ــة املُس ــر الحكوميّ ــكريّة غ ــات العس الجه

ــناً معتــدالً يف مجــال َدمــار املَســاكن. كذلــك ســجلّت  عــام 2020، شــهدت الناحيــة تحسُّ

ناحيــة الرّمانــة ظروفــاً قاســية مامثلــة، بســبب بــطء تعــايف األنشــطة الزراعيــة بشــكل 

أكــر مــن ناحيــة الُعبيــدي. وباملقارنــة مــع النواحــي األخــرى، يّعــد مركــز القائــم أقــل 

خطــورة نســبيّاً مــن حيــث تعــايف النشــاط االقتصــادي، رغــم أّن الســّكان يشــركون يف 

الَعــودة،  العنــف املختلفــة وَحظــر  مســتويات عاليــة مــن املخــاوف مــن مصــادر 

نقــاط  عــى  املُســيطرة  الحكوميّــة  غــر  العســكريّة  الجهــات  بشــأن  واملخــاوف 

التفتيش.

القائم

التامسك االجتامعيالسامة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة

متوّسطةمتوّسطةمنخفضةمتوّسطةمنخفضة ▼متوّسطةالعُبيدي

متوّسطةمتوّسطةمنخفضةمتوّسطةمنخفضةمتوّسطةالرمّانة

متوّسطةمتوّسطةمنخفضةمتوّسطةمنخفضةمتوّسطةمركز القائم

▲ – تحّسن  ▼ – تدهور مقارنة بجولة ترشين الثاين – وكانون األوّل 2019  

إجاميل الخطورة

خطورة منخفضةخطورة عالية

منخفضة (ك١ ٢٠٢٠)                   

منخفضة (ك١ ٢٠١٩)                    متوّسطة (ك١ ٢٠١٩)             

عالية (ك١ ٢٠٢٠) 

عالية (ك١ ٢٠١٩) 

متوّسطة (ك١ ٢٠٢٠)             

القائم

الُرطبة

َعنة

الفلّوجة

َحديثة

هيت

راوة

الرمادي
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الرُطبة قضاء 

ــم  ــام 2020. ويّض ــدار ع ــى م ــة ع ــاء الرُطب ــروف يف قض ــى الظ ــّر ع ــرأ أي تغ مل يط

القضــاء ناحيــة واحــدة فيهــا عائــدون. وتُعــزى خطــورة الظــروف يف ناحيــة مركــز 

الرُطبــة إىل عــدم كفايــة الوصــول إىل املــاء الجــاري، مــام يؤثــّر عــى معظــم 

ــة،  ــف املختلف ــادر العن ــأن مص ــق بش ــن القل ــة م ــتويات عالي ــة إىل مس ــّكان، إضاف الس

ومنــع العــودة، واملخــاوف بشــأن الجهــات العســكريّة غــر الحكوميّــة املُســيطرة 

عى نقاط التفتيش. وقد ُسِجلّت العودة املحظورة أيضاً كظروف خطرة.

الرُطبة

التامسك االجتامعيالسامة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة

متوّسطةمتوّسطةمتوّسطةمتوّسطةمنخفضةمتوّسطةمركز الرُطبة

▲ – تحّسن  ▼ – تدهور مقارنة بجولة ترشين الثاين – وكانون األوّل 2019

َعنة قضاء 

بشــكل عــام، لوِحــظ تدهــور يف الوضــع العــام يف قضــاء َعنــة. ويُعــزى تدهــور 

الظــروف يف ناحيــة مركــز َعنــة إىل زيــادة كبــرة يف خطــورة الظــروف بســبب القيــود 

ــك  ــّدالت تل ــت مع ــران. وبقي ــار وحزي ــهَري أيّ ــة يف ش ــاة العاّم ــى الحي ــة ع املفروض

الظــروف مرتفعــة طــوال الفــرة املتبقيّــة مــن الَســنة. وفيــام عــدا ذلــك، يُعــزى 

ــادر  ــأن مص ــايل بش ــدى األه ــاوف ل ــود مخ ــة إىل وج ــز َعن ــروف يف مرك ــور الظ تده

العنف املختلفة، وارتفاع معّدالت البطالة.

عَنة

التامسك االجتامعيالسامة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة

منخفضة ▼منخفضةمنخفضةمتوّسطةمنخفضةمتوّسطة ▼مركز عَنة

▲ – تحّسن  ▼ – تدهور مقارنة بجولة ترشين الثاين – وكانون األوّل 2019

الفلّوجة قضاء 

تحّســن الوضــع العــام يف قضــاء الفلّوجــة أكــر مــن أّي قضــاء آخــر يف األنبــار عــى 

مــدار عــام 2020. إذ شــهدت ناحيــة العامريّــة، تحّســناً ملحوظــاً يف تعــايف املشــاريع 

ــك،  ــع ذل ــون األّول 2020. وم ــاين – كان ــن الث ــال ترشي ــة خ ــطة الزراعي ــرة واألنش الصغ

ارتفعــت املخــاوف بشــأن الوصــول إىل الخدمــات الحكوميـّـة، ومصــادر العنــف املختلفة 

ــورة،  ــودة املحظ ــّدالت الع ــت مع ــاً. وبقي ــران والحق ــار – حزي ــال أيّ ــة خ ــة عالي إىل درج

نقــاط  عــى  املُســيطرة  الحكوميّــة  غــر  العســكريّة  الجهــات  بشــأن  واملخــاوف 

التفتيــش، مرتفعــة باســتمرار عــى مــدار الَســنة. وشــهدت ناحيــة الگرمــة تحّســناً 

طفيفــاً يف حجــم َدمــار املَســاكن؛ فيــام أّدى تدهــور طفيــف يف خدمــة املــاء 

الجــاري خــال أيّــار – حزيــران إىل تفاقــم شــامل يف خطــورة الظــروف املرتبطــة 

بالخدمــات األساســيّة، كــام بقيــت معــّدالت العــودة املحظــورة، واملخــاوف بشــأن 

مرتفعــة  التفتيــش  نقــاط  عــى  املُســيطرة  الحكوميّــة  غــر  العســكريّة  الجهــات 

باســتمرار. وِيعــزى تحّســن الظــروف يف الصقالويّــة، إىل التحّســن العــاّم الــذي حــدث 

الزراعيّــة  األنشــطة  تعــايف  شــمل  والــذي  األّول،  كانــون   – الثــاين  ترشيــن  خــال 

وتضــاؤل  اليوميّــة،  العامــة  الحيــاة  يف  والتحّســن  الصغــرة،  التجاريّــة  واألعــامل 

املخــاوف بشــأن مصــادر العنــف املختلفــة. كــام انخفضــت املخــاوف بشــأن الذخائــر غــر 

املنفجــرة بشــكل كبــر خــال أيلول-ترشيــن األّول. ومل يســّجل مركــز الفلّوجــة أّي تغــّر 

مّهــم مــن حيــث خطــورة الظــروف، رغــم اإلبــاغ عــن ارتفــاع معــّدالت العــودة املحظورة 

خال أيلول-ترشين األّول، والتي استمرّت حتى نهاية العام.

الفلوّجة 

التامسك السامة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة
االجتامعي

متوّسطة ▲متوّسطة ▼منخفضة ▼منخفضة ▲منخفضةمتوّسطةالعامريّة

منخفضةمنخفضةمنخفضة ▼متوّسطةمنخفضة ▲متوّسطةالگرمة

متوّسطة ▲متوّسطة ▲منخفضةمتوّسطة ▲منخفضةمتوّسطة ▲الصقاويّة

منخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمركز الفلوّجة

▲ – تحّسن  ▼ – تدهور مقارنة بجولة ترشين الثاين – وكانون األوّل 2019
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َحديثة قضاء 

لوِحــظ تدهــور هامــّي يف ظــروف ناحيــة حديثــة، مقارنــة بشــهر كانــون األّول 2019. 

ويف ناحيــة الحقالنيـّـة، ترتبــط خطــورة الظــروف بالتعــايف البطــيء لألنشــطة الزراعية 

املتفجــرّة،  غــر  الذخائــر  مــن  واملخــاوف  العمــل،  وفُــرَص  الصغــرة  واملشــاريع 

ــة املســيطرة عــى نقــاط التفتيــش. ويف بَروانــة،  والجهــات العســكريّة غــر الحكوميّ

تُّعــد فُــرص العمــل، ووجــود جهــات عســكريّة غــر حكوميّــة تســيطر عــى نقــاط 

التفتيــش عوامــل أساســيّة تزيــد مــن خطــورة الظــروف. ويف مركــز َحديثــة أيضــاً 

إىل  الوصــول،  صعوبــة  إىل  إضافــة  َحديثــة؛  يف  أخــرى  ألماكــن  مامثلــة  بظــروف 

الخدمات األساسيّة كالتعليم والرعاية الصحيّة.

حَديثة

التامسك االجتامعيالسامة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة

منخفضةمتوّسطةمنخفضةمتوّسطةمنخفضةمتوّسطةالحقانيّة

منخفضةمنخفضةمنخفضةمتوّسطةمنخفضةمنخفضةبَروانة

منخفضةمنخفضةمنخفضةمتوّسطةمنخفضةمنخفضةمركز حَديثة

▲ – تحّسن  ▼ – تدهور مقارنة بجولة ترشين الثاين – وكانون األوّل 2019

هيت قضاء 

ــت متوّســط الخطــورة عــى مــدار العــام. ففــي ناحيــة  ــاء هي الوضــع العــام يف قض

ــون األّول 2020، إىل  ــون األّول 2019 وكان ــن كان ــروف ب ــور الظ ــزى تده ــدادي، يُع البغ

املخــاوف بشــأن مصــادر العنــف املختلفــة، مــع مســتويات عاليــة للعــودة املحظــورة، 

ــك يف  ــش. وكذل ــاط التفتي ــى نق ــيطر ع ــة تس ــر حكوميّ ــكريّة غ ــات عس ــود جه ووج

ــرات، حيــث لوِحظــت زيــادة حــاّدة يف أيلــول – ترشيــن األّول يف املخــاوف  ناحيــة الُف

ــة  ــطة الزراعيّ ــايف األنش ــام إّن تع ــنة. ك ــدار الس ــى م ــرّة، ع ــر املتفج ــر غ ــن الذخائ م

ــة الصغــرة ال يــزال ينــدرج تحــت فئــة الخطــورة العاليــة يف الُفــرات.  واألعــامل التجاريّ

وســجلّت ناحيــة كُبيســة تحّســناً كبــراً يف الوصــول إىل املــاء الجــاري يف كانــون 

الثــاين - شــباط 2020، لكّنهــا ســجلّت يف ترشيــن الثــاين -كانــون األول 2020 زيــادة يف 

حــاالت اإلشــغال غــر القانــوين ملَســاكن الَغــر. وشــِهد مركــز هيــت تدهــوراً مســتمرّاً 

يف ُســبل العيــش والســامة واألمــن. ويُعــزى هــذا التدهــور إىل تناقــص فــرص 

الحصــول عــى العمــل يف الفــرة بــن أيـّـار وحزيــران. كــام ارتفعــت يف أيلــول - ترشيــن 

األول، نسبة املخاوف من الذخائر غر املتفجرّة.

 Heet

التامسك االجتامعيالسامة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة

Al-Baghdady▼ متوّسطةمتوّسطة ▼منخفضةمتوّسطةمنخفضة ▲متوّسطة

Al-Foratمتوّسطةعالية ▼منخفضةعاليةمنخفضةمتوّسطة

Kubaisaمتوّسطة ▼متوّسطةمنخفضة ▲متوّسطةمنخفضةمتوّسطة

Markaz Heet▼ متوّسطةمتوّسطة ▼منخفضةمتوّسطة ▼منخفضةمتوّسطة

▲ – تحّسن  ▼ – تدهور مقارنة بجولة ترشين الثاين – وكانون األوّل 2019
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قضاء راوة

تحّســن الوضــع العــام يف قضــاء راوة بشــكل طفيــف خــال العــام، لكنــه بقــَي ضمــن 

راوة  مركــز  ناحيــة  متتــاز  حرضيّــة،  منطقــة  ولكونهــا  املتوّســطة.  الخطــورة  فئــة 

ــتويات  ــرة ومس ــاريع الصغ ــايف املش ــطء تع ــبب ب ــطة، بس ــورة متوّس ــّدالت خط مبع

معتدلــة للبطالــة. وال زالــت هنــاك مخــاوف مــن الذخائــر غــر املنفجــرة، ومصــادر العنــف 

املختلفة، ونقاط التفتيش التي تسيطر عليها جهات أمنيّة غر حكوميّة.

راوة

التامسك االجتامعيالسامة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة

منخفضةعاليةمنخفضةمتوّسطةمنخفضةمتوّسطةمركز راوة

▲ – تحّسن  ▼ – تدهور مقارنة بجولة ترشين الثاين – وكانون األوّل 2019

الرمادي قضاء 

يعكــس الوضــع العــام يف قضــاء الرمــادي اتجاهــات وظــروف أقضيــة األنبــار األخــرى، 

حيــث الظــروف قاســية بشــكل معتــدل فيــام يتعلّــق بُســبل العيــش واملخــاوف بشــأن 

بالســامة واألمــن. مــع ذلــك، شــهِد قضــاء الرمــادي تحّســناً طفيفــاً عــى مــدار عــام 

2020. فَفــي الحبانيّــة مل تحــدث تغــّرات كبــرة خــال العــام، لكــّن فــرص العمــل، 

والَعــودة املحظــورة، واملخــاوف مــن مصــادر العنــف املختلفــة، ووجــود جهــات 

الرئيســية  التفتيــش، هــي األســباب  عســكريّة غــر حكوميّــة تســيطر عــى نقــاط 

للخطــورة. وســجلّت ناحيــة الخالديّــة خــال شــهَري كانــون الثــاين وشــباط، تحّســناً يف 

ــى  ــيطر ع ــة تس ــر حكوميّ ــكريّة غ ــات عس ــود جه ــورة، ووج ــودة املحظ ــّدالت الع مع

ــة  ــة للغاي ــة مرتفع ــف املختلف ــادر العن ــأن مص ــاوف بش ــت املخ ــش، وبقي ــاط التفتي نق

ــران  ــار - حزي ــودة يف أيّ ــؤّش الع ــاء إىل م ــة الوف ــت ناحي ــام. وأضيف ــدار الع ــى م ع

2020 وكانــت قــد شــهدت تغيــراً طفيفــاً خــال فــرة التدخــّل. وتُعــزى خطــورة الظــروف 

يف هــذه الناحيــة إىل املخــاوف مــن الذخائــر الحربيّــة غــر املنفجــرة، ووجــود جهــات 

ــاريع  ــيء للمش ــايف البط ــش، والتع ــاط التفتي ــى نق ــيطر ع ــة تس ــر حكوميّ ــة غ أمنيّ

الصغــرة. ومتتــاز ناحيــة حصيبــة الرشقيّــة بَوضــع فريــد بــن نواحــي الرمــادي، وذلــك 

لوجــود مســتويات عاليــة نســبياً مــن املَســاكن املدمــرّة فيهــا. مــع ذلــك، ســجلّت هــذه 

الناحيــة تحّســناً يف تعــايف الزراعــة خــال الفــرة أيـّـار – حزيــران، وانخفاضــاً طفيفــاً يف 

املخــاوف املتعلّقــة بنقــاط التفتيــش. وتعــاين ناحيــة مركــز الرمــادي مــن ظــروف أقــّل 

خطــورة. إذ تضاءلــت بشــكل الفــت خــال الفــرة بــن أيلــول وترشيــن الثــاين، املخــاوف 

املتعلّقــة بالجهــات الفاعلــة غــر الحكوميـّـة التــي تســيطر عــى نقــاط التفتيــش، بينــام 

تدهورت األنشطة الزراعية واملشاريع الصغرة بشكل مطرّد عى مدار العام.

الرمادي 

التامسك السامة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة
االجتامعي

منخفضةمتوّسطةمنخفضةمتوّسطةمنخفضةمتوّسطةالحبانيّة

منخفضة ▲متوّسطة ▲منخفضةمتوّسطةمنخفضةمتوّسطةالخالديّة

منخفضةمتوّسطةمنخفضةمتوّسطةمنخفضةمتوّسطةالوفاء

متوّسطةمتوّسطةمنخفضةمتوّسطةمتوّسطةمتوّسطةحصيبة الرشقيّة

منخفضةمنخفضة ▲منخفضةمتوّسطةمنخفضةمنخفضةمركز الرمادي

▲ – تحّسن  ▼ – تدهور مقارنة بجولة ترشين الثاين – وكانون األوّل 2019



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 

مساحتها. أو  بحدودها  يتعلق  فيام  أو  سلطاتها،  أو  منطقة  أو  مدينة  أو  إقليم  أو  بلد  ألّي  القانوين 
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