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الشكل رقم )1(: نسبة العائدين حسب ّشدة الخطورة

خطورة منخفضة خطورة متوسطة خطورة عالية

%49 %40 %11

2.373.684 عائداً 1.972.404 عائداً 512.034 عائداً

 4.858.122 عائداً
 + 52.518 منذ الجولة الجولة الحادية عرشة    

                      )ترشين الثاين – كانون األّول 2020(

  2.128
 موقع

 + 52 منذ الجولة 
الحادية عرشة 

809.687
أرسة

38
قضاء

  8
محافظات

فرتة جمع البيانات: آذار - نيسان 2021

الِسياق

مواقع  يف  الظروف  ّشدة  مدى  لقياس  مصّممة  أداة  العودة،  مؤّش 
عرشة  الثانية  للجولة  الّعودة  مبؤّش  الخاصة  البيانات  جمع  تّم  الّعودة. 
خالل شهري آذار ونيسان من عام 2021 عرب 8 محافظات و38 قضاًء و2.128 
موقعاً يف العراق. وتّم يف هذه الجولة تقييم 52 موقع عودة جديد.   

العائدون الذين يعيشون يف ظروف شديدة الخطورة

أنَّ 448 موقعاً شديد 	  للتقييم، تبيَّ  من بي 2.128 موقع عودة َخضع 
الخطورة يستضيف 11% من العائدين أو 512.034 عائداً.

27.486 عائداً يعيشون يف 	  العائدين قدرها  لوحظت زيادة يف عدد 
التي جرت يف ترشين  السابقة  الجولة  ظروف شديدة الخطورة منذ 
الثاين وكانون األول 2020، حيث كان 10% من العائدين )484.548 فرداً( 

يعيشون يف ظروف شديدة الخطورة.

ُسجِّلت أكرب الزيادات يف صالح الدين )28.386( ونينوى )12.132(. بينام 	 
أّما   .)3,126( )10,254( ودياىل  األنبار  انخفاض يف محافظة  أكرب  َل  ُسجِّ
يف صالح الدين، فكانت أكرب الزيادات يف بيجي وتكريت. ويتّسم قضاء 
بيجي بزيادة الظروف الخطرية بعد أن شهَد زيادة قدرها 16.200 عائداً 
يف هذه الجولة. وتُعزى هذه الزيادة إىل تدهور الخدمات الحكوميّة، 
وارتفاع املخاوف بشأن الذخائر الحربية غري املتفجّرة، وحاالت االحتالل 
غري املرشوع ملَساكن الغري، إضافة إىل الدمار الهائل للمساكن يف 
املواقع التي تّم تقييمها مؤخراً. أّما يف تكريت، فتُعزى الزيادة إىل 
تزايد املخاوف بشأن الذخائر الحربية غري املتفجّرة وتغرّي منط الحياة 
جلَت أكرب الزيادات يف سنجار والبّعاج،  اليوميّة العاّمة. ويف نينوى، سُّ
بعد العودة إىل مواقع تعاين من بطء تعايف األعامل والزراعة، وسوء 
توفري الخدمات الحكوميّة وشّحة املياه، واملخاوف بشأن مصادر العنف 
املختلفة ووجود جهات غري حكوميّة يف نقاط التفتيش، إىل جانب غياب 
عمليّة املصالحة. يُضاف إىل ذلك، دمار املساكن الواسع النطاق يف 
املواقع التي تّم تقييمها مؤخّراً. ويف األنبار، لوحظ أكرب انخفاض يف 
هيت والقائم بسبب إعادة بناء بعض املنازل. أّما يف دياىل، فكان أكرب 
انخفاض يف املقداديّة، حيث وجد األهايل تحّسناً كبرياً يف الخدمات 
وتراجع  الزراعيّة  األنشطة  عن  فضالً  والكهرباء،  كاملياه  األساسية، 

املخاوف بشأن مصادر العنف.

ال تزال محافظتا نينوى وصالح الدين تستضيفان أكرب عدد من العائدين 	 

الذين يعيشون يف ظروف شديدة الخطورة، حيث بلغ عددهم 247.434 
فرداً يف نينوى و172.068 يف صالح الدين.

وتستضيف محافظتا صالح الدين ودياىل أعىل نسبة من العائدين الذين 	 
يعيشون يف ظروف شديدة الخطورة )24% يف صالح الدين، و%20 

يف دياىل(.   

ـد خطورة للَعودة املواقع األشَّ

يف هذه الجولة، تّم تحديد 71 موقعاً يستضيف 71.286 عائداً يعيشــون 	 
يف ظروف شديدة الخطورة. أّما املراتب الَخمس األوىل لهذه املواقع 
فال زالت من نصيب قضاء طوز خورماتو يف محافظة صالح الدين، بوجود 

480 عائداً فيه.  

لوِحظ وجود 4 مواقع إضافيّة تعاين من ظروف عودة شديدة الخطورة 	 
منذ الجولة السابقة التي جرت يف ترشين الثاين وكانون األّول 2020، 

بوجود 59.964 فرداً يعيشون يف 67 موقعاً شديد الخطورة.

املنهّجية

يستند مؤش العودة عىل 16 معيار ُمّوزعاً عىل مقياسني، هام: )1( ُسبُل 
العيش والخدمات األساسيّة، )2( تصّورات التامسك االجتامعي والسالمة. 
ويتّم استخدام منوذج االنحدار لتقييم تأثري كل معيار عىل تسهيل العودة 
أو منع حدوثها، وأيضاً لحساب الدرجات الخاّصة باملقياسني. فعىل سبيل 
املثال، يخترب النموذج ضعف احتامل العودة إىل موقع مل ترجع االنشطة 
الزراعيّة فيه إىل وضعها الطبيعي، مقارنة مبواقع أخرى عادت فيها 
نتائج  تُجَمع  الكّل،  دة  الشِّ مؤّش  ولحساب  طبيعتها.  إىل  األنشطة  تلك 

املقياَسني.

يبدأ املؤّش من الصفر )استيفاء الظروف األساسيّة للعودة( وينتهي بـ 
100 )عدم استيفاء الظروف األساسيّة للعودة(. وتشري الدرجات األعىل إىل 
ظروف معيشيّة أكرث قسوة للعائدين. وتّم تصنيف درجات مؤّش الخطورة 
إىل ثالث فئات: »منخفضة« و »متوّسطة« و »عالية« )الفئة العالية تتّضمن 

أيضاً العالية جداً(.

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



العراق  - عرشة  الثانية  الجولة  نتائج  الَعودة:  ُمؤشـِّر 

املواقع الساخنة يف كل محافظة

تصنَّف النواحي كمواقع ساخنة إذا حقّقت درجات عالية عىل مقياس واحد عىل األقّل من املقياَسني )ُسبل العيش والخدمات األساسيّة، أو السالمة والتامسك 
االجتامعي( أو إذا حقّقت درجات متوّسطة بالنسبة لشّدة الخطورة مع عدد كبري نسبياً من العائدين )وجود 60.000 عائداً عىل األقل يف الناحية(. 

 ويف هذه الجولة تّم تحديد 34 موقعاً ساخناً يف خمس محافظات. ومقارنة بالجولة السابقة التي جرت يف ترشين الثاين وكانون األّول 2020، أضيفت 
ناحية واحدة فقط إىل القامئة، هي: مركز تكريت )قضاء تكريت( يف محافظة صالح الدين. وتّم تصنيف الناحية عىل أنّها »موقع ساخن« بسبب القلق املتزايد 

بشأن مصادر العنف املختلفة ووجود الذخائر الحربيّة غري املتفجّرة، إضافة إىل عدم مغادرة األهايل يف بعض املواقع ملنازلهم إالّ يف حالة الرضورة.

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 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 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:       604.692  عائداً يف مواقع ساخنة
اآلمريل	 

االسحاقي 	 

املعتصم	 

الصينيّة	 

مركز البَلَد 	 

مركز الدور 	 

مركز 	 
الرشقاط    

مركز بيجي	 

مركز 	 
سامّراء

مركز طوز 	 
خورماتو

سليامن بك	 

يرثب	 

مركز تكريت	 

نينوى:    528.234  عائداً يف مواقع ساخنة
القحطانيّة	 

الِشامل 	 

العياضيّة	 

حاّمم العليل	 

مركز البّعاج	 

مركز سنجار 	 

مركز تلّعفر	 

الَقريوان                                                 	 

ُزّمار	 

األنبار:    383.868  عائداً يف مواقع ساخنة
العامريّة	 

البغدادي	 

الفرات	 

الگرمة 	 

حصيبة الرشقيّة	 

مركز القائم	 

مركز هيت             	 

دياىل:    139.746  عائداً يف مواقع ساخنة
أبو َصيدا	 

ُجلوالء	 

مركز املقداديّة	 

قرة تپة	 

بغداد:   6.300  عائداً يف مواقع ساخنة
النرص والسالم	 

منخفضمرتفع متوسط

َعَدم مسؤولية 

إّن جميع اآلراء الواردة يف هذا التقرير، هي آراء املؤلفني 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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