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

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

العيــش والخدمــات األساســيّة؛ فيــام يتمحــَور املقيــاس الثــاين حــول قضايــا التامســك 

االجتامعــي وتصــوّرات الســامة واألمــن. ويســتخدم املــؤرش منــوذج االنحــدار لتقييــم 

تأثــر كل مــؤرش مــن تلــك املــؤرشات يف تســهيل أو منــع العــودة. وينتقــل املــؤرش 

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 املــؤرش إىل ظــروف 

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

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

عــى ديناميكيـّـات الَعــودة يف محافظــة نينــوى. يتنــاول القســم األول منــه نُبــذة عــن 

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 

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

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 نينــوى يف كانــون األّول 2020، 1.89 

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

أقضيــة و926 موقعــاً.1 وهــو أكــر عــدد مــن العائديــن مقارنــة باملحافظــات األخــرى، 

بنســبة 39% مــن جميــع العائديــن يف العــراق )الشــكل 1(. وارتفــع عــدد العائديــن يف 

نينــوى خــال الفــرة بــن كانــون األّول 2019 وكانــون األّول 2020، مبقــدار 122.820 فــرداً، 

ــة  ــاد إىل املحافظ ــث ع ــابق، حي ــام الس ــجل يف الع ــك املس ــن ذل ــل م ــدد أق ــو ع وه

152.184 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

لتفاصيل أكر عن مواقع الاّ عودة، يرجى االطاع عى التقرير املوسوم “مناطق الاّ عودة”.  4

خــال الجولــة 11 ملــؤرش العــودة التــي جــرَت بــن ترشيــن الثــاين وكانــون األول 2020، تــّم 

ــن  ــاين م ــع، يع ــذه املواق ــن ه ــاً م ــظ أّن 278 موقع ــودة. ولوح ــع ع ــم 907 موق تقيي

ظــروف قاســية.2 إذ تســتضيف محافظــة نينــوى أكــر عــدد مــن العائديــن الذين يعيشــون 

يف ظــروف عاليــة الخطــورة، بوجــود 235.302 فــرداً. ويعنــي ذلــك أّن حــوايل 12% مــن 

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

32% إىل مواقــع متوّســطة الخطــورة، و56% إىل مواقــع منخفضــة الخطــورة. ويعتــَر 

عــدد العائديــن ضمــن فئــة الخطــورة العاليــة، يعتــر عــدد العائديــن ضمــن فئــة الخطــور 

العاليــة أعــى مــن املتوســط الوطنــي. هنــاك خطــأ بالرجمــة  )بعــد املقارنــة مــع النــص 

االصــي املوجــود يف املصــدر( مــن املتوّســط الوطنــّي الــذي يشــر إىل أّن10% مــن 

العائدين يعيشون يف مواقع عالية الخطورة )الشكل 2(.

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

شــهدت محافظــة نينــوى خــال عــام 2020 زيــادة تدريجيّــة 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 ارتفــاع قــدره 61.578 فــرداً يعيشــون يف ظــروف 

بائســة. وكذلــك لوِحظــت زيــادة يف عــدد العائديــن الذيــن يعيشــون يف ظــروف 

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 يف أقضيــة تلعّفــر واملوصــل والبّعــاج، وتدهــور أحــوال العمــل، وحــدوث 

الذيــن  العائديــن  انخفــض عــدد  ذلــك،  اليوميّــة. مــع  العاّمــة  الحيــاة  تغــّرات يف 

يعيشــون يف ظــروف بائســة يف الجولــة التــي جــرت يف أيلــول -ترشيــن األّول 2020، 

بعد رفع تدابر اإلغاق واستقرار حالة العمل والحياة اليوميّة.

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

مواقع الالَّعودة، واملواقع املُقيَّمة حديثاً

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

ــَر  ــة الَح ــد يف أقضي ــوى، وبالتحدي ــة نين ــودة يف محافظ ــهد َع ــاً مل يش 138 موقع

)53( والبّعــاج )24( وســنجار )24(. ومــن جميــع هــذه املواقــع، شــِهَد 58 موقعــاً َعــودة 

النازحــن إليهــا عــى مــدار عــام 2020 بعــد حصولهــم عــى املوافقــات األمنيّــة 

ــم، أو  ــي يف مناطقه ــع األمن ــن الوض ــاكنهم، وتحّس ــل مس ــادة تأهي ــة، وإع املطلوب

ــاً  ــزوح 49 موقع ــع الن ــة تتبّ ــجلّت مصفوف ــاً، س ــام 2020 أيض ــال ع ــة. وخ ــباب عاطفيّ ألس

ــاّ عــودة يف نينــوى 129  ــاً مل يشــهدوا أّي عــودة، فأصبــح مجمــوع مواقــع ال إضافي

موقعــاً، كــام يف كانــون األّول 2020. ويُّعــد الوضــع األمنــي املتوتــّر ودمــار املســاكن 

وقلـّـة الخدمــات األساســيّة وســوء البنيــة التحتيـّـة، األســباب الرئيســيّة وراء عــدم عــودة 

األهــايل إىل هــذه املناطــق.4 مــن جهــة أخــرى، تــّم تقييــم 201 موقــع عــودة إضافيّــاً 

يف نينــوى بعــد انتقــال العائديــن إىل مناطــق جديــدة منــذ كانــون األّول 2019. وتقــع 

هــذه املواقــع الجديــدة يف أقضيــة البّعــاج )87( واملوصــل )36( والَحَر )34( وســنجار 

)33(؛ يُصنّف 112 موقع منها ضمن فئة الخطورة العالية.
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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   5
املؤقت؛ فضاً عن املباين التي تررّت دمرّت بشدّة أو املساكن املعتادة واإلقامة اإليجار عى املدى الطويل غر الصالحة للسكن )لها نفس خصائص املباين غر 

املكتملة أو املتررّة 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.  6

الجولة 119 للقامئة الرئيسيّة )ترشين الثاين – كانون األوّل 2020(.  7

حتــّى كانــون األول 2020، وصــل 56.670 عائــدا إىل ترتيبــات إيــواء حرجــة يف نينــوى، أي 

حــوايل 3% مــن مجمــوع العائديــن يف املحافظــة.5 ويعيــش معظــم هــؤالء العائديــن 

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

جامعيّــة. بعــد قــراءة املصــدر تبــن ان النســب املكتوبــة بالنســخة العربيــة غــر 

ــن  ــردا( م ــوايل )32.556 ف ــز ح ــة: يرك ــب التالي ــتبدالها بالنس ــم اس ــه ت ــودة و علي موج

العائديــن املقيمــن يف ترتيبــات ايــواء حرجــة يف اقضيــة املوصــل)60%( و تليهــا 

سنجار 14%، تلعفر 13% و البعاج %9.

النازحون يف نينوى

شــهدت محافظــة نينــوى بــن كانــون األّول 2019 وكانــون األّول 2020، انخفاضــاً يف 

عــدد النازحــن مــن 334.788 نازحــاً إىل 273.056 نازحــاً. وشــمل هــذا االنخفــاض البالــغ 

ــامت أيضــاً مبقــدار 37.270 فــرداً  61.732 فــرداً، انخفاضــاً يف عــدد النازحــن مــن املخيّ

الزالــت  االنخفــاض،  هــذا  ورغــم   .)%40( املخيّــامت  خــارج  مــن  فــرداً  و24.462   )%60(

محافظــة نينــوى تســتضيف العــدد األكــر مــن النازحــن يف العــراق بنســبة 22% مــن 

إجــاميل النازحــن يف البــاد، يعيــش معظمهــم )210.966 فــرداً أو 77% مــن إجــاميل 

ــيخان  ــل والش ــاءا املوص ــتضيف قض ــامت. ويس ــارج املخيّ ــة( خ ــن يف املحافظ النازح

أكــر عــدد مــن النازحــن يف املحافظــة، بنســبة 40% )109.282 فــرداً( يف املوصــل 

و16% )43.534 فــرداً( يف الشــيخان. كــام أّن هنــاك مواقــع يف املوصــل وســنجار 

تستضيف نازحن أكر من العائدين )الجدول 1(.

الجدول 1: عدد العائدين والنازحن يف نينوى 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

ال يوجد028,116850ال يوجدعقرة

50,1306,81000عاليةالبعّاج

168,39619827,1700منخفضةالحمدانيّة

2,14220,27423,2600منخفضةالشيخان

48,9003,13800متوّسطةالحََر

1,050,72698,47210,81011منخفضةاملوصل

111,19235,922014عاليةسنجار

355,7229,45000متوّسطةتلعفر

101,9468,58601منخفضةتلكيف

1,889,154210,96662,09026املجموع

العائدون من املخيّامت، والعالقة مع درجة الخطورة6

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

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

وصــول 26.646 عائــداً )4.441 أرسة( مــن كافــة مخيــاّمت البــاد إىل أماكــن تقــع خــارج 

املخيّــامت يف نينــوى.7 وجــاء ثاثــة أربــاع هــؤالء نتيجــة إلغــاق املخيّــامت وتوحيدهــا 

منــذ منتصــف ترشيــن األّول 2020. وعــاَد مــن هــؤالء 22.242 فــرداً )83%( إىل مناطقهــم 

األصليّــة، بينــام انتقــل 4.404 )17%( منهــم إىل مواقــع نــزوح جديــدة، وأصبحــوا بالتــايل 

ــامت ورغبــة بعــض النازحــن يف  ــامت. وإضافــة إىل إغــاق املخيّ نازحــن خــارج املخيّ

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

باتجــاه مغــادرة املخيّــامت يرتبــط بحظــر التجــّول بســبب تفــّي جائحــة كورونــا. إذ 

ســاهم هــذا العامــل يف الحــّد مــن قــدرة النازحــن عــى العمــل خــارج املخيّــامت أو 

التنقــل بحّريــة بــن منطقــة األصــل ومنطقــة النــزوح، األمــر الــذي دفعهــم نحــو 

الَعودة إىل مناطق األصل.

مــن  القادمــن  العائديــن  مــن  عــدد  أكــر  واملوصــل،  ســنجار  قضــاءا  ويســتضيف 

ــم  ــاد معظ ــكل 4(. وع ــامت )الش ــع املخيّ ــن جمي ــن م ــي القادم ــبة ثثُلُثَ ــامت بنس املخيّ

القادمــن مــن املخيـّـامت إىل مناطقهــم األصليــة يف ســنجار )85%( واملوصــل )%77( 

يف  و%23  ســنجار،  يف   %15( جديــدة  نــزوح  مواقــع  إىل  اآلخــرون  عــاد  حــن  يف 

املوصل( وأصبحوا بالتايل نازحن خارج املخياّمت. 

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

يرجى الرجوع إىل تقرير تعقّب حاالت الطوارئ ملزيد من التفاصيل عن تحرّكات العودة إىل سنجار والبعّاج.  8

فضــاً عــن ذلــك، خــال الفــرة بــن 8 حزيــران و31 كانــون األول 2020، عــاد 45.239 )8.483 

أرسة( نازحــاً مــن مخيّــامت محافظــة دهــوك إىل قضــاَئ ســنجار والبّعــاج. مــن بينهــم 

41.405 فــرداً )92%( عــادوا إىل ســنجار و 3.834 النســبة )8%( و التــي متثــل العــودة اىل 

بعــاج مكــررة بالتقريــر. إضافــة إىل ذلــك، تــّم تســجيل 34.765 كعائديــن )77%( بينــام تــّم 

تســجيل 10.474 فــرداً منهــم )23%( كنازحــن. وحيــث عــاد األغلبيــة مــن محافظــة دهــوك 

)36.160 أو 81%( كــام وصــل عــدد كبــر مــن مناطــق أخــرى مــن نينــوى )8.022 أو %18(. 

وتّم تتبّع هذه التحرّكات كحالة طوارئ منفصلة خاّصة بسنجار.8 

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

٦ - ٦٦

٦٧ - ٢١٠

٢١١ - ٥٢٨

٥٢٩ - ١,١٤٦

١,١٤٧ - ١,٨٣٦

األفراد العائدون من املخياّمت خالل ترشين الثاين

 وكانون األّول ٢٠٢٠

١١,٣٢٢

٦,٨٧٦

٣,٣٢٤٣,١٣٨
١,٨٣٦

١٣٢١٨

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

هذه املواقع غر مصنّفة من حيث الخطورة، ألنها تتكوّن من أماكن مأهولة حديثاً من قبل العائدين. لذا مل يتمّ تقييمها كجزء من مؤرشّ العودة.  9

ــامت يف مناطــق  اســتقر مــا ال يقــّل عــن 61% )16.254 فــرداً( مــن الوافديــن مــن املخيّ

عاليــة الخطــورة خــارج املخيـّـامت يف نينــوى )الشــكل 5(. وتشــر البيانــات إىل احتــامل 

تعــرّض األرَس التــي وصلــت حديثــاً مــن املخيـّـامت لظــروف ســيّئة. كــام أّن وصــول معظــم 

ــة  ــاء يف حال ــم البق ــرّس تفضيله ــورة، يف ــة الخط ــق عالي ــدد إىل مناط ــن الُج الوافدي

نــزوح مطــّول يف املخيّــامت حتّــى إغاقهــا؛ يف ظــّل غيــاب الظــروف املواتيــة 

للعودة يف مناطقهم األصليّة.

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

خــال عــام 2020، وصــل 49.662 عائــداً )8.277 أرسة( مــن املخيّــامت إىل مناطقهــم 

األصليّــة يف نينــوى؛ كــام وصــل خــال العــام نفســه، 92.898 عائــداً )15.483 أرسة( مــن 

ــن  ــن م ــر للعائدي ــق أك ــع مقل ــدو أن الوض ــوى. ويب ــامت إىل نين ــارج املخيّ ــع خ مواق

املخيّــامت، الذيــن يعيــش 74% منهــم )36.558 فــرداً( يف ظــروف شــديدة الخطــورة 

مقارنــة مــع 45% مــن العائديــن مــن مواقــع خــارج املخيّــامت إىل نينــوى )الشــكل 6(. 

ويف قضــاء ســنجار، اســتقر جميــع األفــراد العائديــن )92%( مــن املخيّــامت يف عــام 

2020 يف مواقــع مصنفــة عــى أنهــا شــديدة الخطــورة. وميثــل هــؤالء نصــف جميــع 

ــاء  ــبة لقض ــال بالنس ــف الح ــام 2020. وال يختل ــة ع ــى نهاي ــامت حت ــن املخيّ ــن م القادم

ــورة  ــة الخط ــروف عالي ــون يف ظ ــن يعيش ــن الذي ــبة الوافدي ــت نس ــث بلغ ــاج، حي البّع
83%، يليه قضاء تلعفر بنسبة )%63(.  9

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

%61%21%5%13
3,366 فردا1,452ً فردا5,574ً فردا1616,254,254ً فرداً فرداً

غر مصنّفة9منخفضةمتوّسطةعالية

74+18+2+6+A%74

%18

%2
%6

  عالية    متوّسطة     منخفضة           غر مصنفّة

45+40+14+1+A%45

%40

%14

%1

العائدون من املخياّمت حسب فئة الخطورةالعائدون من خارج املخياّمت حسب فئة الخطورة
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خطورة الظروف عىل مستوى األقضية

ال يشمل هذا املجموع سوى العائدين يف املواقع التي تمّ تقييمها وفقاً ملؤرّش العودة، وال ميثّل العدد اإلجاميل للعائدين يف نينوى، حيث مل يتّم تقييم بعض   10
املواقع.

لغايــة كانــون األّول 2020، كان قضــاء ســنجار يف نينــوى يســتضيف أكــر عــدد مــن 

العائديــن الذيــن يعيشــون يف ظــروف قاســية )97.668 فــرداً( يليــه قضــاء تلعفــر 

)52.362( ثـّـم البّعــاج )40.590( )الجــدول 2(. كــام يســتضيف قضــاءا ســنجار والبّعــاج أيضــاً 

أعــى نســبة مــن العائديــن الذيــن يعيشــون يف ظــروف قاســية: 88% مــن العائديــن 

يف ســنجار، و81% مــن العائديــن يف البّعــاج )الشــكل 7(. أي أّن معظــم العائديــن إىل 

هذيــن القضائـَـن يعيشــون يف ظــروف قاســية، مــع نســبة ضئيلــة عــادت إىل مواقــع 

ذات ظــروف متوّســطة أو منخفضــة الخطــورة؛ وهــو ليــس باألمــر املفاجــئ إذا علمنــا 

أّن موقعــاً واحــداً يف ســنجار ُصّنــف عــى أنـّـه منخفــض الخطــورة، بينــام مل يصنــف أّي 

موقــع كذلــك يف البّعــاج. كــام يســتضيف قضــاءا الَحــَر وتلعفــر أيضــاً نســبة كبــرة مــن 

ــر(  ــَر، و15% يف تلعف ــية )29% يف الح ــروف قاس ــون يف ظ ــن يعيش ــن الذي العائدي

ــك،  ــن ذل ــض م ــى النقي ــغ 12%. وع ــة البال ــط املحافظ ــن متوّس ــى م ــب أع ــي نس وه

يســتضيف قضــاء املوصــل 23.814 فــرداً أو 2% مــن العائديــن الذيــن يعيشــون يف 

مواقــع شــديدة الخطــورة. ويعيــش معظــم العائديــن إىل املوصــل يف مواقــع 

منخفضــة الخطــورة )كــام يف وســط املحافظــة( حيــث تتوفــر فــرص العمــل وامليــاه، 

إضافة إىل السامة واألمن.

الجدول 2: عدد العائدين يف محافظة نينوى بحسب األقضية وفئة الخطورة10 

ء لقضا عــدد العائدينخطــورة منخفضةخطورة متوّســطةخطــورة عاليةا

97,66813,08018110,766سنجار

52,362287,14216,218355,722تلعفر

40,5909,348049,938البعّاج

23,814240,804782,9221,047,540املوصل

14,08234,500048,582الحَر

6,78610,60284,558101,946تلكيف

04,812163,584168,396الحمدانيّة

002,1422,142الشيخان

235,302600,2881,049,4421,885,032جميع األقضية

الشكل 7: نسبة العائدين بحسب األقضية وفئة الخطورة يف محافظة نينوى
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التباين عىل مستوى األقضية بني كانون األّول 2019 وكانون األّول 2020

عوامل الخطورة مؤرشة بحَسب النواحي؛ وهي توفرّ معلومات عن الظروف املعيشيّة التي تساهم يف خطورة الظروف من أجل تكوين معلومات أفضل عن التدخّات.   11
فكّل دافع من تلك الدوافع يتكوّن من عدّة مؤرشّات ملؤرش العودة، ويأخذ يف االعتبار تأثر كل مؤرش منها يف تسهيل أو منع العودة وعدد العائدين يف الناحية.

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

قضــاء مــن أقضيــة نينــوى، إضافــة إىل العوامــل الرئيســيّة11 التــي تســاِهم يف تلــك 

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

وكانون األّول 2020.

الخارطة 2: أقضية نينوى بحسب فئة الخطورة 

ــة للظــروف  ــم يف الخطــورة اإلجامليّ ــّم تســجيل تفاقُ ــكّل قضــاء، ت كمعــدل بالنســبة ل

يف أقضيــة البّعــاج والحــَر وتلكيــف خــال الفــرة بــن كانــون األول 2019 وكانــون األول 

2020، بينــام ُســجِّل تحّســن طفيــف يف الظــروف يف تلعفــر )الشــكل 8(. لكــّن هــذه 

التغــرات مل تكــن بالدرجــة الكافيــة النتقــال القضــاء مــن فئــة خطــورة إىل أخــرى؛ 

وعليه بقَي قضاء تلعفر ضمن فئة الخطورة املتوّسطة، رغم التحسن امللحوظ.

عالية

متوّسط الخطورة بَحسب األقضية عالية

 حدود املحافظة
حدود القضاء

منخفضة

متوّسطة

ایران

کویت

ترکیا

ترکیا
سوریا

سوریا

العراق

مملکة العربیة السعودیة

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

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

سنجار قضاء 

ــنجار ضمــن الفئــة العاليــة. مــع  ــاء س عــى مــدار عــام 2020، بقيــت الظــروف يف قض

ذلــك، لوحــظ بعــض االختــاف يف عوامــل الخطــورة عــر النواحــي التابعــة للقضــاء. إذ 

شــِهدت ناحيــة مركــز ســنجار تدهــوراً يف إمــدادات الكهربــاء، وتُعــزى الخطــورة فيهــا 

ــام  ــي. ك ــك االجتامع ــا التامس ــية وقضاي ــات األساس ــردي الخدم ــي إىل ت ــكل رئي بش

شــهدت هــذه الناحيــة أيضــاً بعــض التحّســن يف َدمــار املســاكن والوضــع األمنــي، حيــث 

أعيــد بنــاء املزيــد مــن املســاكن، وانخفــض عــدد الجهــات األمنيــة الفاعلــة يف بعــض 

املواقــع. ويف ناحيــة القــروان، ترتبــط الظــروف بتوفــر الخدمــات األساســية وُســبل 

العيــش، التــي تدهــورت منــذ أيلــول 2019. كــام تــّم تســجيل ظــروف ســيئة يف املواقــع 

التــي تــّم تقييمهــا ألّول مــرّة خــال عــام 2020، مــن حيــث دمــار املســاكن، واألنشــطة 

ــة،  ــة املجتمعيّ ــاب املصالح ــن غي ــاً ع ــة، فض ــامل التجاريّ ــة، واألع ــة أو الحيوانيّ الزراعيّ

ــاة العامــة اليوميــة. ومــن جهــة أخــرى، لوحــظ تحّســن يف  ــرات يف الحي ووجــود توت

الحالــة األمنيــة بســبب وجــود عــدد أقــل مــن الجامعــات املســلحة يف املنطقــة وقلــة 

نقــاط التفتيــش. أّمــا العامــل الرئيــي للخطــورة يف ناحيــة الِشــامل فهــو ُســبل 

ــذا  ــّر به ــجل أّي تغ ــة؛ إذ مل يس ــامل التجاريّ ــة واألع ــطة الزراعيّ ــردي األنش ــش وت العي

الصدد يف هذه الناحية.

سنجار

التامسك االجتامعيالسامة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة

متوّسطةمتوّسطةمتوّسطةعاليةمنخفضةعاليةالشامل

عاليةمتوّسطة ▲عالية ▼متوّسطةمتوّسطة ▲عاليةمركز سنجار

متوّسطة ▼متوّسطة ▲عاليةعالية ▼منخفضة ▼عاليةالقروان

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

املوصلاملوصل

الحَرض

الحمدانيّةالحمدانيّة

الشيخان

الحَرض

تلعفر

سنجار

البّعاج

إجاميل الخطورة

خطورة منخفضةخطورة عالية

منخفضة (ك١ ٢٠٢٠)                   

منخفضة (ك١ ٢٠١٩)                    متوّسطة (ك١ ٢٠١٩)             

عالية (ك١ ٢٠٢٠) 

عالية (ك١ ٢٠١٩) 

متوّسطة (ك١ ٢٠٢٠)             
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تلعفر قضاء 

رغــم التحّســن العــام يف قضــاء تلعفــر، بقيــت جميــع النواحــي التابعــة للقضــاء ضمــن 

نفــس فئــة الخطــورة خــال الفــرة املشــمولة بالتقريــر. ولوِحــَظ تحّســن يف الخطــورة 

اإلجامليــة فقــط يف ناحيــة مركــز تلعفــر، حيــث ُســِمح للمزيــد مــن النازحــن بالعــودة، 

وتناقصــت حــاالت احتــال مســاكن الَغــر، وانخفــض عــدد الجامعــات املســلّحة يف 

الناحيــة. إالّ أّن الوضــع العــام يف ناحيــة العياضيّــة بقــي عــى حالــه ضمــن فئــة 

الخطــورة العاليــة. ويُعــزى ذلــك إىل ســوء الوضــع األمّنــي يف الناحيــة، حيــث هنــاك 

مخــاوف واســعة بشــأن مصــادر العنــف املختلفــة؛ ومنهــا مثــاً: هجــامت داعــش 

ــة  ــة والديني ــرات الِعرقي ــن أو التوت ــوات األم ــن ق ــتباكات ب ــة واالش ــال االنتقامي واألفع

أربــع جامعــات مســلحة مختلفــة تســيطر عــى األمــن يف  والعشــائريّة، ووجــود 

املنطقــة، فضــاً عــن قــوات الحشــد الشــعبي أو غرهــا مــن الجامعــات التــي تســيطر 

عــى نقــاط التفتيــش إىل جانــب الجيــش العراقــي، والرشطــة املحليــة والرشطــة 

االتحاديّــة. مــن جهــة أخــرى، تدهــورت فــرص العمــل مقارنــة بشــهر كانــون األّول 2019؛ 

وطــرأ تحّســن طفيــف عــى انتعــاش الزراعــة وإمــدادات امليــاه. وحدثــت تغــّرات 

ملحوظــة يف ناحيــة ربيعــة، بوجــود خطــورة عاليــة ترتبــط بُســبل العيــش وســوء 

تقديــم الخدمــات مــن قبــل موظفــي الخدمــة املدنيّــة واملعلمــن واملمرضــن 

والرشطــة، وغــر ذلــك. والحــال نفســه ينطبــق عــى ناحيــة زُّمــار، حيــث غيــاب املصالحــة 

املجتمعيّة، وتزايد صعوبة العثور عى عمل.

تلعفر

التامسك االجتامعيالسامة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة

متوّسطةعاليةمنخفضة ▲متوّسطة ▼متوّسطةعاليةالعياضيّة

منخفضة ▲عاليةمنخفضةمتوّسطةمنخفضةمتوّسطة ▲مركز تلعفر

منخفضةمنخفضةمتوّسطةعاليةمنخفضةمتوّسطةربيعة

عاليةمنخفضةمنخفضةمنخفضة ▼منخفضةمتوّسطةزُمّار

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

البّعاج قضاء 

بشــكل عــام، لوحــظ تدهــور يف الحالــة العامــة يف الناحيتَــن التابعتَــن لقضــاء 

البّعــاج؛ إذ ال تــزاالن ضمــن الخطــورة العاليــة، رغــم اختــاف العوامــل. وترتبــط املشــاكل 

العيــش، وتوفــر الخدمــات األساســيّة  بُســبل  الناحيتــن  بشــكل خــاص يف هاتــن 

ــوء  ــن س ــايل ع ــغ األه ــة، أبل ــة القحطانيّ ــي ناحي ــي. فف ــك االجتامع ــن، والتامس واألم

الظــروف يف املواقــع التــي تــّم تقييمهــا ألّول مــرّة خــال عــام 2020 مــن حيــث َدمــار 

واملصالحــة املجتمعيــة،  اليوميّــة،  العامــة  والحيــاة  الكهربــاء  وســوء  املســاكن، 

والعــودة املحظــورة. مــع ذلــك، لوحــظ بعــض التحّســن يف ظــروف العمــل وتعــايف 

األعــامل التجاريّــة. وعــى مــدار عــام 2020، شــهدت ناحيــة مركــز البّعــاج، تدهــوراً يف 

األنشــطة الزراعيــة، واألعــامل التجاريّــة والعمــل؛ يف حــن تناقصــت حــاالت احتــال 

مساكن الغر، وُسِمح للسكان النازحن بالعودة.

البعّاج

التامسك االجتامعيالسامة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة

متوّسطة ▼عاليةعالية ▼عالية ▲منخفضة ▼عاليةالقحطانيّة

متوّسطة ▲عاليةمتوّسطةعالية ▼منخفضةعاليةمركز البعّاج

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

ــت  بقــي الوضــع العــام يف قضــاء املوصــل عــى حالــه منــذ العــام املــايض. إذ بقيَ

الخطــورة  فئــة  ضمــن  العليــل  وحــاّمم  والشــورة  القيــارة  و  املحلبيّــة  نواحــي 

املتوّســطة، وبعشــيقة ومركــز املوصــل ضمــن فئــة الخطــورة املنخفضــة. ويف ناحيــة 

ــام  ــال ع ــدى خ ــى م ــاء ع ــاء وامل ــر الكهرب ــن يف توف ــظ تحّس ــل، لوح ــّام العلي ح

ــف  ــك، يصّن ــم ذل ــة. ورغ ــف املختلف ــادر العن ــأن مص ــاوف بش ــاض املخ ــع انخف 2020، م

ــات  ــر الخدم ــث توف ــن حي ــورة م ــط الخط ــه متوّس ــى أنّ ــة ع ــام يف الناحي ــع الع الوض

ــال يف  ــك الح ــورة. كذل ــودة املحظ ــاالت الع ــة وح ــة اليومي ــاة العام ــة والحي الحكوميّ

ناحيــة القيــارة، حيــث ســوء توفــر الخدمــات الحكوميّــة والحيــاة العامــة اليوميّــة 

ــور يف  ــظ تده ــام لوح ــل. ك ــى عم ــور ع ــة العث ــع صعوب ــب م ــاً إىل جن ــرة، جنب املتوت

ناحيــة املحلبيّــة، يتعلّــق بالوضــع األمنــّي وتزايــد املخــاوف بشــأن مصــادر العنــف 

املختلفــة، إضافــة إىل تعــايف بعــض األنشــطة الزراعيــة أو الــروة الحيوانيّــة؛ كــام أّن 

هناك شحة يف املاء يف معظم املواقع.

املوصل

التامسك السامة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة
االجتامعي

منخفضةمتوّسطة ▼متوّسطةمتوّسطةمنخفضةمتوّسطةاملحلبيّة

منخفضةمنخفضةمنخفضةمتوّسطة ▼منخفضةمتوّسطةالقيارة

متوّسطةمنخفضةمنخفضةمتوّسطةمنخفضةمتوّسطةالشورة

منخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةبعشيقة

متوّسطةمتوّسطة ▲متوّسطة ▲منخفضةمنخفضةمتوّسطةحاّمم العليل

منخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمركز املوصل
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الَحَض قضاء 

ــة مــع  ــة مقارن ــَر بشــكل عــام، تدهــور يف الخطــورة االجامليّ ــاء الَح لوحــظ يف قض

كانــون األّول 2019، رغــم بقــاء ناحيتَــي التــّل ومركــز الحــَر ضمــن فئــة الخطــورة 

ــيّة  ــات األساس ــردي الخدم ــّل ب ــة الت ــورة يف ناحي ــل الخط ــط عوام ــطة. وترتب املتوّس

والخدمــات الحكوميـّـة وإمــدادات امليــاه. كــام أّن ُســبل العيــش والوضــع األمنــي عامــل 

آخــر ولكــن بدرجــة أقــل، بســبب نقــاط التفتيــش التــي تســيطر عليهــا جهــات أمنيــة غــر 

تابعــة للجيــش العراقــي أو الرشطــة املحليــة أو الرشطــة االتحاديـّـة. وعــى مــدار عــام 

ــة وأنشــطة الــروة الحيوانيّــة يف معظــم املواقــع،  2020، تدهــورت األنشــطة الزراعيّ

باســتثناء مواقــع قليلــة فقــط تجــري فيهــا تلــك األنشــطة كالســابق. مــن جهــة أخــرى، 

يواجــه األهــايل يف نصــف مواقــع الناحيــة صعوبــة يف إيجــاد فــرص العمــل. أضف إىل 

ذلــك، عــاد نصــف النازحــن إىل مواقــع خاليــة مــن املشــاريع واألعــامل. وقــد تــّم 

ــا القضايــا الرئيســيّة يف  تقييــم معظــم تلــك املواقــع ألّول مــرّة خــال عــام 2020. أّم

ــر الخدمــات الحكوميــة وإمــدادات  ــق بُســبل العيــش، وبتوفّ ناحيــة مركــز الَحــَر فتتعلّ

امليــاه والوضــع األمنــي، ولكــن بدرجــة أقــل. وبالنســبة لألنشــطة الزراعيـّـة الجاريــة يف 

الناحيــة فقليلــة جــداً؛ كــام عــاد النازحــون إىل مواقــع خاليــة مــن املشــاريع واألعــامل، 

ــون  ــن كان ــاً ب ــظ أيض ــة. ولوح ــع الناحي ــم مواق ــل يف معظ ــرص عم ــاك ف ــت هن وليس

األّول 2019 وكانــون األّول 2020، وجــود مخــاوف متزايــدة بشــأن مصــادر العنــف املختلفة 

يف الناحيــة، إضافــة إىل زيــادة حــاالت العــودة املحظــورة، ووجــود جامعــات مســلحة 

ــة، تســيطر عــى نقــاط  ــة أو االتحاديّ غــر تابعــة للجيــش العراقــي أو الرشطــة املحلي

التفتيش.

الحََر

التامسك االجتامعيالسامة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة

منخفضةمتوّسطةعاليةمتوّسطة ▼منخفضةمتوّسطةالتّل

منخفضة ▼متوّسطة ▼متوّسطةعاليةمنخفضةمتوّسطةمركز الحََر
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تلكيف قضاء 

يُصّنــف الوضــع العــام يف قضــاء تلكيــف عــى أنــه منخفــض الخطــورة. وال يــزال األمــر 

عــى حالــه نســبياً منــذ العــام املــايض، حيــث لُفــرص العمــل والتعــايف البطــيء 

لألعــامل التجاريـّـة تأثــر معتــدل عــى الخطــورة يف ناحيتـَـي ألقــوش و وانــة. ولوِحــَظ 

ــة  ــات الحكوميّ ــم الخدم ــون األول 2020 تقدي ــون األول 2019 وكان ــن كان ــرة ب ــال الف خ

يف ناحيــة مركــز تلكيــف، يف حــن شــهدت ناحيــة وانــة تدهــوراً يف الوضــع األمنــي 

بسبب وجود جامعات مسلحة غر حكوميّة تسيطر عى نقاط التفتيش.

تلكيف

التامسك االجتامعيالسامة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة

منخفضةمنخفضةمنخفضةمتوّسطةمنخفضةمنخفضةألقوش

منخفضةمنخفضةمنخفضة ▲منخفضةمنخفضةمنخفضةمركز تلكيف

منخفضةمنخفضة ▼منخفضةمتوّسطةمنخفضةمنخفضةوانة
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الحمدانيّة قضاء 

ــة  ــورة املنخفض ــة الخط ــس فئ ــن نف ــة ضم ــاء الحمدانيّ ــام يف قض ــع الع ــَي الوض بق

ــون األول 2020،  ــون األول 2019 وكان ــن كان ــرة ب ــال الف ــايض. وخ ــام امل ــام يف الع ك

حــدث تحّســن يف إمــدادات املــاء يف ناحيتَــي النمــرود و برطلــة. أّمــا يف ناحيــة 

النمــرود، فارتفعــت حــاالت العــودة املحظــورة. ورغــم انخفــاض الخطــورة بشــكل عــام، 

ال تــزال نقــاط التفتيــش التــي تســيطر عليهــا جهــات أمنيّــة غــر حكوميــة مســألة 

مقلقة يف جميع نواحي قضاء الحمدانية.

تلكيف

التامسك االجتامعيالسامة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة

منخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةالنمرود

منخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةبرطلّة

منخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمركز الحمدانيّة 
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الشيخان قضاء 

ــد  ــورة، وق ــة الخط ــا منخفض ــى أنّه ــيخان ع ــاء الش ــة يف قض ــة العام ــف الحال تُصّن

بقيــت عــى حالهــا نســبياً منــذ العــام املــايض. وتتعلــق عوامــل الخطــورة بُســبل 

العيــش، حيــث عــاودت بعــض األعــامل التجاريــة فقــط أنشــطتها، وأكــر مــن نصــف 

األهايل ال يستطيعون الحصول عى عمل يف معظم مواقع مركز الشيخان. 

الشيخان
التامسك السامة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة

االجتامعي

منخفضةمنخفضةمنخفضةمتوّسطةمنخفضةمنخفضةمركز الشيخان
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تنصل

وإّن  للهجرة.  ة  الدوليّ املنظّمة  آراء  عن  بالرورة  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 

املنظّمة الدوليّة للهجرة – العراق

 iraq.iom.int

 iomiraq@iom.int@IOMIraq
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