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

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

العيــش والخدمــات األساســيّة؛ فيــام يتمحــَور املقيــاس الثــاين حــول قضايــا التامســك 

االجتامعــي وتصــوّرات الســالمة 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:  ــالث 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. ويرّك ــة معيّن ــودة يف محافظ ــل الَع ــودة بتحلي ــؤرش الَع ــوم م يق

عــى ديناميكيـّـات الَعــودة يف محافظــة صــالح الديــن. يتنــاول القســم األول منــه نُبــذة 

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

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

عــن خطــورة ظــروف املعيشــة خــالل عــام 2020 )مــن 31 /12/ 2019 إىل 31 /12/ 2020(. 

الرسيــع  التقييــم  فــرَق  قبــل  مــن  املســجلّة  العــودة  عــدم  مناطــق  يحــّدد  كــام 

ــة للهجــرة، إضافــة إىل املواقــع التــي  واالســتجابة )RARTs( التابعــة للمنظّمــة الدوليّ

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

الذين تستضيفهم املحافظة.

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

بعــد إغالقهــا 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 تحليــالً 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 صــالح الديــن يف كانــون األّول 2020، 

708.744 فــرداً عائــداً مــن أصــل 4.83 مليــون عــى الصعيــد الوطنــي، موزّعــن عــر مثــاِن 

أقضيــة و238 موقعــاً.1 وهــو ثالــث أكــر عــدد مــن العائديــن مقارنــة باملحافظــات 

األخــرى، بنســبة 15% مــن جميــع العائديــن يف العــراق )الشــكل 1(. وارتفــع عــدد العائدين 

يف صــالح الديــن خــالل الفــرة بن كانــون األّول 2019 وكانــون األّول 2020، مبقــدار 33.552 

فــرداً، وهــو عــدد أقــّل مــن ذلك املســجّل يف العــام الســابق، حيــث عــاد إىل املحافظة 

84.540 فرداً خالل 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%     صالح 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 خالل الكالم الشفهي.  3

لتفاصيل أكر عن مواقع الالّ عودة، يرجى االطالع عى التقرير املوسوم “مناطق الالّ عودة”.  4

ــة 11 ملــؤرش العــودة التــي جــرَت بــن ترشيــن الثــاين وكانــون األول 2020،  خــالل الجول

تــّم تقييــم 224 موقــع عــودة. ولوحــظ أّن 58 موقعــاً مــن هــذه املواقــع، يعــاين مــن 

ــن  ــن العائدي ــدد م ــر ع ــاين أك ــن ث ــالح الدي ــة ص ــتضيف محافظ ــية.2 إذ تس ــروف قاس ظ

الذيــن يعيشــون يف ظــروف عاليــة الخطــورة، بوجــود 143.682 فــرداً. ويعنــي ذلــك أّن 

ــا  ــى أنّه ــة ع ــع مصّنف ــادوا إىل مواق ــن ع ــالح الدي ــن يف ص ــن العائدي ــوايل 21% م ح

ــع  ــورة، و20% إىل مواق ــطة الخط ــع متوّس ــبة 59% إىل مواق ــورة، ونس ــة الخط عالي

منخفضــة الخطــورة. ويعتــَر عــدد العائديــن ضمــن فئــة الخطــورة العاليــة، ضعــف 

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 صالح الدين

شــهدت محافظــة صــالح الديــن خــالل عــام 2020 تناقصــاً تدريجيّــاً يف عــدد العائديــن 

الذيــن يعيشــون يف مواقــع عاليــة الخطــورة )الشــكل 3(. وخــالل الفــرة بــن كانــون 

54.768 فــرداً يعيشــون يف  ارتفــاع قــدره  2020، ُســجِّل  2019 وكانــون األّول  األّول 

ظروف بائســة. وبخالف املحافظات األخرى، 

مل تحــدث زيــادة يف عــدد العائديــن الذيــن يعيشــون يف ظــروف قاســية خــالل جولــة 

ــر  ــالق وَحج ــن إغ ــك م ــع ذل ــا تب ــا وم ــة كورون ــّي جائح ــبب تف ــران 2020، بس ــار وحزي أيّ

وحظــر تجــّول. وحــدث أكــر انخفــاض يف عــدد العائديــن الذيــن يعيشــون يف ظــروف 

عالية الخطورة )34.692 فرداً( خالل الفرة بن ترشين األّول وكانون األّول 2020.

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

مواقع الالَّعودة، واملواقع املُقيَّمة حديثاً

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

كموقــع ال عــَودة.3 وكانــت مصفوفــة تتبـّـع النــزوح قــد ســجلّت يف كانــون األّول 2019، 46 

ــوز  ــة ط ــد يف أقضي ــن، وبالتحدي ــالح الدي ــة ص ــودة يف محافظ ــهد َع ــاً مل يش موقع

ــاً  ــِهَد 15 موقع ــع، ش ــذه املواق ــع ه ــن جمي ــد )3(. وم ــي )7( وبَلَ ــو )29( وبيج خورمات

ــم،  ــي يف مناطقه ــع األمن ــن الوض ــد تحّس ــام 2020 بع ــدار ع ــى م ــن ع ــودة النازح َع

ــاكنهم.  ــل مس ــادة تأهي ــة وإع ــطتهم الزراعيّ ــاودة أنش ــن مع ــم م ــذي مكنّه ــر ال األم

وخــالل عــام 2020 أيضــاً، ســجلّت مصفوفــة تتبـّـع النــزوح موقَعــن آخريــن مل يشــهدا أّي 

ــام يف  ــاً، ك ــن 33 موقع ــالح الدي ــودة يف ص ــالّ ع ــع ال ــوع مواق ــح مجم ــودة، فأصب ع

ــات  ــة الخدم ــاكن وقلّ ــار املس ــر ودم ــي املتوت ــع األمن ــد الوض ــون األّول 2020. ويُّع كان

ــة، األســباب الرئيســيّة وراء عــدم عــودة األهــايل إىل  األساســيّة وســوء البنيــة التحتيّ

ــم 20  ــّم تقيي ــام، ت ــالل الع ــدة خ ــق جدي ــول إىل مناط ــل الوص ــق.4 وبفض ــذه املناط ه

موقــع عــودة جديــد يف محافظــة صــالح الديــن. وتقــع هــذه املواقــع الجديــدة يف 

طــوز خورماتــو )15( ومــن هــذه املواقــع العرشيــن، يُصّنــف 17 موقعــاً منهــا ضمــن فئــة 

الخطورة العالية، من بينها 15 موقعاً يف طوز خورماتو.

١٩٨,٤٥٠٣٩٣,٦٧٢٨٠,٢٢٦

٢٠٢,٢١٨٣٩٦,٥٦٤٨٠,٢٢٦

١٧٣,٦٢٨٣٧٨,٨٠٤١٣٧,٤١٢

١٧٨,٦٤٤٣٨٥,٩٦٨١٣٧,٤٦٦

١٤٣,٦٨٢٤٠٧,٩١٦١٣٩,٧٢٨

منخفضة متوّسطة عالية

الجولة ٧ (كانون األّول ٢٠١٩)

الجولة ٨ (شباط ٢٠٢٠)

الجولة ٩ (حزيران ٢٠٢٠)

الجولة ١٠ (ترشين األّول ٢٠٢٠)

الجولة ١١ (كانون األول ٢٠٢٠)

20+59+21+A%59

%21   منخفضة  متوّسطة                             عالية                             %20

139,728 143,682407,916 العائدون

5812046املواقع
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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؛ فضالً 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 إغالق املخيامت يف منتصف ترشين األول..  6

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

حتــّى كانــون األول 2020، وصــَل 42.450 عائــداً إىل ترتيبــات إيــواء حرجــة يف صــالح الديــن، 

أي 6% مــن مجمــوع العائديــن يف املحافظــة.5 ويعيــش معظــم هــؤالء العائديــن يف 

مبــاٍن مدمــرّة أو متــرضرّة بشــّدة، بينــام يعيــش اآلخــرون )8%( يف مبــاٍن غــر مكتملــة أو 

ــات  ــن يف ترتيب ــن املقيم ــن العائدي ــرداً( م ــوايل 30% )12.888 ف ــز ح ــورة. ويركّ مهج

إيواء حرجة يف قضاء بيجي و22% يف تكريت و10% يف بَلَد. 

النازحون يف صالح الدين

شــهدت محافظــة صــالح الديــن بــن كانــون األّول 2019 وكانــون األّول 2020، انخفاضــاً يف 

عــدد النازحــن مــن 79.794 نازحــاً إىل 62.232 نازحــاً. وشــمل هــذا االنخفــاض البالــغ 

ــامت أيضــاً مبقــدار 16.387  17.562 فــرداً، انخفاضــاً يف عــدد النازحــن مــن خــارج املخيّ

فــرداً )93%( و1.175 فــرداً مــن املخيّــامت. وتحتــّل محافظــة صــالح الديــن املرتبــة 

ــن  ــاميل النازح ــن إج ــبة 5% م ــراق بنس ــن يف الع ــدد النازح ــث ع ــن حي ــة م السادس

ــام يف  ــامت، ك ــارج املخيّ ــق خ ــم يف مناط ــش جميعه ــالد، يعي ــن يف الب واملهجّري

كانــون األّول 2020. وتســتضيف أقضيــة طــوز خورماتــو وســامرّاء وتكريــت أكــر عــدد مــن 

النازحــن يف املحافظــة، بنســبة 35% )21.942 فــرداً( يف طــوز خورماتــو، و%26 )16.404 

فرداً( يف سامرّاء، و25% )15.600 فرداً( يف تكريت )الجدول 1(.

الجدول 1: عدد العائدين والنازحن يف صالح الدين 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

60,6786600متوّسطةالدور

12,3782,42400متوّسطةالفارس

161,95252800متوّسطةالرشقاط

119,37060000متوّسطةبيجي

68,1844,66800عاليةبَلَد

57,66616,40400متوّسطةسامرّاء

175,36815,60002منخفضةتكريت

53,14821,94203متوّسطةطوز خورماتو

708,74462,23205املجموع

العائدون من املخيّامت، والعالقة مع درجة الخطورة6

وصول النازحني من املخياّمت إىل أماكن تقع خارج املخياّمت يف محافظة صالح الدين

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

وصــول 3.270 عائــداً )5451 أرسة( مــن كافــة مخيــاّمت البــالد إىل أماكــن تقــع خــارج 

املخيـّـامت يف صــالح الديــن.7 وجــاء معظــم هــؤالء نتيجة إلغــالق املخيـّـامت وتوحيدها 

منــذ منتصــف ترشيــن األّول 2020. وعــاَد مــن هــؤالء 2.694 فــرداً )82%( إىل مناطقهــم 

ــة، بينــام انتقــل 576 )18%( منهــم إىل مواقــع نــزوح جديــدة، وأصبحــوا بالتــايل  األصليّ

ــامت ورغبــة بعــض النازحــن يف  ــامت. وإضافــة إىل إغــالق 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 بحريــة بــن منطقــة األصــل ومنطقــة النــزوح، األمــر الــذي دفعهــم نحــو 

الَعودة إىل مناطق األصل.

ــبة  ــامت بنس ــن املخيّ ــن م ــن القادم ــن العائدي ــدد م ــر ع ــي أك ــاء بيج ــتضيف قض ويس

ــبة  ــاط بنس ــاء الرشق ــه قض ــكل 4( يلي ــامت )الش ــع املخيّ ــن جمي ــن م ــَي القادم ُخم

ــامت يف  ــن املخيّ ــن م ــم القادم ــاد معظ ــكل 4(. وع ــبة )26%( )الش ــد بنس )29%( وبلَ

ــم  ــارس إىل مناطقه ــاط والف ــامت يف الرشق ــن املخيّ ــن م ــع القادم ــي، وجمي بيج

ــرون )60%( إىل  ــاد اآلخ ــام ع ــة، بين ــم األصليّ ــاد 40% إىل مناطقه ــد، ع ــة. ويف بلَ األصليّ

مواقع نزوح جديدة وأصبحوا بالتايل نازحن خارج املخيّامت. 

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

الخارطة 1: مواقع صالح الدين التي قِدَم إليها األفراد العائدون من املخياّمت خالل الفرة ترشين الثاين وكانون األّول 2020` 

٧٨

٧٩ - ٩٦٠

٩٦١ - ١,٣٩٢

األفراد العائدون من املخياّمت خالل
ترشين الثاين وكانون األّول ٢٠٢٠ 

١,٣٩٢

٩٦٠
٨٤٠

٧٨

الفارسبَلَدالرشقاطبيجي 
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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.  8

ــق  ــامت يف مناط ــن املخيّ ــن م ــن الوافدي ــرداً( م ــن 31% )1.014 ف ــّل ع ــا ال يق ــتقر م اس

عاليــة الخطــورة خــارج املخيّــامت يف صــالح الديــن )الشــكل 5(. ويســتضيف قضــاءا بلَــد 

والرشقــاط 40% و38% فــرداً عائــداً مــن املخيـّـامت إىل مواقــع تتّســم بظــروف قاســية. 

وهــذه النســب أعــى مــن متوّســط املحافظــة البالــغ 31%. واســتقر 39% مــن العائديــن 

مــن املخيّــامت يف مواقــع متوّســطة الخطــورة، بينــام عــاد اآلخــرون )30%( إىل 

مواقع غر مصّنفة يف مؤرش العودة.  

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

مناطقهــم  إىل  املخيّــامت  مــن  أرسة(   1.003( عائــداً   6.018 وصــل   ،2020 عــام  خــالل 

ــداً )6.440 أرسة(  ــه، 38.640 عائ ــام نفس ــالل الع ــل خ ــام وص ــن؛ ك ــالح الدي ــة يف ص األصليّ

ــامت إىل صــالح الديــن. ويبــدو الوضــع مقلقــاً بعــض الــيء  مــن مواقــع خــارج املخيّ

بالنســبة للعائديــن مــن املخيـّـامت، الذيــن يعيــش 36% منهــم )2.184 فــرداً( يف ظــروف 

شــديدة الخطــورة مقارنــة بنســبة 40% )15.360 فــرداً( مــن العائديــن مــن مواقــع خــارج 

املخيّــامت إىل صــالح الديــن )الشــكل 6(. ويف قضــاء الفــارس، اســتقرت الغالبيــة 

العظمــى مــن العائديــن مــن املخيّــامت يف مواقــع مصنفــة عــى أنهــا شــديدة 

ــد، حيــث بلغــت نســبة الوافديــن الذيــن  الخطــورة. وال يختلــف الحــال بالنســبة لقضــاء بَلَ
يعيشون يف ظروف عالية الخطورة 70%، يليه قضاء الرشقاط بنسبة )%32(.     8

الشــكل 6: العائدون إىل صالح الدين يف 2020 من املخيّامت وخارج املخيّامت بحســب فئة الخطورة )كانون األّول 2019 – كانون األّول 2020(

%31%39%0%30
972 فردا1,2840ً فردا11,014,014ً فرداً فرداً

غري مصّنفة8منخفضةمتوّسطةعالية

36+54+10+A%36

%54

%10

40+21+39+A%40

%21

%39

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

  عالية    متوّسطة    منخفضة           غر مصنّفة
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خطورة الظروف عىل مستوى األقضية

ال يشمل هذا املجموع سوى العائدين يف املواقع التي تمّ تقييمها وفقاً ملؤرش العودة، وال ميثّل العدد اإلجاميل للعائدين يف نينوى، حيث مل يتّم تقييم بعض   9
املواقع.

لغايــة كانــون األّول 2020، كان قضــاء بلـَـد يســتضيف )47.256 فــرداً( وهــذا أكــر عــدد مــن 

العائديــن الذيــن يعيشــون يف ظــروف قاســية؛ يليــه قضــاء بيجــي )30.282( وســامراء 

)28.224( )الجــدول 2(. وميثــّل عــدد العائديــن الذيــن يعيشــون يف ظــروف قاســية يف 

هــذه األقضيــة ثالثــة أربــاع جميــع الســكان العائديــن الذيــن يعيشــون يف ظــروف 

قاســية يف محافظــة صــالح الديــن )105.762 فــرداً(. ويوجــد يف بلَــد أعــى نســبة مــن 

ــامراء  ــاء س ــه قض ــورة )69%( يلي ــة الخط ــروف عالي ــون يف ظ ــن يعيش ــن الذي العائدي

)49%( ثّم الفارس )48%( وهي نسب أعى من متوّسط املحافظة البالغ %21.

الجدول 2: عدد العائدين يف محافظة صالح الدين بحسب األقضية وفئة الخطورة9 

ء لقضا عــدد العائدينخطــورة منخفضةخطورة متوّســطةخطــورة عاليةا

44,86215,81660,678 0الدور

5,91006,46812,378الفارس

11,202150,7500161,952الرشقاط

47,25613,0927,83668,184بَلَد 

30,28265,9527,656103,890بيجي

28,22426,5142,92857,666سامراء

17,10031,8602,25051,210طوز خورماتو 

3,70874,88696,774175,368تكريت

143,682407,916139,728691,326صالح الدين

الشكل 7: نسبة العائدين بحسب األقضية وفئة الخطورة يف محافظة صالح الدين

٣٣٪

٢٪

٤٩٪

٦٩٪

٢٩٪

٧٪

٤٨٪

٢١٪

٦٢٪

٤٣٪

٤٦٪

١٩٪

٦٣٪

٩٣٪

٧٤٪

٥٩٪

٥٪

٥٥٪

٥٪

١٢٪

٧٪

٥٢٪

٢٦٪

٢٠٪

منخفضة متوّسطة عالية

جميع األقضية

الدور

الفارس

الرشقاط

بيجي 

بَلَد

سامراء

تكريت 

طوز خورماتو
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التباين عىل مستوى األقضية بني كانون األّول 2019 وكانون األّول 2020

عوامل الخطورة مؤرشة بحَسب النواحي؛ وهي توفر معلومات عن الظروف املعيشيّة التي تساهم يف خطورة الظروف من أجل تكوين معلومات أفضل عن التدخاّلت.   10
فكّل دافع من تلك الدوافع يتكوّن من عدّة مؤرشات 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 صــالح الديــن، إضافــة إىل العوامــل الرئيســيّة10 التــي تســاِهم يف 

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

وكانون األّول 2020.

الخارطة 2: أقضية صالح الدين بحسب فئة الخطورة  

ــروف يف  ــة للظ ــورة اإلجامليّ ــوٌر يف الخط ــَظ تده ــاء، لوح ــكّل قض ــبة ل ــدل بالنس كمع

ــون األول  ــون األول 2019 وكان ــن كان ــرة ب ــالل الف ــد خ ــاط وبلَ ــارس والرشق ــة الف أقضي

وتكريــت  الــدور  أقضيــة  يف  الظــروف  يف  طفيــف  تحّســن  ُســجِّل  بينــام   ،2020

ــو، دوراً يف  ــت وطوزخورمات ــدور وتكري ــروف يف ال ــن الظ ــو. وكان لتحّس وطوزخورمات

انتقــال هــذه األقضيــة إىل فئــة أدىن مــن الخطــورة )مــن املتوّســطة إىل املنخفضــة، 

ومن العالية إىل املتوّسطة(.

ایران

کویت

ترکیا

سوریا

العراق

مملکة العربیة السعودیة

االردن

عالية

متوّسط الخطورة بَحسب األقضية عالية

 حدود املحافظة
حدود القضاء

منخفضة

متوّسطة
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الشكل 8: الخطورة االجامليّة بَحَسب أقضية صالح الدين خالل الفرة بن كانون األّول 2019 وكانون األّول 2020

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

بَلَد قضاء 

عــى مــدار عــام 2020، بقيــت الظــروف يف قضــاء بلـَـد ضمــن الفئــة العاليــة. مــع ذلــك، 

لوحــظ بعــض االختــالف يف عوامــل الخطــورة عــر النواحــي التابعــة للقضــاء. إذ شــِهدت 

ــاكن  ــار املس ــي إىل َدم ــكل رئي ــا بش ــورة فيه ــزى الخط ــث تُع ــد، حي ــز بلَ ــة مرك ناحي

وقضايــا التامســك االجتامعــي، تدهــوراً يف ُســبل العيــش والخدمــات األساســيّة، 

وخاّصــة تعــايف األعــامل واملشــاريع، والوصــول إىل الخدمــات الحكوميّــة والكهربــاء. 

ويف ناحيــة يــرب، بقيــت الخطــورة ضمــن الفئــة املتوّســطة عــى مــدار العــام، رغــم 

بعــض التحّســن يف ُســبل العيــش نتيجــة لتعــايف الزراعــة. مــن جهــة أخــرى، تدهــورت 

ظــروف الســالمة واألمــن بســبب تزايــد املضايقــات عنــد نقــاط التفتيــش، واملخــاوف مــن 

مصــادر العنــف املختلفــة. وشــهدت ناحيــة االســحاقي، ارتفاعــاً معتــدالً يف الخطــورة 

مــن حيــث ســبل العيــش وفــرص العمــل. أّمــا ناحيــة الضلوعيّــة فهــي الناحيــة الوحيــدة 

يف قضاء بلَد التي مل تشهد تغّراً ملحوظاً خالل فرة هذا التقرير.  

بَلَد

التامسك االجتامعيالسالمة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة

متوّسطةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمتوّسطةالضلوعيّة

عاليةعاليةمنخفضةعالية ▼عاليةعالية ▼اإلسحاقي

عاليةمنخفضةمتوّسطة ▼عالية ▼عاليةعالية ▼مركز بلَد

متوّسطةمتوّسطة ▼منخفضةمنخفضة ▲عاليةمتوّسطةيرب

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

الدور
الفارس

الرشقاط

الرشقاط

بیجي

سامراء

تكريت

طوز خورماتو

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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بيجي قضاء 

بقــي قضــاء بيجــي أيضــاً ضمــن فئــة الخطــورة املتوّســطة. إذ بقيــت الخطــورة عاليــة 

ــتويات  ــدين مس ــة، وت ــطة االقتصادي ــايف األنش ــطء تع ــبب ب ــة بس ــة الصينيّ يف ناحي

العمــل، وتعــّدد مصــادر العنــف والوصــول املحــدود إىل الخدمــات كالكهربــاء واملــاء. 

وترتبــط الزيــادة الكــرى يف الخطــورة باألعــامل الزراعيـّـة وتوفــر الخدمــات الحكوميـّـة. 

ويف ناحيــة مكحــول، ترتبــط خطــورة الظــروف بشــحة املــاء؛ إذ ليســت هنــاك عالمــات 

عــى تحّســن الظــروف عــى مــدار العــام. إالّ أّن املــؤرشات األخــرى بقيــت مســتقرة، 

باســتثناء زيــادة طفيفــة يف خطــورة الظــروف تتعلــق بقلــة األهــايل القادريــن عــى 

الوصــول إىل فــرص العمــل. كــام بقيــت ناحيــة مركــز بيجــي أيضــاً مســتقرة خــالل العــام، 

مــع زيــادة طفيفــة يف الخطــورة تتعلــق باملخــاوف مــن انتشــار الذخائــر الحربيّــة غــر 

املتفجرة، التي وضعت السالمة واألمن يف الناحية ضمن فئة الخطورة العالية. 

بيجي

التامسك االجتامعيالسالمة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة

متوّسطة ▼متوّسطةعالية ▼عالية ▼منخفضة ▲عالية ▼الصينيّة

منخفضةمتوّسطةمتوّسطةمتوّسطةمنخفضةمتوّسطةمكحول

منخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمتوّسطةمركز بيجي

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

سامراء قضاء 

بشــكل عــام، بقيــت الظــروف مســتقرة يف قضــاء ســامراء خــالل العــام وضمــن 

ــة  ــم، بالدرج ــة املعتص ــة يف ناحي ــورة املعتدل ــزى الخط ــطة. وتُع ــورة املتوّس الخط

األوىل إىل بــطء تعــايف األعــامل التجاريــة ومعــدالت العمــل املنخفضــة بــن األهايل. 

كــام تعــاين الناحيــة مــن ظــروف شــديدة الخطــورة فيــام يتعلّــق مبصــادر العنــف 

ونقــاط التفتيــش التــي تســيطر عليهــا جهــات أمنيــة غــر حكوميّــة. مــع ذلــك، شــهدت 

ــرى  ــي األخ ــت ه ــة فبقي ــة دجل ــا ناحي ــام. أّم ــدار الع ــى م ــالف ع ــض االخت ــة بع الناحي

ضمــن فئــة الخطــورة املتوّســطة بســبب بــطء تعــايف املشــاريع املحليــة، واملخــاوف 

ــة  ــات أمني ــا جه ــيطر عليه ــي تس ــش الت ــاط التفتي ــة، ونق ــف املختلف ــادر العن ــن مص م

غــر حكوميّــة، وحــاالت منــع العــودة؛ ومل يتغــّر أّي مــن هــذه املــؤرشات عــى مــدار 

ــات  ــوء الخدم ــة لس ــيئة، نتيج ــامراء س ــز س ــة مرك ــاع يف ناحي ــزال األوض ــام. و ال ت الع

ــدار  ــى م ــف ع ــكل طفي ــا بش ــورت جميعه ــي تده ــاء، الت ــاء وامل ــة، والكهرب الحكومي

ــف،  ــادر العن ــة، ومص ــة اليومي ــاة العام ــة بالحي ــاوف املتعلق ــن املخ ــالً ع ــام، فض الع

التفتيــش،  نقــاط  عنــد  أخــرى  مجموعــات  أو  الشــعبي،  الحشــد  وحــدات  ووجــود 

واملضايقات عند نقاط التفتيش، وحاالت َحظر العودة.

سامراء

التامسك االجتامعيالسالمة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة

متوّسطة ▼متوّسطةمنخفضةمتوّسطةمنخفضةمتوّسطةاملعتصم

متوّسطةمتوّسطةمنخفضةمتوّسطةمنخفضةمتوّسطةدجلة

متوّسطةعاليةعاليةمتوّسطةمنخفضةعاليةمركز سامراء

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

ــاً  ــناً ملحوظ ــو تحّس ــوز خورمات ــاء ط ــهد قض ــن، ش ــالح الدي ــة ص ــع أقضي ــن جمي ــن ب م

ــتوى  ــى مس ــطة. وع ــة إىل املتوّس ــورة العالي ــة الخط ــن فئ ــل م ــام، وانتق ــالل الع خ

النواحــي، هبطــت ناحيــة اآلمــريل إىل فئــة الخطــورة املتوّســطة خــالل العــام، نتيجــة 

للمصالحــة املجتمعيّــة. وارتفعــت بشــكل طفيــف، معــدالت الوصــول إىل الخدمــات 

الحكوميّــة والبنيــة التحتيّــة واســتعادة األعــامل املحليــة واألنشــطة الزراعيــة. وكذلــك 

ــورة إىل  ــة الخط ــاض درج ــزى انخف ــث يُع ــو، حي ــوز خورمات ــز ط ــة مرك ــال يف ناحي الح

ــة رغــم ضعــف الحصــول عــى الكهربــاء، ووجــود مصــادر  جهــود املصالحــة املجتمعيّ

العنــف، وتعــّدد الجهــات األمنيّــة، واإلشــغال غــر القانــوين ملســاكن الَغــر، والعــودة 

ــت  ــا بقي ــگ، إالّ أنه ــليامن بي ــة س ــن يف ناحي ــض التحّس ــدوث بع ــم ح ــورة. ورغ املحظ

شــديدة الخطــورة، نتيجــة لضعــف توفــر الخدمــات األساســيّة ومــؤرشات الســالمة 

والتامســك االجتامعــي. وبخــالف النواحــي األخــرى يف قضــاء طــوز خورماتــو، هنــاك 

ــة غــر متفجــرة  ــر حربيّ مخــاوف كبــرة لــدى أهــايل هــذه الناحيــة بشــأن وجــود ذخائ

ــدار  ــى م ــة ع ــة للغاي ــة فعال ــة املجتمعي ــود املصالح ــت جه ــفة. وكان ــوات ناس وعب

العــام، األمــر الــذي ســاهم يف تحّســن الظــروف يف الناحيــة، رغــم ضعــف الوصــول 

إىل املاء والكهرباء. 

طوز خورماتو

التامسك السالمة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة
االجتامعي

متوّسطة ▲عاليةعالية ▼منخفضةمنخفضة ▼متوّسطة ▲اآلمريل

متوّسطة ▲عاليةمتوّسطةمنخفضةمنخفضةمتوّسطة ▲مركز طوز خورماتو

متوّسطة ▲عاليةعاليةمنخفضة ▲منخفضةعالية ▲سليامن بيگ

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

الرشقاط قضاء 

شــهدت ناحيــة واحــدة يف قضــاء الرشقــاط عــودة األهــايل إليهــا، وهــي مركــز 

الرشقــاط ذات الخطــورة املتوّســطة. وتعــزى خطــورة الظــروف يف هــذ الناحيــة إىل 

العنــف  مصــادر  مــن  واملخــاوف  املحليــة،  التجاريــة  لألعــامل  البطــيء  التعــايف 

املختلفــة، ووجــود جهــات أمنيــة متعــددة ووحــدات الحشــد الشــعبي، أو مجموعــات 

مســلحة أخــرى تســيطر عــى نقــاط التفتيــش إىل جانــب الجيــش العراقــي والرشطــة 

املحليــة والرشطــة االتحاديـّـة، واملضايقــات عنــد نقــاط التفتيــش، وحــاالت منــع العودة. 

وكان هنــاك اختــالف بســيط أو معــدوم يف هــذه العوامــل وعوامــل أخــرى عــى مــدار 

العام.

الرشقاط

التامسك االجتامعيالسالمة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة

متوّسطةمتوّسطةمنخفضةمتوّسطةمنخفضةمتوّسطةمركز الرشقاط

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

بقــَي قضــاء الفــارس، وناحيــة مركــز الدجيــل التابعــة لــه ضمــن فئــة الخطــورة 

ــادة هامشــية. وتعــزى خطــورة الظــروف يف هــذه الناحيــة إىل  املتوّســطة، مــع زي

ــيطرة  ــة إىل س ــل، إضاف ــرص العم ــة ف ــة وقل ــة املحليّ ــامل التجاريّ ــايف األع ــطء تع ب

جهــات أمنيــة غــر حكوميّــة عــى نقــاط التفتيــش، وَحظــر العــودة. وكانــت الناحيــة قــد 

شــهدت زيــادة معتدلــة يف الخطــورة املتعلقــة بالحيــاة العامــة اليوميـّـة واملخــاوف 

ــة، واالشــتباكات  مــن مصــادر العنــف املختلفــة؛ كهجــامت داعــش، واألفعــال االنتقاميّ

بــن قــوات األمــن أو التوتــرّات الِعرقيــة والدينيــة والعشــائرية، وتــردي الكهربــاء 

والخدمات الحكوميّة. 

الفارس

التامسك االجتامعيالسالمة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة

متوّسطةمتوّسطةمتوّسطة ▼عالية ▼منخفضةمتوّسطةمركز الدجيل
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تكريت قضاء 

قضــاء تكريــت هــو الوحيــد الــذي شــهد تحّســناً عامــاً خــالل الســنة. إذ شــهدت ناحيــة 

بقيــت  العمــل. يف حــن  يعــزى إىل وصــول األهــايل إىل فــرص  تحّســناً  الَعلــَم 

مســتقرة  املحظــورة  العــودة  وحــاالت  املختلفــة،  العنــف  مصــادر  مــن  املخــاوف 

ــى  ــايل ع ــدرة األه ــالً يف ق ــناً مامث ــت تحّس ــز تكري ــة مرك ــهدت ناحي ــام ش ــة. ك وعالي

ــرة،  ــاريع الصغ ــاش املش ــف يف انتع ــن طفي ــع تحّس ــل، م ــرص العم ــول إىل ف الوص

ونقــاط التفتيــش التــي تســيطر عليهــا الجهــات األمنيــة غــر الحكوميّــة، واحتــالل 

ــأن  ــاوف بش ــاك مخ ــت هن ــت، ال زال ــن تكري ــرى م ــق أخ ــام يف مناط ــر. وك ــاكن الَغ مس

مصادر العنف املختلفة وحاالت َحظر العودة مرتفعة.

تكريت 
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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 

املنظّمة الدوليّة للهجرة – العراق

 iraq.iom.int

 iomiraq@iom.int@IOMIraq

املكتب الرئيي يف بغداد
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ال يجوز استنســاخ أي جزء من هذا املنشــور أو تخزينه يف نظام اســرتجاع أو نقله بأي شــكل أو بأي وســيلة إلكرتونية 
أو ميكانيكيــة أو تصويــر أو تســجيل أو غــر ذلك دون الحصول عىل إذن كتايب مســبق من النارش.

تشــكر املنظمــة الدوليــة للهجرة يف العــراق وزارة الخارجية األمريكية، مكتب الســكان والالجئن 
والهجــرة )PRM( و الوكالــة األمريكيــة للتنمية الدولية )USAID(  لدعمهام املســتمر.
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