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كانون األول 2020 )الجولة 11( لغاية كانون األول 2021 )الجولة 14( مؤرّش العودة، أداة 
مصّممة لقياس خطورة الظروف يف مناطق العودة. ويستند هذا املؤرّش عىل 
16 مؤرّش مجّمعة يف مقياسني: األّول هو، ُسبل العيش والخدمات األساسيّة؛ 
واملقياس الثاين يتمحَور حول قضايا التامسك االجتامعي وتصورّات السالمة 
تلك  من  مؤرّش  كل  تأثري  لتقييم  االنحدار  منوذج  املؤرّش  ويستخدم  واألمن. 
املؤرشّات يف تسهيل أو منع العودة. وينتقل املؤرّش من الصفر )استيفاء جميع 
الظروف األساسيّة للعودة( إىل 100 )عدم استيفاء الظروف األساسية للعودة(. 
وتشري الدرجات األعىل يف املؤرّش إىل ظروف معيشيّة أكرث قسوة للعائدين. 
وتُصّنف درجات مؤرّش الخطورة إىل ثالث فئات: "منخفضة" و "متوّسطة" و "عالية" 
)التي تتّضمن أيضاً "عالية جداً(. ملزيد من املعلومات عن مؤرّش العودة، يرجى 

مراجعة "نُبذة عن املنهجيّة".   

يتم تصنيف النواحي عىل أنها "مواقع ساخنة" إذا سجلت درجات خطورة عالية عىل مقياس واحد عىل األقل من املقياسني. وميكن تصنيفها كمواقع ساخنة إذا سجلت درجة خطورة متوسطة لكنها   1
تستضيف أيضاً أعداداً كبرية نسبياً من العائدين.

تم جمع البيانات خالل الفرتة بني ترشين الثاين وكانون األول 2020. القامئة الرئيسية، الجولة 119، ترشين األول – كانون األول 2021، القامئة الرئيسية، الجولة  124.  2

ميكن االطالع عىل تقارير النزوح الناجم عن الجفاف يف الحرََض يف تتبّع الطوارئ التابع للمنظمة الدولية للهجرة.  3

العودة يف العراق: يوفّر هذا التقرير تحليالً للعودة عرب جميع أنحاء البالد. ويلقي 
القسم األول منه نظرة عامة عىل العودة يف عام 2021، بينام ينظر القسم الثاين 
يف ظروف العائدين يف جميع محافظات العودة يف نهاية عام 2021، ويدرس 
العالقة بني معدل العودة وخطورة تلك الظروف. أما القسم الثالث فيحدد مناطق 
الالّ عودة واملواقع التي تم تقييمها حديثاً من قبل فريق التقييم واالستجابة 
الرسيعة )RARTs( التابع للمنظمة الدولية للهجرة، والعائدين الذين يعيشون يف 
ترتيبات إيواء حرجة. فيام يحلل القسم الرابع واألخري بشكل أكرث دقة عوامل خطورة 
الظروف يف نواحي العودة التي تم تشخيصها كمواقع ساخنة، وكيف تغريت 

هذه العوامل خالل الفرتة بني كانون األول 2020 وكانون األول 1.2021

نظرة عىل العودة 

ازداد عدد العائدين خالل الفرتة بني كانون األّول 2020 وكانون األّول 2021، مبقدار 
120.666فرداً، أي حوايل 20.111 أرسة )الشكل 1(. وميثل هذا العدد حوايل نصف 
عدد العائدين املسجلني يف العام السابق، عندما عاد 235.116 فرداً )من كانون 
األّول 2019 إىل كانون األّول 2020(. وتباطأ معدل التغيري بشكل ملحوظ، وهو 
النسبة املئوية للتغرّي يف عدد العائدين بني جوالت جمع البيانات، يف عام 2021 

)2.5٪( مقارنة بعام 2020 )5٪( و2019 )10٪(. وكان ثلث العائدين تقريباً قد عادوا 
إىل محافظتَي نينوى بني كانون األّول 2020 وكانون األّول 2021 )٪32، 38.418 
فرداً( واألنبار )31٪، 37.860 فرداً( فيام كانت نسبة العائدين إىل محافظة صالح 

الدين خالل عام 2021 )24٪، 28.962 فرداً( )الشكل 1(.  

الشكل 1: أعداد العائدين بحسب املحافظاتا 2

بني كانون األول 2020 وكانون األول 2021، سّجل قضاء الفلوجة يف محافظة 
األنبار أعىل زيادة يف العائدين مع عودة 29.616 فرداً. فيام سّجلت أقضية 
املوصل )17.526 عائداً( وتكريت )14.394 عائداً( وسنجار )9.840 عائداً(. ومن الجدير 
بالذكر إن قضاء الحرَض يف محافظة نينوى سجل انخفاضاً قدره 1.350 عائداً، 

بسبب املخاوف األمنية وظروف الجفاف يف املناطق الريفية.3 كذلك انخفض 
عدد العائدين يف الرطبة )-612( وَعنة )-306( يف محافظة األنبار بسبب قلة 

فرص العمل، وتوافرها يف مناطق أخرى.
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الخارطة 1: التغرّي يف أعداد العائدين بحسب األقضية عام 2021 4

تم جمع البيانات خالل الفرتة بني ترشين الثاين وكانون األول 2020. القامئة الرئيسية، الجولة 119، ترشين األول – كانون األول 2021، القامئة الرئيسية، الجولة 124.   4

معدل العودة املحسوب هنا يقسم عدد العائدين لكل محافظة عىل العدد اإلجاميل للعائدين والنازحني من تلك املحافظة. فرتة جمع البيانات: ترشين الثاين وكانون األول 2021 ، القامئة الرئيسية   5
الجولة 124.

يف كانون األّول 2021، استضافت نينوى أكرب عدد من العائدين )1.927.572 فرداً( 
بنسبة 74٪ من السكان النازحني من تلك املحافظة )الشكل 2(. كام عاد جميع سكان 

األنبار النازحني تقريباً )92٪( وعددهم 1.542.492 فرداً. وجاءت محافظة صالح الدين 
يف املرتبة الثالثة من حيث عدد العائدين بعودة 737.706 فرداً )٪84(.  

الشكل 2: نسبة العائدين بحسب املحافظات5 
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العائدون الذين يعيشون يف ظروف شديدة الخطورة

تشري عبارة الظروف "الخطرية" أو "السيئة" يف هذا التقرير إىل الظروف يف املواقع املصنفة عىل أنها شديدة الخطورة  6

خالل الجولة 14 ملؤرّش العودة التي جرت بني ترشين األول وكانون األول 2021، 
تم تقييم 2.165 موقع عودة، يتّسم 459 موقعاً منها بظروف شديد الخطورة.6 
ويعيش 12٪ من مجموع العائدين يف العراق يف ظروف شديدة الخطورة، 
أي ما يعادل 601.914 فرداً. مع ذلك، فإن أقل من نصف جميع العائدين يف 

العراق يعيشون يف مواقع منخفضة الخطورة )49٪، 2.431.254( )الشكل 3(. 
وكانت نسبة العائدين إىل املواقع شديدة الخطورة قد ارتفعت خالل الفرتة 
بني كانون األول 2020 وكانون األول 2021 من 10٪ إىل 12٪، أي بزيادة قدرها 

117.000 فرداً تقريباً.  

الشكل 3: نسبة وعدد العائدين بحسب فئة الخطورة، كام يف كانون األول 2021 

بَحسب األرقام، فإن املحافظات التي تستضيف أكرب عدد من العائدين الذين يعيشون يف ظروف شديدة الخطورة هي نينوى )260.070 فرداً( وصالح الدين )207.114 
فرداً( )الشكل 4(. 

الشكل 4. عدد العائدين حسب فئة الخطورة لجميع محافظات العودة )كانون األول 2021(

من حيث نسبة السكان العائدين، تستضيف محافظتا صالح الدين ودياىل أكرب عدد من العائدين الذين يعيشون يف ظروف قاسية حيث يبلغ عددهم  28٪ و ٪18 
عىل التوايل )الشكل 5(. كام سجلت صالح الدين أكرب زيادة يف نسبة العائدين الذين يعيشون يف أشد املناطق خطورة )من 21٪ إىل 28٪(. كانت دياىل وبغداد 
املحافظتني الوحيدتني اللتني شهدتا انخفاًضا يف نسبة العائدين الذين يعيشون يف املواقع ذات الشدة اإلجاملية العالية )من 21٪ إىل 18٪، ومن 2٪ إىل ٪1، 

عىل التوايل(.  
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الشكل 5: نسبة العائدين بحسب فئة الخطورة يف كافة محافظات العودة )كانون األول 2020 وكانون األول 2021( 

ارتباط معتدل )p ، 0.337 = Cramer's V >.000 يف الجولة 11 و p ، 0.327 = Cramer’s V >.001 يف الجولة 11(.  7

تم حساب معدل العودة هنا كجزء من مؤرش العودة، حيث سئل مصادر املعلومات عن عدد األرَس التي عادت يف كل موقع، بحسب الفئات املوضحة يف جدول.  8

معدل العودة لكل فئة من فئات الخطورة

يشري تحليل بيانات مؤرش العودة من كانون األول 2020 إىل كانون األول 2021 
إىل ارتباط معتدل بني معدل العودة وفئات الخطورة )الشكل 6(.7 وشهدت 
املواقع املصنفة عىل أنها منخفضة الخطورة يف كثري من األحيان عودة 
جميع السكان النازحني، يف حني شهدت املواقع املصنفة عىل أنها شديدة 
الخطورة عودة أقل من نصف سكانها النازحني يف كثري من األحيان. وكذلك 
الحال بالنسبة للمواقع ذات الخطورة العالية، إذ شهدت يف كثري من األحيان 

عودة أقل من نصف السكان النازحني.

النازحني  اليها جميع  الخطورة والتي عاد  وانخفضت نسبة املواقع شديدة 
بشكل طفيف يف عام 2021 )من 5٪ يف كانون األول 2020 إىل 4٪ يف كانون 
األول 2021(. ويف كانون األول يف عام 2021، اتّسم نصف مواقع العودة تقريباً 

بأنها متوسطة الخطورة )46٪( ونصفها اآلخر منخفضة الخطورة )٪50(.

الشكل 6: نسبة العودة حسب اجاميل الخطورة )النسبة املئوية للمواقع(8

٢٠٢٠ 

٢٠٢١ 

٢٠٢٠ 

٢٠٢١ 

٢٠٢٠ 

٢٠٢١ 

٢٠٢٠ 

٢٠٢١ 

٢٠٢٠ 

٢٠٢١ 

عاد أقل من
النصف تقريباً

عاد نصف
النازحني تقريباً

عاد معظم
النازحني

عاد جميع
النازحني

اإلجاميل

٪٦٩

٪٤٣

٪١٤

٪٥

٪٢٠

٪٢٨

٪٤٦

٪٤٩

٪٤٦

٪٣٣

٪٢

٪١١

٪٣٨

٪٤٩

٪٤٦

٪٧٢

٪٤٠

٪١٤

٪٤

٪٢١

٪٢٦

٪٤٧

٪٤٧

٪٤٦

٪٣٤

٪٢

٪١٣

٪٣٩

٪٥٠

٪٤٥

نينوى

٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ 

االنبار صالح الدين دیالی كركوك بغداد اربیل االنبار

٪٥٦ ٪٥١

٪٢٠

٪٧٩

٪١٣

٪٦١ ٪٩٠

٪١٠٠ ٪١٠٠

٪٣٢ ٪٤٥

٪٥٩

٪٢١

٪٦٦

٪٣٧
٪٨

٪١٢ ٪٣
٪٢١ ٪٢١

٪٢ ٪٢

٪٥٥ ٪٤٨

٪٢٧

٪٧٦

٪١٣

٪٨٧
٪٧٥

٪٣١ ٪٤٦

٪٤٤

٪٢٣

٪٦٨

٪١٣ ٪١٨
٪١٣ ٪٥

٪٢٨
٪١

٪١٨
٪١ ٪٧

منخفضةمتوسطةعالية



الَعودة: نظرة عىل الَعودة يف العراق عام 2021

5

املواقع التي مل تشهد عودة، واملواقع املقيّمة حديثاً

ال يوجد يف هذه املواقع مصادر معلومات أو سكان، لذلك يصعب تسجيلها ومراقبتها. ويتم تحديدها بشكل عام من خالل الكالم الشفهي  9

املواقع التي ال يوجد بها مصادر معلومات رئيسية وال سّكان، يصعب تسجيلها 
ومراقبتها؛ ويتم تحديدها بشكل عام من خالل الكالم الشفهي. ويتم تصنيف 
املوقع أنه مل يشهد أي عودة، إذا مل يعد إليه أي من سكانه النازحني منذ عام 
2014 حتى تاريخ هذا التقرير.9 ويف كانون األول 2020، حددت مصفوفة تتبع النزوح 

287 موقعاً بدون عودة، بينام شهد 26 موقعاً منها عودة عىل مدار عام 2021. 

مع ذلك، حددت مصفوفة تتبع النزوح 18 موقع ال عودة إضافياً خالل العام، شهد 
اثنان منها عودة يف 2021. ويف كانون األول 2021، كان هناك 281 موقع ال عودة 

عىل الصعيد الوطني.

الخارطة 2: نسبة املواقع التي مل تشهد عودة، بحسب األقضية
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العائدون الذين يعيشون يف ترتيبات إيواء حرجة 

تشمل ترتيبات اإليواء الحرجة، املستوطنات غري الرسميّة واملباين الدينيّة واملدارس واملباين غري املكتملة أو املهجورة. والخيام والكابينات وغريها من أنواع املأوى املؤقت؛ فضاًل عن املباين التي   10
ترَضرّت دمرّت بشّدة أو املساكن املعتادة واإلقامة اإليجار عىل املدى الطويل غري الصالحة للسكن )لها نفس خصائص املباين غري املكتملة أو املترَضرّة بشدة(. فرتة جمع البيانات: ترشين األول – كانون 

األول، القامئة الرئيسية  124.

تُحسب عوامل الخطورة عىل مستوى النواحي، وحسب توفر معلومات عن الظروف املعيشية املساهمة من أجل توفري معلومات أفضل عن التدخالت. يتكون كل عامل من عدة مؤرشات من مؤرش   11
العودة، مع األخذ بعني االعتبار تأثري كل مؤرش يف تسهيل أو منع العودة وعدد العائدين يف ناحية ما.

يتم تصنيف النواحي عىل أنها "مواقع ساخنة" إذا سجلت درجات عالية من حيث الّشدة عىل أحد املقياسني عىل األقل )سبل العيش والخدمات األساسية، أو التامسك االجتامعي وتصورّات السالمة( أو   12
إذا حصلت عىل درجة متوسطة من حيث الّشدة لكنها تستضيف أيضاً أعداداً كبرية نسبياً من العائدين )60.00 عائد عىل األقل(.

يف كانون األول 2021، تم تسجيل 193.494 عائداً يعيشون يف ترتيبات إيواء 
الصعيد  عىل  العائدين  السكان  إجاميل  من   ٪4 حوايل  وميثلون  حرجة، 
الوطني.10 وعىل وجه التحديد، يقيم معظم العائدين يف ترتيبات إيواء حرجة 
عدد  وكان  الرصاع.  نشوب  قبل  بشدة  مترَضرة  مساكن  أو  مدّمرة  أماكن  يف 

2020 وكانون  إيواء حرجة خالل كانون األول  ترتيبات  العائدين املقيمني يف 
األول 2021، قد ازداد مبقدار 16.398 )9٪(. ويعيش حوايل ثلث العائدين يف 
الدين )33٪( تليها محافظة نينوى  إيواء حرجة يف محافظة صالح  ترتيبات 

)29٪( ثم األنبار )21٪( ودياىل )13٪( )الشكل 7(.

الشكل 7: العائدون يف ترتيبات اإليواء الحرجة حسب املحافظات

پاڵنەر و هۆکارەکانی زۆرخراپبوونی ڕەوش لە ناوچە سەرەکییەکانی گەڕانەوە 

يركز هذا القسم عىل خمسة مؤرشات من مؤرّش العودة، هي: دمار املساكن، 
وُسبل العيش، والوصول إىل الخدمات األساسية، والتامسك االجتامعي والسالمة 
واألمن )الشكل 8(. ولتكوين صورة أدق عن خطورة ومعوقات العودة، يتم تجميع 
مؤرشات مؤرش العودة إىل خمسة "عوامل للخطورة" تتعقب القضايا التي 
تساهم بشكل خاص يف خطورة الظروف.11 ويعرض هذا القسم تحلياًل لكيفية 

تغري خطورة كل عامل من تلك العوامل عرب "املواقع الساخنة" بني كانون األول 
2020 وكانون األول 12.2021 ففي كانون األول 2020 تم تحديد 30 موقعاً ساخناً 
يف خمس محافظات. وتم تحديد ثالث مواقع ساخنة يف كانون األول 2020، 
لكنها مل تصنَّف كمواقع ساخنة يف كانون األول 2021 نظراً لتحّسن الظروف فيها. 

عوامل العودة إىل مناطق العودة الرئيسية

٪٣٣
٪٢٩

٪٢١

٪١٣

٪٢ ٪٢ ٪٠ ٪٠

صالح الدين نينوى االنبار دیالی كركوك بغداد اربیل االنبار

العامل

دمار املساكن

تعايف الزراعةدمار املساكن

تعايف التجارة

الوصول إىل العمل

توفر الخدمات
الحكومية

كفاية الكهرباء

كفاية املاء

الوصول إىل
الخدمات األساسية

الحياة
اليومية العامة

املصالحة
املجتمعية

احتالل
مساكن الغري 

العودة
املحظورة

املخاوف بشأن األلغام
 واملخلفات الحربية

غري املتفجرة

املخاوف بشأن
مصادر العنف

وجود جهات
أمنية عديدة

سيطرة جهات أمنية
أخرى عىل نقاط التفتيش

السالمة واألمنالتامسك االجتامعيالخدمات األساسيةُسبل العيش

ت
رشا

ملؤ
ا
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املَساكن دمار 

ميكن العثور عىل لوحة معلومات تفاعلية عن عوامل الخطورة ومعدل العودة إىل املواقع الساخنة عىل املوقع http://iraqdtm.iom.int/ReturnIndex. كام ميكن الحصول عىل تحليل مفصل عن   13
.http://iraqdtm.iom.int/ReturnIndex#GovProfiles كيفية تغري عوامل الخطورة عرب جميع النواحي يف توصيف املحافظات املعنية، واملتوفرة عىل

بشكل عام، يتم تصنيف مدى دمار املساكن وجهود إعادة إعامر يف معظم 
النواحي ذات املواقع الساخنة عىل أنها منخفضة الخطورة )67٪ من جميع 
املواقع الساخنة(. ويعني ذلك أنه حتى يف حال وجود اختالف يف مستوى 
املوقع، فإن أقل من نصف األرَس يف تلك املناطق، وإن جهود إعادة اإلعامر 
جارية. مع ذلك، شهدت أربع مواقع ساخنة فقط تحسناً يف دمار املساكن خالل 

عام 2021.

هناك ثالث مواقع ساخنة شديد الخطورة يف ناحية بلَد مبحافظة صالح الدين، 
ومل تشهد تحّسناً عىل مدار العام. وكذلك الحال يف ناحية أبو َصيدا يف قضاء 

املقدادية مبحافظة دياىل. كام تم تسجيل زيادة ملحوظة يف الخطورة يف 
ناحية الصينية يف قضاء بيجي مبحافظة صالح الدين. وتفاقم دمار املساكن يف 
ناحية الگرمة التابعة لقضاء الفلوجة يف محافظة األنبار، وناحية القحطانية التابعة 
لقضاء البعاج مبحافظة نينوى. ويف جميع الحاالت، تسبب العودة إىل مواقع 
فيها مساكن مدّمرة وجهود إعامر ضعيفة، تدهوراً فئة الخطورة. ومن الجدير 
بالذكر أن ناحية الَنرص والسالم يف محافظة بغداد شهدت تحسناً كبرياً يف إعامر 
دمار املساكن، واالنتقال من الخطورة العالية إىل املنخفضة عام 2021، بعد أن 

كانت مصنفة كموقع ساخن يف كانون األول 2021. 

الشكل 9: التباين يف شدة دمار املساكن يف جميع املواقع الساخنة )كانون األول 2020 إىل كانون األول  2021(13

منخفضة (ک.١ ٢٠٢١)       متوسطة (ک.١ ٢٠٢١)     عالية (ک.١ ٢٠٢١)
منخفضة (ک.١ ٢٠٢٠)       متوسطة (ک.١ ٢٠٢٠)     عالية (ک.١ ٢٠٢٠)

خطورة عاليةخطورة منخفضة
الناحيةالقضاء املحافظة

األنبار

مركز القائمالقائم

العامريةالفلوجة

الگرمةالفلوجة

البغداديهيت

الفراتهيت

مركز هيتهيت

حصيبة الرشقيةالرمادي

النرص والسالمأبو غريببغداد

دياىل

أبو َصيدااملقدادية

مركز املقداديةاملقدادية

جلوالءخانقني 

قرة تبةكفري

نينوى

القحطانيةالبعاج

مركز البعاجالبعاج

حامم العليلاملوصل

الشاملسنجار

مركز سنجارسنجار

القريوانسنجار

العياضيةتلعفر

مركز تلعفرتلعفر

زّمارتلعفر

صالح الدين

مركز الدورالدور

مركز الرشقاطالرشقاط

الصينيةبيجي

مركز بيجيبيجي

االسحاقيبلد

مركز بلدبلد

يرثببلد

املعتصمسامراء

مركز سامراءسامراء

اآلمريلطوز خورماتو

مركز طوز طوز خورماتو

سليامن بيكطوز خورماتو

منخفضة (كانون األول  ٢٠٢١)       متوسطة (كانون األول ٢٠٢١)     عالية (كانون األول  ٢٠٢١)
منخفضة (كانون األول ٢٠٢٠)       متوسطة (كانون األول ٢٠٢٠)     عالية (كانون األول  ٢٠٢٠)
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کاروکاسبی 

تم ذكر تأثري تلك العوامل، من بني قضايا أخرى، عىل أرَس النازحني والعائدين يف التقرير املعنون "نظرة عامة عىل االحتياجات اإلنسانية يف العراق لعام 2021"..   14

كان هناك اختالف طفيف يف عوامل ُسبل العيش وخطورة املواقع الساخنة 
يف عام 2021، حيث شهدت مثان مواقع ساخنة فقط تحسناً مقارنًة مع عام 
2021 )24٪(. وكان مركز املقدادية بقضاء املقدادية يف محافظة دياىل املوقع 
اىل  عالية  خطورة  من  الخطورة  فئة  يف  تغرّياً  شهد  الذي  الوحيد  الساخن 
متوسطة، بعد انتعاش الزراعة يف الناحية وتحّسن فرص العمل. كذلك شهدت 
ناحية القحطانية بقضاء البعاج يف محافظة نينوى بعض التحّسن، إضافة إىل 

ناحية الصينية التابعة لقضاء بيجي يف محافظة صالح الدين. 

تعترب نصف املواقع الساخنة تقريباً متوسطة الخطورة فيام يتعلق بُسبل العيش 
)48٪( مع بقاء املواقع الساخنة األخرى ذات خطورة منخفضة )27٪( أو عالية 
العوامل  تأثري  إىل  العيش  ُسبل  ظروف  يف  تباين  وجود  عدم  ويّدل   .)٪24(
األساسية، كنقص االستثامر والوصول غري املتكافئ إىل التعليم ومحدودية 

تأهيل البنية التحتية، عىل ُسبل عيش العائدين يف عام 14.2021 

الشكل 10: التباين يف شدة سبل العيش يف جميع املواقع الساخنة )كانون األول 2020 إىل كانون األول 2021( 

الناحيةالقضاء املحافظة

األنبار

مركز القائمالقائم

العامريةالفلوجة

الگرمةالفلوجة

البغداديهيت

الفراتهيت

مركز هيتهيت

حصيبة الرشقيةالرمادي

النرص والسالمأبو غريببغداد

دياىل

أبو َصيدااملقدادية

مركز املقداديةاملقدادية

جلوالءخانقني 

قرة تبةكفري

نينوى

القحطانيةالبعاج

مركز البعاجالبعاج

حامم العليلاملوصل

الشاملسنجار

مركز سنجارسنجار

القريوانسنجار

العياضيةتلعفر

مركز تلعفرتلعفر

زّمارتلعفر

صالح الدين

مركز الدورالدور

مركز الرشقاطالرشقاط

الصينيةبيجي

مركز بيجيبيجي

االسحاقيبلد

مركز بلدبلد

يرثببلد

املعتصمسامراء

مركز سامراءسامراء

اآلمريلطوز خورماتو

مركز طوز طوز خورماتو

سليامن بيكطوز خورماتو

منخفضة (ک.١ ٢٠٢١)       متوسطة (ک.١ ٢٠٢١)     عالية (ک.١ ٢٠٢١)
منخفضة (ک.١ ٢٠٢٠)       متوسطة (ک.١ ٢٠٢٠)     عالية (ک.١ ٢٠٢٠)

خطورة عاليةخطورة منخفضة

منخفضة (كانون األول  ٢٠٢١)       متوسطة (كانون األول ٢٠٢١)     عالية (كانون األول  ٢٠٢١)
منخفضة (كانون األول ٢٠٢٠)       متوسطة (كانون األول ٢٠٢٠)     عالية (كانون األول  ٢٠٢٠)
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األساسية  الخدمات 
تم تصنيف نصف جميع املواقع الساخنة تقريباً عىل أنها منخفضة الخطورة فيام 
يتعلق بالوصول إىل الخدمات )48٪( والباقي متوسطة )27٪( أو عالية )٪24(. 
وخالل عام 2021، شهدت عرش مواقع ساخنة تحّسناً يف الوصول إىل الخدمات 

 .)٪30(

األنبار  يف  الساخنة  املواقع  جميع  بني  جيداً  الخدمات  إىل  الوصول  بقي 
ومحافظات بغداد، ويف قضاء تلعفر مبحافظة نينوى. يف حني ما يزال الوصول 
إىل املاء والكهرباء ضعيفاً يف ناحيتي اآلمريل وسليامن بيك يف قضاء طوز 
خوماتو مبحافظة صالح الدين. وكذلك الحال يف ناحيتَي قره تبة يف قضاء كفري 

مبحافظة دياىل، والقحطانية يف قضاء البعاج مبحافظة نينوى.

وتراجع الوصول إىل الخدمات بشكل ملحوظ يف ناحية يرثب التابعة لقضاء بلَد 
مبحافظة صالح محافظة الدين، خالل عام 2021 بسبب قلة الحصول عىل املياه 
الكافية للرشب واالستخدام املنزيل. وكذلك الحال بالنسبة لناحية العامرية يف 

قضاء الفلوجة، مبحافظة االنبار، وجلوالء يف قضاء خانقني مبحافظة دياىل.

وكان مركز املقدادية يف قضاء املقدادية مبحافظة دياىل فقط املوقع الوحيد 
الذي شهد تحسناً ملحوظاً يف عام 2021، واالنتقال من درجة الخطورة العالية إىل 

املتوسطة بعد تحسن الوصول إىل املاء والكهرباء.

الشكل 11: التباين يف شدة الخدمات األساسية يف جميع املواقع الساخنة )كانون األول 2020 إىل كانون األول 2021( 

الناحيةالقضاء املحافظة

األنبار

مركز القائمالقائم

العامريةالفلوجة

الگرمةالفلوجة

البغداديهيت

الفراتهيت

مركز هيتهيت

حصيبة الرشقيةالرمادي

النرص والسالمأبو غريببغداد

دياىل

أبو َصيدااملقدادية

مركز املقداديةاملقدادية

جلوالءخانقني 

قرة تبةكفري

نينوى

القحطانيةالبعاج

مركز البعاجالبعاج

حامم العليلاملوصل

الشاملسنجار

مركز سنجارسنجار

القريوانسنجار

العياضيةتلعفر

مركز تلعفرتلعفر

زّمارتلعفر

صالح الدين

مركز الدورالدور

مركز الرشقاطالرشقاط

الصينيةبيجي

مركز بيجيبيجي

االسحاقيبلد

مركز بلدبلد

يرثببلد
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مركز سامراءسامراء

اآلمريلطوز خورماتو

مركز طوز طوز خورماتو

سليامن بيكطوز خورماتو

منخفضة (ک.١ ٢٠٢١)       متوسطة (ک.١ ٢٠٢١)     عالية (ک.١ ٢٠٢١)
منخفضة (ک.١ ٢٠٢٠)       متوسطة (ک.١ ٢٠٢٠)     عالية (ک.١ ٢٠٢٠)

خطورة عاليةخطورة منخفضة

منخفضة (كانون األول  ٢٠٢١)       متوسطة (كانون األول ٢٠٢١)     عالية (كانون األول  ٢٠٢١)
منخفضة (كانون األول ٢٠٢٠)       متوسطة (كانون األول ٢٠٢٠)     عالية (كانون األول  ٢٠٢٠)
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االجتامعي  التامُسك 

سجل موقعان ساخنان فقط خطورة عالية تتعلق مبؤرشات التامسك االجتامعي 
أنها  الساخنة عىل  )6٪(. وتم تسجيل غالبية املواقع  األول 2021  كانون  يف 
متوسطة الخطورة )70٪( والباقي منخفضة الخطورة )24٪(. وتحسنت بشكل 
عام خطورة الظروف عىل مقياس التامسك االجتامعي عرب 33٪ من املواقع 

الساخنة.

ومل تشهد املواقع الساخنة يف محافظة األنبار أي تحّسن ملحوظ، وبقيت 
منخفضة أو متوسطة الخطورة طوال عام 2021. بينام شهدت ناحية االسحاقي 

يف قضاء بلَد بقضاء صالح الدين، ومركز سنجار يف قضاء سنجار مبحافظة نينوى 
انخفاضاً من الخطورة العالية إىل املتوسطة.

ويف كانون األول 2021، بقيت درجة الخطورة يف مركز بلَد بقضاء بلَد يف محافظة 
صالح الدين، وناحية زّمار يف قضاء تلعفر مبحافظة نينوى، عالية عىل مقياس 
ناحية  التامسك االجتامعي يف  التامسك االجتامعي. كام لوحظ تدهور يف 
اآلمريل بقضاء طوز خورماتو، إذ ما زالت هناك حاجة إىل املصالحة االجتامعية 

فيها..

الشكل 12: التباين يف شدة التامسك االجتامعي يف جميع املواقع الساخنة )كانون األول 2020 إىل كانون األول 2021( 

الناحيةالقضاء املحافظة

األنبار

مركز القائمالقائم

العامريةالفلوجة

الگرمةالفلوجة

البغداديهيت

الفراتهيت

مركز هيتهيت

حصيبة الرشقيةالرمادي

النرص والسالمأبو غريببغداد

دياىل

أبو َصيدااملقدادية

مركز املقداديةاملقدادية

جلوالءخانقني 

قرة تبةكفري

نينوى

القحطانيةالبعاج

مركز البعاجالبعاج

حامم العليلاملوصل

الشاملسنجار

مركز سنجارسنجار

القريوانسنجار

العياضيةتلعفر

مركز تلعفرتلعفر

زّمارتلعفر

صالح الدين

مركز الدورالدور

مركز الرشقاطالرشقاط

الصينيةبيجي

مركز بيجيبيجي

االسحاقيبلد

مركز بلدبلد

يرثببلد

املعتصمسامراء

مركز سامراءسامراء

اآلمريلطوز خورماتو

مركز طوز طوز خورماتو

سليامن بيكطوز خورماتو

منخفضة (ک.١ ٢٠٢١)       متوسطة (ک.١ ٢٠٢١)     عالية (ک.١ ٢٠٢١)
منخفضة (ک.١ ٢٠٢٠)       متوسطة (ک.١ ٢٠٢٠)     عالية (ک.١ ٢٠٢٠)

خطورة عاليةخطورة منخفضة

منخفضة (كانون األول  ٢٠٢١)       متوسطة (كانون األول ٢٠٢١)     عالية (كانون األول  ٢٠٢١)
منخفضة (كانون األول ٢٠٢٠)       متوسطة (كانون األول ٢٠٢٠)     عالية (كانون األول  ٢٠٢٠)
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واألمن  السالمة 

من بني هذه املواقع الساخنة، ناحية البغدادي يف قضاء هيت مبحافظة األنبار، مل تُعد تُصنَّف كموقع ساخن بحلول كانون األول 2021.  15

بقي مقياس السالمة واألمن عامالً رئيسياً للخطورة يف املواقع الساخنة طوال 
عام 2021. سجل املزيد من املواقع الساخنة خطورة عالية لعامل األمن والسالمة 
مقارنة بأي عامل آخر )45٪(. كام مل تشهد سّت مواقع ساخنة أي تحّسن عىل 

مدار 2021 )٪18(.15

ويف محافظة صالح الدين، بقيت جميع املواقع الساخنة يف قضاء طوز خورماتو 
شديدة الخطورة، بسبب تعدد القوات األمنية واملخاوف من العنف بني القوات 
قضاء  يف  الرشقاط  مركز  هام  ساخنني،  موقعني  خطورة  وتفاقمت  األمنيّة. 

الرشقاط وناحية الصينية يف قضاء بيجي من متوسطة إىل عالية الخطورة خالل 
عام 2021. ويعزى التدهور يف مركز الرشقاط إىل تعّدد الجهات األمنية، ويف 
ناحية الصينية إىل مخاوف تتعلق بالذخائر غري املنفجرة عىل مدار عام 2021. ورغم 
استقرار املواقع الساخنة يف نينوى إىل حد كبري، إالّ إنها ارتفعت يف ناحية زّمار 
بقضاء تلعفر من منخفضة إىل متوسطة الخطورة، بسبب مخاوف تتعلق بالعنف 
بني قوات األمن. وكذلك الحال يف ناحية الگرمة التابعة لقضاء الفلوجة مبحافظة 

االنبار عدد الجهات األمنية املوجودة كام يف كانون األول 2021. 

الشكل 13: التباين يف شدة السالمة واألمن يف جميع املواقع الساخنة )كانون األول 2020 إىل كانون األول 2021( 

الناحيةالقضاء املحافظة

األنبار
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دياىل

أبو َصيدااملقدادية

مركز املقداديةاملقدادية

جلوالءخانقني 

قرة تبةكفري

نينوى

القحطانيةالبعاج

مركز البعاجالبعاج

حامم العليلاملوصل

الشاملسنجار

مركز سنجارسنجار

القريوانسنجار

العياضيةتلعفر

مركز تلعفرتلعفر

زّمارتلعفر

صالح الدين

مركز الدورالدور

مركز الرشقاطالرشقاط

الصينيةبيجي

مركز بيجيبيجي

االسحاقيبلد

مركز بلدبلد

يرثببلد

املعتصمسامراء

مركز سامراءسامراء

اآلمريلطوز خورماتو

مركز طوز طوز خورماتو

سليامن بيكطوز خورماتو

منخفضة (ک.١ ٢٠٢١)       متوسطة (ک.١ ٢٠٢١)     عالية (ک.١ ٢٠٢١)
منخفضة (ک.١ ٢٠٢٠)       متوسطة (ک.١ ٢٠٢٠)     عالية (ک.١ ٢٠٢٠)

خطورة عاليةخطورة منخفضة

منخفضة (كانون األول  ٢٠٢١)       متوسطة (كانون األول ٢٠٢١)     عالية (كانون األول  ٢٠٢١)
منخفضة (كانون األول ٢٠٢٠)       متوسطة (كانون األول ٢٠٢٠)     عالية (كانون األول  ٢٠٢٠)
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