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ترشين األّول – كانون األول 2022 

الِسياق

مؤرّّش العودة، أداة مصّممة لقياس مدى ّشدة الظروف يف مواقع الّعودة. 
تّم جمع البيانات الخاصة مبؤرّّش الّعودة بالجولة السابعة عرشة خالل أشهر 
ترشين األول وترشين الثاين وكانون األول 2022 عرب 9 محافظات و39 قضاًء 
و2.198 موقعاً يف العراق. كام تم خالل هذه الجولة 17 ، وتم تقييم 7 مواقع 

إضافية للعودة.

العائدون الذين يعيشون يف ظروف شديدة الخطورة

من بنّي 2.198 موقع عودة خضع للتقييم، تبنّّي أن 463 موقعاً شديد الخطورة 	 
يستضيف 12% )592.338 فرداً( من العائدين.

لوحظ انخفاض يف عدد العائدين قدره 6.240 عائداً يعيشون يف ظروف 	 
شديدة الخطورة منذ الجولة التي جرت يف متوز – أيلول 2022، حيث كان 

12% من العائدين )598.578 فرداً( يعيشون يف ظروف شديدة الخطورة.

تدهور الظروف

ارتفع يف بعض املواقع، عدد العائدين الذين يعيشون يف ظروف شديدة 	 
الخطورة. ومنها بشكل خاص، يف قضاء املسيّب يف محافظة بابل )1.860 
فرداً(. واستطاع فريق مصفوفة تتبّع النزوح يف هذه الجولة، أن يصل إىل 
موقعنّي يف ناحية اإلسكندرية باملسيّب، وسّجل عودة األرَس النازحة بنّي 
2015 - 2021 من أقضية املسيّب وأربيل وأبو غريب والسليامنية. يف حنّي ما 
يزال هناك 12 موقع ال عودة يف قضاء املسيّب، متنع القوات األمنية عودة 

األرَس النازحة منها منذ نزاع 2014-2017 مع تنظيم داعش، إليها.

إضافة إىل ذلك، لوحظ ارتفاع يف عدد العائدين الذين يعيشون يف ظروف 	 
شديدة الخطورة يف محافظَتي كركوك )864 فرداً( ونينوى )690(. إذ ُسجِّلت 
الحويجة مبحافظة كركوك، بسبب نقص إمدادات  أعىل زيادة يف قضاء 
املياه عقب انخفاض هطول األمطار، واالحتالل غري القانوين من قبل قوات 

األمن للمساكن الخاصة.

وتلكيف 	  تلعفر  أقضية  يف  الزيادات  أكرب  ُسجِّلت  نينوى،  محافظة  ويف 
العائدين يف مواقع ذات  والبعاج. ففي تلعفر، لوحظ وجود املزيد من 
املنطقة،  يف  األمنية  الجهات  تعدد  يف  تتمثل  سيئة،  أمنية  ظروف 

واملخاوف من العنف واملضايقة

عند نقاط التفتيش، والحاجة إىل املصالحة املجتمعية. أما العوامل األخرى 	 
للزراعة  الضعيف  التعايف  فتشمل  الظروف،  خطورة  يف  تساهم  التي 
واملشاريع، ونقص الخدمات الحكومية، وعدم كفاية إمدادات املياه العامة. 
مع ذلك، وبالرغم من هذه التحديات، أفاد بعض األهايل عن تحّسن وزيادة 

يف عدد ساعات توفري الكهرباء يف اليوم الواحد.

ويف قضاء تلكيف، الحظ السكان تدهور األنشطة الزراعية يف املنطقة، 	 
الخارج. فضاًل عن ذلك، مازال  القطاع إىل  التي تعمل يف هذا  إثر هجرة 
الوصول ضعيفاً إىل ُسبل العيش؛ ومازال األهايل يعانون من املضايقات 

عند نقاط التفتيش.

ويف قضاء البعاج، عادت األرس النازحة إىل مواقع شديدة الخطورة من 	 
حيث الخدمات والناحية األمنية. وما تزال فرص ُسبل العيش والعمل محدودة 
جداً، إضافة إىل ضعف تعايف األنشطة الزراعية والتجارية. من جهة أخرى، 
ليست هناك خدمات حكومية كافية، فيام يكافح األهايل من أجل الحصول 
عىل كمية كافية من املاء. هذا فضالً عن وجود تحديات أمنية عديدة، تتمثل 

يف املضايقات عند نقاط التفتيش، واملخاوف من العنف وحظر العودة

تحّسن الظروف

ظروف 	  يف  يعيشون  الذين  العائدين  عدد  يف  الطفيف  االنخفاض  يُعزى 
شديدة الخطورة إىل التغيريات يف األنبار )-7,650 فرداً( وصالح الدين )-1.698(.

األنبار، لوحظ االنخفاض بشكل رئييس يف قضاء هيت بسبب جهود 	  يف 
إعادة اإلعامر وإعادة فتح بعض املشاريع الصغرية. ويف قضاء القائم، أدت 
التحسينات يف إمدادات املياه إىل انخفاض قسوة الظروف املعيشية. 
حيث بارّشت محطة توليد الكهرباء الغازية عملها يف املنطق، وتم ربط 
الشبكة بالكهرباء العامة بعد إعادة تأهيلها وتركيب األعمدة املترضرة. 
وأسفرت هذه الجهود عن تزويد األهايل بساعات أكرث من الكهرباء يف 
اليوم، وتحّسن الوصول إىل املياه، حيث متكن املواطنون الذين يعتمدون 
املضخات  بواسطة  املياه  من  املزيد  عىل  الحصول  من  اآلبار  مياه  عىل 
الكهربائية. مع ذلك، ما تزال حاالت العنف واملضايقات عند نقاط التفتيش 

وحظر العودة تعترب مصدر قلق يف كال القضائنّي.

بعض 	  بسبب  الرشقاط،  قضاء  يف  انخفاض  أكرب  ُسجِّل  الدين  صالح  ويف 
الخطورة  عوامل  بقاء  رغم  الزراعية،  األنشطة  عىل  طرأ  الذي  التحّسن 
عىل حالها دون تغيري. وتشمل هذه العوامل؛ ضعف انتعاش املشاريع، 
وتعدد الجهات األمنية الجهات األمنية يف املنطقة، واملضايقات عند نقاط 

التفتيش، واملخاوف من العنف، ومنع العودة.  

املنهّجية

ُسبُل   )1( هام:  مقياسنّي،  عىل  ُمّوزعاً  معيار   16 عىل  العودة  مؤرّش  يستند 
والسالمة.  االجتامعي  التامسك  تصّورات   )2( األساسيّة،  والخدمات  العيش 
ويتّم استخدام منوذج االنحدار لتقييم تأثري كل معيار عىل تسهيل العودة أو 
منع حدوثها، وأيضاً لحساب الدرجات الخاّصة باملقياسنّي. وتّم تصنيف درجات 
مؤرّش الخطورة إىل ثالث فئات: “منخفضة” و “متوّسطة” و “عالية”. ملزيد 
من التفاصيل حول هذه املنهجيّة، يرجى االطالع عىل “لَمحة عن املنهجيّة”.

شباط 2023

ُمؤشـِّر الَعودة
نتائج الجولة الســابعة عرشة – العراق

فرتة جمع البيانات ) ترشين االول – كانون االول( 
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العراق السابعة عرشة –  الجولة  نتائج  الَعودة:  ُمؤشـِّر 

املواقع الساخنة يف كل محافظة

تصنَّف النواحي كمواقع ساخنة إذا حقّقت درجات عالية عىل مقياس واحد عىل األقّل من املقياَسنّي )ُ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 30 موقعاً ساخناً عرب أربع محافظات. ومقارنة بالجولة التي جرت يف متوز – أيلول 2022، ُحذفَت ناحية واحدة من القامئة، هي مركز تكريت )قضاء تكريت( 

يف محافظة صالح الدين. حيث مل تُعد هذه الناحية تصّنف كموقع ساخن، بعد تحّسن تجهيز املاء والكهرباء فيها. وكام لوحظ يف مناطق أخرى، فإن زيادة كمية الكهرباء يومياً تزيد 

من القدرة عىل ضّخ املياه. ومن ناحية أخرى، أضيَفت ناحية اإلسكندرية يف قضاء املسيّب مبحافظة بابل إىل قامئة املواقع الساخنة؛ نتيجة لقسوة األوضاع فيها بسبب ضعف انتعاش 

الزراعة واملشاريع، ونقص الخدمات الحكومية، وعدم كفاية إمدادات املياه والكهرباء العامة، فضالً عن املخاوف بشأن العنف، مبا يف ذلك املضايقات يف نقاط التفتيش التي تسيطر 

عليها قوات األمن، والتي ساهمت يف خلق التوترات يف الحياة العامة، وعرقلت العودة والحاجة إىل املصالحة املجتمعية.

ملزيد من املعلومات عن عوامل الخطورة يف املواقع الساخنة األخرى، يرجى االطالع عىل الصفحة السادسة من لوحة معلومات مؤرّش العودة عىل موقع مصفوفة تتبّع النزوح العراق.

الخارطة 1: خارطة كثافة العودة حسب اجاميل شدة الخطورة

هذه الخريطة ألغراض التوضيح فقط. واألسامء والحدود الواردة فيها ال تعني مصادقة املنظمة الدولية للهجرة 
عليها أو قبولها بها.

وتُظِهر الخريطة ظروف الخطورة بناًء عىل حجم السكان ودرجة خطورة كل موقع تم تقييمه. حيث تشري األلوان 
الداكنة إىل تركيز أكرب لألرََس التي تعيش يف ظروف عودة شديدة الخطورة؛ يف حني تشري األلوان الفاتحة إىل 

ظروف خطورة منخفضة أو مواقع ذات مستويات منخفضة من العودة.

الجدول )1(: عدد املواقع والعائدين لكل محافظة حسب فئة الخطورة
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إّن جميع اآلراء الواردة يف هذا التقرير، هي آراء املؤلفنّي 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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