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من  30   آذار   اىل 27 نيسان 2017

إعتباراً من 27 نيسان 2017  حددت مصفوفة  تتبع  النزوح 3,065,112  من االفراد النازحني داخلياً )أي 510,852 عائلة( الذين نزحوا بعد شهر 	 
كانون الثاين عام 2014 موزعني عىل 106 قضاًء و 3,660  موقعاً يف العراق.  وللفرتة نفسها حددت مصفوفة تتبع النزوح 1,737,138  من العائدين 

) أي 289,523  عائلة( .

عموماً، ظل العدد االجاميل للنازحني املحددين ُمستقراً خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، مع زيادة أقل من 1% أي )6,486 فرداً(. ومع ذلك ُسِجلت 	 
تحركات سكانية هامة، عىل الرغم من أنها ذات طابع محيل ، وبشكل خاص أبلغت محافظة نينوى عن زيادة بنسبة 10% )53,832 فرداً(. إال أََن 

هذا العدد متوازن من خالل حركات العودة الجارية املسجلة يف بقية أنحاء البالد.   

إزداد عدد السكان العائدين بنسبة 6%  )97,554 فرداً (. وكانت املحافظتان اللتان أبلغتا  عن أعىل زيادة يف عدد السكان العائدين؛ األنبار بنسبة 	 
6% )49,464 فرداً(  ونينوى بنسبة 19 % )41,514 فرداً(.

آخذاً يف االعتبار املعلومات املتاحة ومنهجية مصفوفة تتبع النازحني. يُنقح الفريق القطري لألمم املتحدة االرقام املستخدمة ألغراض  التخطيط 	 
لإلستجابة االنسانية لـــــ   3.1   مليون فرداً نازح داخلياً.
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١8 محافظة 3,٦٦٠ موقع ١٠٦ قضاء١٢3 فرق التقييم واالستجابة الرسيعة 9,5٠٠  مقدمي املعلومات الرئيسية
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الشكل رقم ١: الجدول الزمني  لألفراد النازحني داخلياً: 

التحديثات الشهرية    

الشكل رقم ٢: أماكن تواجد النازحني داخلياً بحسب 

محافظة النزوح

الشكل رقم  4: تواجد العائدين بحسب محافظة العودة الشكل رقم 3: الجدول الزمني لألفراد العائدين : التحديثات الشهرية

مصفوفة تتبع النزوح



 الجولة 70 | نیسان 2017

خــال الفــرة املشــمولة بكتابــة بالتقريــر مــا بــني 3٠ آذار و ٢٧ نيســان ٢٠١٧ أبلغــت محافظــة نينــوى عــن  

تطــورات رئيســية  تتعلــق بالعمليــات العســكرية يف املوصــل. وقــد تســببت العمليــات يف غــرب املوصــل 

التــي بــدأت رســمياً  يف ١9 شــباط ٢٠١٧.   

وبالتــوازي مــع النــزوح الجــاري تــم تســجيل حــركات العــودة اىل مدينــة املوصــل، وخاصــة مــن املخيــات 

الواقعــة يف مركــز ناحيــة الحمدانيــة. فمنــذ بدايــة العمليــات ســجلت مصفوفــة تتبــع النــزوح يف حــاالت 

ــاً بلــغ 44١,٧٢٠ فــرداً وأن 33٦,٢88 منهــم مــازال نازحــاً و ١٠5,43٢ شــخص قــد  الطــوارىء عــدداً تراكمي

عــاد ) حتــى ٢٧ نيســان(.

ــات يف رشق املوصــل   ــاء العملي ــزوح أثن ــني للن ــني مختلفت ــه ميكــن ماحظــة ديناميت وتجــدر االشــارة اىل أن

وتلــك املوجــودة يف غــرب املوصــل. فقــد ركــزت املرحلــة األوىل عــى املناطــق املحيطــة مبدينــة املوصــل مثــل 

أقضيــة بعشــيقة أو الحمدانيــة. وبعــد فــرة توقــف مــن ١4 كانــون األول، فقــد اســتؤنفت العمليــات يف رشق 

املوصــل يــوم ٢9  كانــون األول وأعلنــت الســلطات رســمياً عــن “تحريــر”  الجــزء الرشقــي  مــن املوصــل 

يف ٢١ كانــون الثــاين مــع اســتعادة آخــر حــي يــوم ٢5 شــباط. وخــال هــذه الفــرة وصــل معظــم النازحــني 

داخليــاً بشــكل مســتقل أو تــم نقلهــم مبــارشة اىل املخيــات ومواقــع الطــوارىء. 

وفيــا يتعلــق بعمليــات غــرب املوصــل إنتقــل عــدد كبــر مــن الســكان بعــد عبورهــم عــر حــام العليــل 

ــال أن بعضهــم   اىل املجتمعــات املضيفــة، ســواًء يف ناحيتــي القيــارة وحــام العليــل او رشق املوصــل.  ويُق

ــن  ــه م ــال فإن ــة الح ــني. وبطبيع ــوا نازح ــل أن يكون ــن املحتم ــهم وم ــل  بأنفس ــرب املوص ــاد اىل غ ــد ع ق

الصعــب تحديــد النازحــني داخليــاً املتواجديــن يف مواقــع خــارج املخيــات ألن ذلــك يتطلــب وقتــاً كبــراً 

وخاصــة عندمــا تكــون املناطــق غــر متاحــة أو يصعــب الوصــول اليهــا أو ال يوجــد فيهــا نظــام للتســجيل.

ــق  ــى طــول طري ــددة ع ــات العســكرية املتع ــاً بســبب العملي ــرداً نازح ــب 59٠,9٢8 ف ــم تَعُق ــاً ت وعموم

ــار(.   ــا يف ١ آي ــوارىء، ك ــاالت الط ــزوح يف ح ــع الن ــة تتب ــل ) مصفوف املوص

ــران ومتــوز عــام  شــهدت نينــوى بشــكل ملحــوظ حــركات عــودة لــأرس التــي كانــت قــد نزحــت يف حزي

٢٠١4   وهــي تعــود اآلن اىل املناطــق اآلمنــة التــي متــت اســتعادتها.  وتفيــد التقاريــر أن مــا مجموعــه ٧5٠ 

عائلــة )4,5٠٠ فــرداً( عــاد اىل الحمدانيــة مــن بغــداد وبابــل  واىل قضــاء  تلكيــف مــن دهــوك وأربيــل. 

داعش يغزو الرمادي في 
محافظة األنبار

کانون۲ ۱٤
آب ۱٤

حزيران- تموز ۱٤
۱۷ تشرين۱آذار ۱٦آيار ۲۰۱٥

داعش  يستولي على مناطق 
واسعة من محافظة االنبار 

بما فيها مدينة الفلوجة

داعش يسيطر على اجزاء من 
محافظة نينوى بما فيها مدينة 

الموصل

داعش يستولي على سنجار في 
محافظة نينوى 

تكثيف العمليات العسكرية الستعادة 
المناطق التي سيطر عليها  داعش 
في االنبار وصالح الدين والقسم 

الجنوبي من نينوى 

 بداية العمليات العسكرية
 الستعادة مدينة الموصل

۰
۲۰۰,۰۰۰

٤۰۰,۰۰۰

٦۰۰,۰۰۰

۸۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

 أيلول ۲۰۱٤
سيطرة البشمركة  

على مدينة ربيعة

آيار ۲۰۱٥
 استعادة قوات الحكومة
 العراقية السيطرة على

 مدينة تكريت

کانون۲ ۱٤

کانون۲ ۱٤

سيطرة البشمركة  على 
عيواضية والزمار وسنجار 

تموز۲۰۱٥
إعادة فتح جسر تكريت الذي يتيح 

العودة الجماعية 

آب ۱٥
بداية العودة بادارة  السلطات في 

ديالى 

آذار ۱٥
قوات الحكومة العراقية تسيطر 

على مدينة الرمادي 

أيلول ۱٦
بدء العودة الى الفلوجة  

(تمت استعادة المدينة في 
حزيران ۲۰۱٦)

۰
٥۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰
۱٥۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
۲٥۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰
۳٥۰۰۰۰
٤۰۰۰۰۰

اواخر ۱۷ تشرين۱ ۱٦ اواخر آذار ۱٦ اواخر نيسان ۱٥ اواخر ايلول ۱٤ آب ۱٤ حزيران- تموز ۱٤  قبل حزيران ۱٤

اواخر ۱۷ تشرين۱ ۱٦ اواخر آذار ۱٦ اواخر نيسان ۱٥ اواخر ايلول ۱٤ آب ۱٤ حزيران- تموز ۱٤  قبل حزيران ۱٤

نيسان

آيار

حزيران

تموز

أيلول

تشرين۱

تشرين۲

كانون۱

شباط

آذار

كانون۲ ۱٦

كانون ۲ ۱٥

شباط

آذار

نيسان

آيار
حزيران

تموز

ب
آ

أيلول

تشرين۱

تشرين۲

كانون۱

شباط

آذار

شباط

آذار

آيار

نيسان

كانون۱

تشرين۲

أيلول

تشرين۱

ب
آ

تموز

حزيران

نيسان

كانون ۲ ۱۷

كانون ۲ ۱٤

ب
آ

آيار

نيسان

آيار

حزيران

تموز

أيلول

تشرين۱

تشرين۲

كانون۱

شباط

آذار

كانون۲ ۱٦

كانون ۲ ۱٥

شباط

آذار

نيسان

آيار
حزيران

تموز

ب
آ

أيلول

تشرين۱

تشرين۲

كانون۱

شباط

آذار

شباط

آذار

آيار

نيسان

كانون۱

تشرين۲

أيلول

تشرين۱

ب
آ

تموز

حزيران

نيسان

كانون ۲ ۱۷

كانون ۲ ۱٤

ب
آ

آيار

ملحة عن الوضع  

الشكل 5: عدد النازحني مبرور الوقت

الشكل ٦: عدد العائدين مبرور الوقت

مصفوفة تتبع النزوح

وبدأت املنظمة الدولية للهجرة يف العراق بتسجيل العائدين يف نيسان 2015
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4,39326,358واسط

510,8523,065,112المجموع

بغداداألنبار

٪۳-٪٦-

نينوى

٪۱۰+٪۱-

كركوك

٪۱-

دهوك

ــل  ــن مجم ــرداً( م ــتضيف 84% )٢,5٧9,٢٦8 ف ــات تس ــبعة محافظ ــإن س ــان ٢٠١٧ ف ــن ٢٧ نيس ــاراً م وإعتب
ــوك  ــوك  ١3% )389,55٦( و كرك ــوى ٢٠% )٦٠5,8٠8(  وده ــتضيف نين ــن:   وتس ــني املحددي ــكان النازح الس

ــداد ١١% )3٢٧,٠84(   ــن ١١% )334,٧58(  و بغ ــاح الدي ــل ١١% )35٠,٧9٦( و ص ١٢%  )38٢,٢٧٢(    و أربي
واالنبــار  ٦% )١88,994(.  

 ومــن املنظــور االقليمــي، أن وســط و شــال العــراق يســتضيف ٦٧ % مــن الســكان النازحــني 
العــراق %4  العــراق ٢9 % )889,٧4٦(، و جنــوب  فــرداً( وإقليــم كردســتان   ٢,٠44,8١8(

  .)١3٠,548(

ظـَـل العــدد االجــايل للنازحــني املحدديــن ثابتــاً مــع زيــادة أقــل مــن ١% )٦,48٦ فــرداً(. وتجــدر 
االشــارة أنــه عــى الرغــم مــن أََن العــدد االجــايل للنازحــني حاليــاً كان ثابتــاً اىل حــٍد مــا خــال 

ــاً بــني  ــع النازحــني داخلي ــم رصــد حركــة ســكانية كبــرة جــداً وتغــر  توزي ــة فقــد ت األشــهر املاضي
هــذه املحافظــات الســبعة بشــكل ملحــوظ مــع مــرور الوقــت.  

ــان تســتقبان أكــر  ــان اللت ــوى ودهــوك هــا املحافظت ــإن نين ــال، ف وعــى ســبيل املث
عــدد مــن النازحــني الجــدد بســبب عمليــات املوصــل العســكرية التــي بــدأت يف 

١٧ ترشيــن األول ٢٠١٦. 

ــني  ــداد املحافظت ــار وبغ ــت األنب ــات كان ــدء العملي ــل ب ــول ٢٠١٦ وقب ــهر ايل ــى  ش ــه حت ــك  فإن ــع ذل  وم

املســتضيفتني بالدرجــة االوىل والتــي بــدأ عــدد الســكان النازحــني داخليــاً فيهــا يتناقــص بشــكل مطــرد منــذ 

ــار ذلــك الحــني بســبب حــركات العــودة املســتمرة نحــو املناطــق التــي متــت اســتعادتها يف األنب

وكانــت نينــوى املحافظــة الوحيــدة التــي ســجلت أعــى زيــادة يف الســكان النازحــني خــال الفــرة املشــمولة 

بالتقريــر  بنســبة ١٠% )53,83٢ فــرداً( بــني التحديــث  يف 3٠ آذار  و٢٧ نيســان. إن عــدد النازحــني الجــدد 

ــع النــزوح  ــر. وأبلغــت مصفوفــة تتب ــاً خــال الفــرة نفســها هــو يف الواقــع أعــى بكث الذيــن نزحــوا حديث

ــّدر العــودة  ــاء نفــس الفــرة وتُق ــة املوصــل اثن ــرزوح ٧3,84٢ فــرداً مــن مدين يف حــاالت الطــوارىء عــن ن

املوازيــة بنحــو ٢4,8٠4. وتشــر هــذه االرقــام  بشــكل راســخ اىل قــوة وديناميــة االتجاهــات الحاليــة للتحــرك 

الســكاين الــذي  يؤثــر عــى مناطــق هــذه املحافظــة. 

ــاً. وعــى وجــه الخصــوص،  ــدد الســكان املســتضافني حالي ــاض ع ــة إنخف ــة املحافظــات الباقي ــادت كاف وأف

ــرداً(. ــبة 3% )٦,3٦٠ ف ــار بنس ــرداً(  واألنب ــبة ٦% )١9,5٢4 ف ــاَ بنس ــداد  إنخفاض ــجلت بغ س

ملحة عامة عىل النازحني بحسب املوقع الجغرايف       

خريطة رقم ١:  العائالت النازحة بحسب محافظة النزوح والكثافة

الخريطة تعرض املواقع التي يقيم فيها النازحني حالياً مع النقاط التي متثل املواقع التي نزحوا 
منهاإضافة اىل املناطق التي يتمركزن فيها يف كافة انحاء الباد

 الشكل رقم ٧: التباين يف عدد النازحني من محافظة النزوح
تقرير  النسب  املئوية ملحافظات  النزوح املبلغ عنها من محافظات النزوح تثبت وجود الزيادة 

او النقصان يف عدد النازحني مقارنة بالتقرير السابق

جدول رقم ١: توزيع العائالت  النازحة واالفراد بحسب محافظة النزوح 

مصفوفة تتبع النزوح

النازحين بحسب مواقع النزوح
كثافة مرتفعة

كثافة منخفضة
المواقع

توضيح
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صالح الدين

ــة محافظــات مــن مجمــوع محافظــات  ــم مــن مثاني ــر ُه ــرت التقاري ــاراً مــن ٢٧ نيســان ٢٠١٧، إن مجمــل الســكان النازحــني وكــا ذك إعتب

العــراق الــــــ ١8. َغــَر أَن غالبيــة النازحــني ُهــم يف األصــل مــن محافظتــي نينــوى )49% أو ١,494,٠١8فــرداً (  و األنبــار )٢٢% أو ١٧٢,٦83 (. 

ــوى  ــر أََن نين ــر بالذك ــن الجدي ــل بحســب محافظــة املنشــأ. وم ــى التحلي ــزوح ع ــن محافظــات الن ــره ع ــا ســبق ذك ــق م وينطب

واألنبــار كانتــا محافظتــي املنشــأ التــي لديهــا أكــر مــن ٧٠% مــن النازحــني داخليــاً طــوال فــرة األزمــة الحاليــة إال أََن التوزيــع 

بــني االثنتــني بــدأ يتغــر وبشــكل ملحــوظ بعــد شــهر أيلــول ٢٠١٦.  ويرجــع ذلــك اىل حــركات العــودة اىل املناطــق املســتعادة 

يف األنبــار مثــل الرمــادي و هيــت هــذا مــن ناحيــة.  ومــن جهــة اخــرى اىل الفلوجــة منــذ شــهر أيلــول  ويعــود ذلــك اىل بدايــة 

العمليــات يف املوصــل يف ترشيــن األول ٢٠١٦.

ومحافظــة األصــل الثالثــة هــي صــاح الديــن ولديهــا ١5% مــن الســكان النازحــني حاليــاً )45٢,٢38 فــرداً(. ويعــزى النــزوح الجديــد 

مــن صــاح الديــن اىل االشــتباكات املســتمرة خاصــًة يف أقضيــة الرشقــاط وبيجــي. ومــن الجديــر بالذكــر ايضــاً أََن 59% مــن النازحــني 

داخليــاً مــن صــاح الديــن نزحــوا داخــل املحافظــة نفســها. 

محافظة املنشأ

املجموعدياىلأنبارصاح الدينأماكن أخرىنينوىركوكدياىل أنبارمحافظة النزوح

181,710156240001,3323,2822,274188,994أنبار
3,52814,86261820403024,96648644,694بابل

198,8706,89417,8865,39401,56069,10827,372327,084بغداد
1,99211418636608164,4882,87410,836بصره
1,1040276000387,528648389,556دهوك
2,22646225264,734065223,76871,970ديالى
133,54806,1921,95013,0743,510159,25233,270350,796أربيل

9181,164204162035459,81426462,880كربالء
69,588964022,10636185,70045,90678,438382,272كركوك
2644816210206423,7024025,322ميسان
984036660662,9701384,260مثنى
1,7640114138023475,58825878,096نجف
5,21430001,0625,208583,34410,950605,808نينوى
3,7389041417402,57416,65021623,856قادسية

1,200002,034053,05813,518264,948334,758صالح الدين
72,5344,04412,09020,01009615,82824,792149,394سليمانية

1,1101084812606605,7723548,178ذيقار
2,88012036120063621,78078626,358واسط

683,17228,18839,15697,68614,172256,4821,494,018452,2383,065,112المجموع

األنبار

٪٦-

ديالىكركوكنينوى

٪۳+٪۲+٪۲- ٪۱-

صالح الدين

 

ارتفــع عــدد النازحــني مــن محافظــة كركــوك بنســبة ٢% )5,٢٠٢ فــرداً( نتيجــة للعمليــات 
ــني  ــبة النازح ــادة نس ــارة اىل إن زي ــدر االش ــة. وتج ــاء الحويج ــة يف قض ــكرية الجاري العس
ــات العســكرية يف  ــدأ يتناقــص ألن العملي ــد ب ــاً مــن كركــوك وال ســيا الحويجــة ق داخلي

املنطقــة قــد توقفــت.

ــك  ــإن ذل ــا،  ف ــا ذكرن ــرداً( ، وك ــبة ٦% ) 4٠,١34 ف ــاً بنس ــني أص ــدد النازح ــض ع إنخف
يعــود اىل حــركات العــودة املســتمرة نحــو أقضيــة هيــت والرمــادي والفلوجــة التــي متــت 

اســتعادتها إبتــداًء مــن ربيــع عــام ٢٠١٦. وقــد نــزح معظــم هــؤالء النازحــني العائديــن اىل 
محافظــة بغــداد املجــاورة أو نزحــوا يف داخــل األنبــار .

نظرة عامة وفقاً ملحافظة االصل    

خريطة  رقم ٢:  العائالت النازحة بحسب محافظة املنشأ

ــزوح  ــة الن ــأ اىل أقضي ــة املنش ــن محافظ ــني م ــركات النازح ــع تح ــة مواق ــني الخريط تب
ومجمــوع عــدد االفــراد النازحــني بحســب املحافظــة خــال  الفــرة املشــمولة بالتقريــر. 

الشكل رقم 8:  التباين يف عدد النازحني داخلياً بحسب محافظة املنشأ
النســب املئويــة املبلــغ عنهــا مــن محافظــات املنشــأ  تثبــت وجــود الزيــادة او النقصــان يف عــدد 

النازحــني مقارنــة بالتقريــر الســابق

جدول رقم ٢:  توزيع العائالت النازحة بحسب محافظة النزوح ومحافظة املنشأ

مصفوفة تتبع النزوح
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بغداد

ديالى
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كثافة مرتفعة
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ديناميــات العــودة والنــزوح تعتــر مســتقلة عــن بعضهــا البعــض إال إنهــا نظــام متكامــل، مبعنــى أن أعــداد  العائديــن  والنازحــني داخليــاً 

ميكــن أن تــزداد يف نفــس الوقــت خــال الفــرة املشــمولة بالتقريــر بالرغــم مــن إن االتجاهــات العامــة ســتكون متاشــية ضمــن 

فــرات املراقبــة الطويلــة.

ــم اىل  ــر عودته ــرت التقاري ــرداً( ذك ــة )١,٧3٧,١38 ف ــه ٢89,5٢3 عائل ــا مجموع ــإن م ــن ٢٧ نيســان ٢٠١٧  ف ــارا م إعتب

ــث الســابق. ــن التحدي ــادة مقدارهــا ٦% )9٧,554( م ــة مــا يشــر اىل زي ــم االصلي مواقعه

ــرداً(  ــا 4٧% )8١4,9٦8 ف ــد ولديه ــن املســجلني لحــد االن يف البل ــار هــي االعــى يف نســب العائدي ــر  محافظــة االنب تعت

ــات إعــادة الســيطرة عــى املناطــق التــي كانــت تحــت  ــا ســابقاً فــإن عملي ــن. وكــا ذكرن مــن مجمــل الســكان العائدي

ســيطرة الجاعــات املســلحة يف هيــت والرمــادي وحديثــة والفلوجــة تكثفــت يف ربيــع عــام ٢٠١٦ وبــدأت العــودة بالفعــل 

ــاً. ــف  تدريجي يف الصي

مــا بــني 3٠ آذار و ٢٧ نيســان  كانــت األنبــار املحافظــة التــي شــهدت أعــى زيــادة يف عــدد العائديــن والتــي ارتفــع 

عــدد الســكان العائديــن فيهــا بنســبة ٦% )49,4٦4(.

ويف األنبــار تســتضيف كل مــن أقضيــة فلوجــة ورمــادي ُخمــس الســكان العائديــن حاليــاً. حيــث تســتضيف 

فلوجــة ٢٠% )348,٧8٠ فــردا( و رمــادي ١9% )3٢١,984(. لقــد متــت اســتعادة األنبــار بالفعــل يف آذار عــام 

ــاً يف  ــدأت فعلي ــادي ب ــودة  يف الرم ــران ٢٠١٦.  وأن الع ــتعادة فلوجــة يف شــهر حزي ــا متــت اس ٢٠١٦ بين

شــهر نيســان دون وقــوع ايــة حــوادث أمنيــة يف حــني َشــّجع املســؤولني العــودة اىل فلوجــة  ابتــداًء مــن 

١٧ أيلــول ٢٠١٦.

أمــا صــاح الديــن فهــي ثــاين أكــر  نســبة للعائديــن )٢3%  أو  383,١١8 فــرداً( ويركــز معظــم العائديــن يف 

قضــاء تكريــت وهــو ثالــث قضــاء بالنســبة للبلــد ولديــه أعــى عــدد مــن العائديــن )١٠%  أو  ١٧٠,٦٧٦(. 

الجــزء األكــر مــن العائديــن املوجوديــن حاليــاً يف تكريــت قــد عــادوا يف صيــف عــام ٢٠١5، مــع اســتعادة 

املدينــة يف شــهر آيــار وافتتــاح الجــرس يف شــهر متــوز عــام ٢٠١5 مــا ســمح للنازحــني داخليــاً بالعــودة.

ســجلت نينــوى ثــاين أعــى زيــادة بنســبة ١9% )4١,5١4( وترتبــط العــودة أوالً باالوضــاع املتغــرة جــداً حــول 

املوصــل. وعــودة النازحــون مــن مدينــة املوصــل اىل الجانــب الرشقــي.  كــا بــدأت حــركات العــودة ايضــاً 

ــم  ــي ت ــران ومتــوز عــام ٢٠١4،  والت ــزوح الســابقة. والســيا يف حزي ــاً خــال فــرة الن ــني النازحــني داخلي ب

تســجيلها يف  املناطــق املســتعادة حديثــاً. 

األنبار

٪٦+

أربيل

٪٤+

نينوى

٪۱۹+

بغداد

٪٤+

ديالى

٪۲+

نظرة عامة عن العائدين بحسب محافظة العودة                   

خريطة رقم 3: العائالت العائدة بحسب محافظة العودة والكثاقة

الشكل رقم 9: التباين  يف عدد العائدين بحسب محافظة العودة

النسب املئوية املبلغ عنها من محافظات العودة تثبت وجود الزيادة او النقصان يف عدد 

العائدين مقارنة بالتقرير السابق.

جدول رقم 3: توزيع العائالت العائدة واالفراد بحسب محافظة وقضاء  العودة

مصفوفة تتبع النزوح

Governorate of return District of return Families Individuals

االنبار الرطبة ١,94٢ ١١,٦5٢

االنبار فلوجة 58,١3٠ 348,٧8٠

االنبار حديثة ٢,٢٢5 ١3,35٠

االنبار هيت ١9,8٦٧ ١١9,٢٠٢

االنبار رمادي 53,٦٦4 3٢١,984

مجموع االنبار ١35,8٢8 8١4,9٦8

بغداد ابو غريب ١,٧٢8 ١٠,3٦8

بغداد كاظمية ١,٢94 ٧,٧٦4

بغداد محمودية ٢,8١3 ١٦,8٧8

مجموع بغداد 5,835 35,٠١٠

ديالى خالص ١١,٦٧٦ ٧٠,٠5٦

ديالى مقدادية 8,٢3٠ 49,38٠

ديالى خانقين ١4,358 8٦,١48

ديالى كفري ٢٠٠ ١,٢٠٠

34,4٦4 مجموع ديالى ٢٠٦,٧84

اربيل مخمور 5,554 33,3٢4

مجموع اربيل 5,554 33,3٢4

كركوك داقوق ١٦٦ 99٦

كركوك كركوك 4١3 ٢,4٧8

مجموع كركوك 5٧9 3,4٧4

نينوى الحمدانية 3,٠٠٦ ١8,٠3٦

نينوى موصل ١4,998 89,988

نينوى سنجار 4,5٦4 ٢٧,384

نينوى تلعقر ١5,99٠ 95,94٠

نينوى تكيف 4,85٢ ٢9,١١٢

مجموع نينوى 43,4١٠ ٢٦٠,4٦٠

صالح الدين الدوؤ 9,٢٢8 55,3٦8

صالح الدين الفارس ١,٠55 ٦,33٠

صالح الدين الشرقاط ٦,3٠3 3٧,8١8

صالح الدين بيجي 4,٧٠١ ٢8,٢٠٦

صالح الدين بلد 5,443 3٢,٦58

صالح الدين سامراء ٧,489 44,934

صالح الدين تكريت ٢8,44٦ ١٧٠,٦٧٦

صالح الدين طوز ١,١88 ٧,١٢8

صالح الدين ٦3,853 383,١١8

Total 289,523 1,737,138

توضيح

العائدين بحسب موقع النزوح
كثافة مرتفعة

كثافة منخفضة
المواقع
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ــر مــن النازحــني مــن ١٦ مــن محافظــات العــراق ال ١8.  ــاراً مــن ٢٧ نيســان ٢٠١٧ عــاد الكث اعتب

ــل )١٢% أو  ــرداً(و أربي ــار )٢8% أو 488,3٦4 ف ــزوح االخر؛األنب ــى املحافظــات الرئيســية للن وتبق

٢١٧,٠٧4 ( و كركــوك )١٢% أو٢١4,554 (.

املحافظــة الرابعــة للنــزوح األخــر هــي  ديــاىل ولديهــا ١٠%  مــن الســكان العائدين 

حالياً  )١٧٠,٢5٠(. 

ــاىل  ــاه دي ــول ٢٠١٦ باتج ــهري آب و أيل ــاالً يف ش ــوك اج ــن كرك ــودة م ــت الع كان

بشــكل خــاص. وإشــتدت حــركات العــودة ايضــا بعــد شــهر أيلــول  وترشيــن األول 

ــار و صــاح الديــن.  ٢٠١٦ وكانــت هــذه املــرة موجهــة اساســاً نحــو األنب

خــال الفــرة املشــمولة بالتقريــر كانــت هنــاك زيــادة كبــرة  يف عــدد تحــركات 

العائديــن الذيــن نزحــوا ســابقاً  يف محافظــة نينــوى )48% أو 44,35٢ فــردا(  تليهــا 

ــت  ــودة كان ــإن الع ــوى ف ــبة اىل نين ــرداً(. وبالنس ــداد )١١%  أو ١٦,95٠ ف بغ

ــب الرشقــي مــن  ــوى نفســها بالدرجــة االوىل، وال ســيا الجان باتجــاه نين

مدينــة املوصــل واملناطــق املســتعادة يف  أقضيــة الحمدانيــة وبعشــيقة.

أنبار بغداد

٪۳+ ٪۱۱+

سليمانية

٪۹+

نينوى

٪٤۸+

كركوك

٪٤+

محافظة النزوح األخرة

مجموعأماكن أخرىسليانيةصاح الديننينوىكركوككرباءأربيلدياىلدهوكبغدادبابلأنبارمحافظة العودة

488,0343,120125,208894092,808058,42201,69844,78400األنبار
01,15231,134002,10048000456120120بغداد
33004740170,2386366023,3580011,68800دياله

0000033,3240000000أربيل
00000003,47400000كركوك
012027694,338024,34803,750137,316966015672نينوى

0019,0082,3341263,8581,482125,550150152,56216,5841,5781,578صالح الدين
488,3644,392176,10097,566170,250217,0741,590214,554137,466154,35673,5721,8541,737,138

حركات العائدين من آخر
محافظات النزوح إلى قضاء العودة

أنبار

بغداد

ديالى

أربيل

كركوك

نينوى

صالح الدين

حركات العائدين من آخر
محافظات النزوح إلى قضاء العودة

أنبار

بغداد

ديالى

أربيل

كركوك

نينوى

صالح الدين

حركات العائدين من آخر
محافظات النزوح إلى قضاء العودة

أنبار

بغداد

ديالى

أربيل

كركوك

نينوى

صالح الدين

توضيح
حركات العائدين من آخر

محافظات النزوح إلى قضاء العودة

أنبار

بغداد

ديالى

أربيل

كركوك

نينوى

صالح الدين

النزوح االخريةنظرة عامة عن العائدين حسب  محافظة 

Mخريطة رقم 4: العائالت العائدة حسب  محافظة النزوح االخرية
تعــرض الخريطــة مواقــع تحــركات العائديــن مــن محافظــة النــزوح االخــرة اىل أقضيــة  العــودة 

ومجمــوع عــدد االفــراد النازحــني حســب املحافظــة خــال الفــرة املشــمولة. بالتقريــر.

الشكل رقم ١٠: التباين يف عدد العائدين حسب  محافظة النزوح االخرية النســب املئويــة املبلــغ عنهــا مــن محافظــات النــزوح تثبــت وجــود الزيــادة او النقصــان 

يف عــدد العائديــن مقارنــة بالتقريــر الســابق.

جدول رقم 4: توزيع العائدين بحسب محافظة  النزوح االخرية

مصفوفة تتبع النزوح
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۰۱۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰٤۰۰,۰۰۰٥۰۰,۰۰۰۷۰۰,۰۰۰ ٦۰۰,۰۰۰
واسط

ذي قار
سليمانية

صالح الدين
القادسية

نينوى
نجف
مثنى

ميسان
كركوك
كربالء
أربيل
ديالى
دهوك
بصرة
بغداد
بابل
أنبار

غير معروف مأوى غير مناسب ترتيبات خاصة مخيمات

۰۱۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰٤۰۰,۰۰۰٥۰۰,۰۰۰٦۰۰,۰۰۰۷۰۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰

صالح الدين
نينوى

كركوك
أربيل
ديالى
بغداد
أنبار

غير معروفاإلقامة المعتادة مأوى غير مناسب ترتيبات خاصة مخيمات

الغالبيــة العظمــى مــن الســكان النازحــني املحدديــن)59% أو ١,8٠٠,٧3٢ فــرداً( ذكــرت التقاريــر بأنهــم 

ــم اســتضافتهم  ــات خاصــة.  ومــن مجمــل الســكان النازحــني، 45% )١,38١,35٠( ت يســكنون يف ترتيب

يف منــازل مؤجــرة ويقطــن ١3 % )4٠9,884 (  مــع األرس املضيفــة وأقــل مــن ١% )9,498(  يف الفنــادق 

أو النــزل. 

ونســبة أقــل )١5% أو 45٧,١88 فــرداً( يســكنون يف مــأوى غــر مناســب. ومنهــم ٧% )٢٢٦,٧5٢ فــرداً( 

يســكنون االبنيــة الغــر مكتمــل بناءهــا و4% )١١٦,٢8٠( يف املســتوطنات الغــر قانونيــة و%3 )93,5٧٦( 

يف االبنيــة الدينيــة وأقــل مــن  ١% )١4,35٢( يف االبنيــة املدرســية. 

ومــن مجمــل الســكان النازحــني ٢4% )٧34,58٠ فــرداً( يعيشــون يف املخيــات، وتســتضيف محافظــة 

نينــوى 4٧% مــن النازحــني داخليــاً املقيمــني يف املخيــات )34٧,35٢( ومــن هــؤالء  ١١% )8٢,5٦٠( يف 

قضــاء الحمدانيــة و ٢٧% )١94,٧3٦( يف قضــاء املوصــل الــذي يســتضيف بشــكل رئيــي املخيــات التي 

ــا مــن املوصــل واملناطــق املجــاورة بعــد شــهر ترشيــن  ــا الســتضافة النازحــني داخلي تــم بناؤهــا حالي

األول ٢٠١٦. 

ــدد النازحــني  ــإن ع ــات العســكرية الســتعادة املوصــل ف ــة العملي ــع بداي ــه م وتجــدر االشــارة اىل أن

ــأوى  ــواع امل ــع أن ــني يف جمي ــدد النازح ــني أن ع ــراد يف ح ــزداد بإط ــات ي ــون  يف املخي ــن يعيش الذي

األخــرى آخــذ يف التناقــص. وخــال الفــرة املشــمولة بالتقريــر منــا عــدد النازحــني املوجوديــن يف داخــل 

املخيــات بنســبة ٧% )48,٢58 فــرداً( تقــع أساســاً يف نينــوى والنازحــني مــن املوصــل. 

وأََن حــواىل ثلــث النازحــني الذيــن يعيشــون يف  ترتيبــات االيــواء الغــر مامئــة )3١% أو ١43,34٦ فــرداً( 

هــم يف صــاح الديــن. 

ــم  ــن اقامته ــكنون يف أماك ــرداً( يس ــن )94% أو ١,٦4١,5١٠ ف ــن املحددي ــة العائدي ــر أََن غالبي ويُذكَ

املعتــادة. وأََن عــدد أقــل مــن العائديــن يســكنون يف ترتيبــات االيــواء الخاصــة وترتيبــات االيــواء الغــر 

ــوايل(. ــرداً و ٢% أو 4٠,٦٠٢ عــى الت مامئــة )3% أو 53,4٦٠ ف

نظرة عامة عىل النازحني وفقاً لرتتيبات املأوى

جدول رقم 5: االفراد النازحني حسب فئة املأوى ومحافظة النزوح

جدول رقم ٦: العائدين حسب فئة املأوى ومحافظة العودة 

مصفوفة تتبع النزوح
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املنهجية 
تهدف مصفوفة املنظمة الدولية للهجرة لتتبع النزوح اىل توفر البيانات السكانية الدقيقة والتي يتم جمعها من خال فرق التقييم واالستجابة الرسيعة املتألف 

من ١4٠ موظفاً واملنترش يف أرجاء األرايض العراقية.

وتُجَمْع بيانات القامئة الرئيسية ) وبيانات القامئة الرئيسية للعائدين باستخدام شبكة واسعة تضم أكر  من  4,٠٠٠ من مقدمي املعلومات الرئيسية التي 
أُنشئَت خال سنوات عديدة من عمل املنظمة الدولية للهجرة. وتتكون شبكة مقدمي املعلومات الرئيسية من:  قادة املجتمع املحيل واملخاتر والسلطات 

املحلية وقوات األمن. ويتم جمع املعلومات االضافية من بيانات التسجيل التابعة للحكومة والوكاالت الرشيكة.

تقوم فرق التقييم واالستجابة الرسيعة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة بجمع بيانات القامئة الرئيسية عى أساس مستمر والتي يتم نرشها بشكل دوري كل 
اسبوعني.  َغَر أَن الوصول املحدود والقيود التشغيلية األخرى عى أرض الواقع مُيِكْن أن تُحد من أنشطتها يف جمع املعلومات. وإن التباين الذي لوحظ يف أرقام 
النزوح بني فرات التقارير قد يحدث بسبب العديد من العوامل املؤثرة مبا يف ذلك: زيادة دقة تتبع النزوح ومواصلة تحديد املجموعات النازحة سابقاً وإدراج 

البيانات املتعلقة بالنزوح الثانوي داخل العراق. 

ويتم تحديد السكان النازحني بشكل منهجي من خال عملية جمع البيانات والتقييم والتحقق من صحة البيانات والتثليث.  وتواصل املنظمة الدولية للهجرة 
وبالتنسيق الوثيق مع السلطات االقليمية و االتحادية واملحلية  للحفاظ عى فهم مشرك ودقيق للنزوح عر العراق. 

التعريف 
  عدد االفراد يحسب برضب عدد العائات  يف  ستة وهو  معدل حجم االرسة العراقية.

العائديــن بالنســبة اىل مصفوفــة تتبــع النــزوح هــم كافــة الذيــن نزحــوا ســابقا وعــادوا اىل قضاءهــم االصــيل بغــض النظــر عــن عودتهــم اىل محــل اقامتهــم 
ــول  ــار العــودة بكرامــة او أمــان وال بإســراتيجية محــددة او حل ــه مبعي ــه صل ــن  ليــس ل الســابق  او مــأوى اخــر يف موقعهــم االصــيل. إن تعريــف العائدي
مســتدامة. تســجل مصفوفــة تتبــع النــزوح فقــط العــدد التقديــري للذيــن فــروا مــن مجتمعهــم منــذ كانــون الثــاين ٢٠١4 وعــادوا االن.  ولهــذا تركــز عــى 
العــودة الدامئــة  وال تعكس”زيــارات اإلســتطاع”.   القامئــة الرئيســية للعائديــن ليســت ُمصمّمــة لتقييــم أوضــاع منــازل العائديــن وامنــا العطــاء مــؤرش  رئيــي 
إن كانــت العائــات قــد عــادت اىل مــكان ســكنها املعتــاد او أُجــرت عــى االســتقرار يف مــأوى بديــل بعــد عودتهــا اىل قضاءهــا االصــيل )ومتثــل واحــدة مــن 

الفئــات العــرش  ألنــواع املــأوى( . وعليــه يتوجــب إجــراء تقييــم لرتيبــات املــأوى املســتهدفة لقيــاس الــرضر الــذي تســبب بــه النــزاع.

املوقــع  يُعــرّف عــى انــه منطقــة مرتبطــة بناحيــة ) التقســيات االداريــة الرســمية الرابعــة( أو قريــة يف املناطــق الريفيــة أو أحيــاء يف املناطــق الحرضيــة         
) التقســيات االداريــة الرســمية الخامســة(.

ــل.   ــر العــراق اىل ثــاث مناطــق هــي:  إقليــم كردســتان العــراق -  ويشــمل محافظــات دهــوك والســليانية و أربي ــم هــذا التقري ــل، يُقّس لتســهيل التحلي
الجنــوب - ويشــمل محافظــات البــرة  وميســان  والنجــف و ذي قــار  والقادســية واملثنــى.  والوســطى الشــالية -  وتشــمل محافظــات األنبــار  و بابــل و 

بغــداد و ديــاىل وكربــاء و كركــوك ونينــوى وصــاح الديــن و واســط .

ارقام السكان القليم كردستان العراق ال تشمل السكان النازحني حالياً يف أقضية عقرة و الشيخان  وكفري  وخانقني.

تشمل الرتيبات الخاصة عى السكن لدى االرس املضيفة او املنازل املستأجرة والفنادق /النزل 

تشــمل ترتيبات االيواء الغر مامئة عى : االبنية الدينية واملدرســية واملباين الغر مكتملة واملهجورة وغرها املســتوطنات الغر قانونية

إخالء املسؤولية للمنظمة الدولية للهجرة    

البيانات الواردة يف هذا التقرير  هي  فقط للمعلومات العامة .  األساء والحدود املوجودة  عى منتجات معلومات مصفوفة تتبع النزوح ال تعني إقرار أو قبول رسمي من قبل 

املنظمة الدولية للهجرة.  املعلومات املتوفرة يف  بوابة مصفوف تتبع النزوح هي نتيجة للبيانات التي تم جمعها من قبل  الفرق  امليدانية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة  وتُكمل 

املعلومات املقدمة  واملستحدثة من قبل السلطات الحكومية  والكيانات األخرى يف العراق.  تسعى املنظمة الدولية للهجرة يف العراق املحافظة عى أن تكون هذه  املعلومات  

محدثة ودقيقة بقدر األمكان، ولكن ال تدعي رصاحة أو ضمنيا عى  اكتال ودقة ومامئة املعلومات املقدمة من خال هذا التقرير.  وتشمل التحديات التي ينبغي أن تؤخذ يف 

االعتبار عند استخدام بيانات مصفوفة تتبع النزوح يف العراق انسيابية تحركات السكان النازحني جنبا اىل جنب مع حاالت الطوارىء املتكررة ومحدودية فرص الوصول اىل اجزاء 

واسعة من الباد.  عى أية حال أن املنظمة الدولية للهجرة غر مسؤولة عن أي خسارة أو رضر سواء كان مبارشاً أو غر مبارش أو بالتبعية فيا يتعلق باستخدام هذا التقرير 

واملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.

مصفوفة تتبع النزوح


