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من  27 نيسان اىل 30 آيار 2017

• إعتباراً من 30 آيار 2017  حددت مصفوفة  تتبع  النزوح 3,020,034  من االفراد النازحني داخلياً )503,339 عائلة( الذين نزحوا بعد شهر كانون الثاين عام 2014 موزعني 

عىل 106 قضاًء و 3,577  موقعاً يف العراق.  وللفرتة نفسها حددت مصفوفة تتبع النزوح 1,813,680  من العائدين )302,280  عائلة( .

• عموماً، ظل العدد االجاميل للنازحني املحددين ُمستقراً خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، مع نقصان أقل من 1% )7,513 فرداً(. ويعزى االنخفاض العام اىل حركات العودة يف 

دميع املحافظات، وبشكل خاص يف محافظات األنبار وبغداد وكركوك. ويف الوقت نفسه، سجلت محافظة نينوى وحدها زيادة قدرها 3% )20,958 فرداً( بسبب العمليات 

العسكرية يف مدينة املوصل.  

• إزداد عدد السكان العائدين بنسبة 4%  )76,542 فرداً (. وكانت املحافظتان اللتان أبلغتا  عن أعىل زيادة يف عدد السكان العائدين األنبار بنسبة 7% )59,538(  ونينوى بنسبة 

.)15,030( % 6

آخذاً يف االعتبار املعلومات املتاحة ومنهجية مصفوفة تتبع النازحني. يُنقح الفريق القطري لألمم املتحدة االرقام املستخدمة ألغراض  التخطيط لإلستجابة االنسانية لـــــ   3   

مليون فرداً نازح داخلياً.

www.iraqdtm.iom.intiraqdtm@iom.int

ب
أبرز الجوان

ايار ٢٠١٧

يلعب األطفال حول مياه الرصف الصحي والنفايات واملياه الراكدة يف االدهمية وهي واحدة من أكرب املستوطنات العشوائية يف بغداد

مصفوفة تتبع النزوح
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١8 محافظة 3,٦٦٠ موقع ١٠٦ قضاء١٢3 فرق التقييم واالستجابة الرسيعة 9,5٠٠  مقدمي املعلومات الرئيسية
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ملحة عامة عن شهر ايار 2017
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خــال الفــرة املشــمولة بكتابــة بالتقريــر مــا بــني ٢٧ نيســان و 3٠ آيــار ٢٠١٧ محافظــة نينــوى 
هــي الوحيــدة التــي ســجلت زيــادة يف عــدد النازحــني داخليــاً فيــا ســجلت باقــي املحافظــات 
ــل يعــود  ــزوح:  ب ــد أَن هــذا ال ينبغــي أن يُفــرس كنقصــان مطلــق التجاهــات الن منــواً ســلبياً. بي

ــدة يف بعــض املحافظــات.   ــزوح الجدي ــات الن ــك اىل أََن تحــركات العــودة تفــوق عملي ذل

ــكرية  ــات العس ــث أن العملي ــوك حي ــن و كرك ــاح الدي ــي ص ــال يف محافظت ــو الح ــذا ه وكان ه
ــن  ــودة م ــركات الع ــع ح ــا دف ــد م ــة مل تتصاع ــاط والحويج ــي و رشق ــة بيج ــة يف أقضي الجاري
كركــوك ونينــوى وصــاح الديــن اىل املناطــق املســتعادة يف صــاح الديــن ومــن كركــوك  اىل 

ــاً.  ــار أيض ــة األنب محافظ

ــكرية  ــات العس ــوى اىل العملي ــاً يف نين ــني داخلي ــرد للنازح ــو املط ــود النم ــه، يع ــت ذات ويف الوق
الســتعادة الســيطرة عــى مدينــة املوصــل والتــي تركــز حاليــاً عــى الجانــب الغــريب مــن املدينــة. 
أُطلقــت عمليــات اســتعادة غــرب املوصــل يف ١9 شــباط وقــد ســببت موجــات كبــرة مــن عمليــات 

النــزوح  اىل مواقــع املخيــات و خارجهــا  

ــغ فقــط عــن ســجات النازحــني  ــي تُبلّ ــزوح يف حــاالت الطــوارىء والت ــع الن ــة تتب ــاً ملصفوف وفق
ــدد  ــايل الع ــغ اج ــران بل ــن ١ حزي ــاراً م ــم واعتب ــن مواقعه ــق م ــم التحق ــن ت ــن الذي والعائدي
الراكمــي للنازحــني داخليــاً 5١٧,٦5٠ فــرداً منهــم  3٧8,١٢٠  ال يزالــون يف حالــة نــزوح و ١39,53٠ 

ــة. ــد عــادوا بالفعــل وال ســيا اىل رشق املوصــل وبعشــيقة وتلكيــف والحمداني ق

واســتناداً اىل بيانــات رصــد التدفــق التــي تــم تتبعهــا يف موقــع الفــرز يف حــام العليــل واعتبــاراً 
مــن ١ حزيــران فــإن حــوايل 59٠,٠٠٠ مــن األفــراد قــد غــادروا غــرب املوصــل وكانــوا متوجهــني 
ــد  ــوى أو رشق املوصــل. وعــى وجــه الخصــوص فق ــوب نين ــات يف جن ــي اىل املخي بشــكل رئي
ــرد  ــن ٦,٠٠٠ ف ــر م ــاً  ألك ــر نزوح ــمولة بالتقري ــرة املش ــال الف ــزوح خ ــع الن ــز تتب ــجل مرك س
ــه ١٧,٠٠٠   ــغ ذروت ــع الفــرز هــذا حيــث بل ــاً كمعــدل مــن غــرب املوصــل مــن خــال موق يومي
أو  ١٦,٠٠٠ فــرد  يف منتصــف شــهر آيــار إعتــاداً عــى التقــدم املحــرز يف العمليــات العســكرية. 

ــرداً(  ــن مــن املوصــل بنســبة ١٧% )٧5,93٠ ف ــك، ازداد عــدد النازحــني املحددي وعــاوة عــى ذل
خــال الفــرة املشــمولة بكتابــة التقريــر، يف حــني ارتفــع عــدد النازحــني داخليــاً الذيــن يعــربون 
موقــع الفــرز يف حــام العليــل بنســبة 53% أي مــا يعــادل حــوايل ٢٠٠,٠٠٠ فــرد . وتعمــل ادارة 
ــاً  ــني داخلي ــخاص النازح ــزوح األش ــع ن ــن مواق ــق م ــى التحق ــاً ع ــزوح حالي ــع الن ــة تتب مصفوف
املتواجديــن يف  ترتيبــات خــارج املخيــات والتــي تهــدف  اىل توفــر أرقــام ُمحدثــة حســب املوقــع 

ويف أقــرب وقــت ممكــن. 
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ملحة عن الوضع  

الشكل 5: عدد النازحني مبرور الوقت

الشكل ٦: عدد العائدين مبرور الوقت
 الجولة ٧٢ | ایار ٢٠١٧وبدأت املنظمة الدولية للهجرة يف العراق بتسجيل العائدين يف نيسان 2015
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النازحين بحسب مواقع النزوح
كثافة مرتفعة

كثافة منخفضة
المواقع

حركات العائدين من آخر
محافظات النزوح إلى قضاء العودة

أنبار

بغداد

ديالى

أربيل

كركوك

نينوى

صالح الدين

األشخاصاألرسمحافظة النزوح

27,330163,980االنبار
7,25343,518بابل

53,028318,168بغداد
1,71910,314بصرة
64,695388,170دهوك
11,97871,868ديالى
57,681346,086أربيل

10,35762,142كربالء
60,376362,256كركوك
8755,250ميسان
6233,738مثنى
12,99977,994نجف
104,461626,766نينوى
3,96723,802قادسية

55,800334,800صالح الدين
24,677148,062سليمانية
1,3458,070ذي قار
4,17525,050واسط

503,3393,020,034المجموع

بغداداألنبار

٪۱۳-٪۳-

أربيل

٪۱-

نينوى

٪۳+

كركوك

٪٥-

مصفوفة تتبع النزوح

وإعتبــاراً مــن 3٠ آيــار ٢٠١٧ فــإن ســبعة محافظــات تســتضيف 8٤% )٢,5٤٠,٢٢٦ فــرداً( مــن 
ــوى ٢١% )٦٢٦,٧٦٦(  ودهــوك  ١3%  ــن:   وتســتضيف نين مجمــل الســكان النازحــني املحددي
)388,١٧٠( و كركــوك ١٢%  )3٦٢,٢5٦(  و أربيــل ١١% )3٤٦,٠8٦( و صــاح الديــن ١١% 

)33٤,8٠٠(  و بغــداد ١١% )3١8,١٦8(  واالنبــار  %5 )١٦3,98٠(.  

 ومــن املنظــور االقليمــي، أن وســط و شــال العــراق يســتضيف ٦٧ % مــن الســكان النازحــني 
العــراق ٤%  العــراق ٢9 % )88٢,3١8(، و جنــوب  )٢,٠٠8,5٤8 فــرداً( وإقليــم كردســتان 

  .)١٢9,١٦8(

ــن ١%  ــرب م ــا يق ــراً، مســجاً انخفاضــاً مب ــن مل يتغــر كث العــدد االجــايل للنازحــني املحددي
ــع  ــام ال يعكــس  اتجاهــات متجانســة يف جمي ــتقرار  الع ــذا االس ــر أََن ه ــرداً(. غ )٤5,٠٧8 ف

ــاد.  انحــاء الب

ســجلت جميــع املحافظــات مــا عــدا نينــوى إنخفاضــاً كبــراً يف عــدد الســكان النازحــني الذيــن 
تســتضيفهم.  وســجلت األنبــار إنخفاضــاً بنســبة ١3% )٢5,٠١٤ فــرداً( والســيا يف قضــايئ هيــت 

والفلوجــة. فقــد عــاد النازحــني داخليــاً اىل مواقعهــم األصليــة داخــل نفــس املحافظــة. 

ــودة  ــركات الع ــك اىل تح ــود ذل ــبة 5% )٢٠,٠١٦( ويع ــاً بنس ــوك انخفاض ــة كرك ــجلت محافظ وس
املســتمرة والســيا اىل األنبــار وصــاح الديــن. فقــد تــم رصــد تحــركات العــودة لعــدة أشــهر؛ َغــَر 
أََن عمليــة تحديــث الســجات  تتطلــب وقتــاً وأن االرقــام املحدثــة أصبحــت متاحــة مؤخــراً فقــط، 

وبالتــايل كانــت النتيجــة انخفــاض حــاد خــال الشــهرين املاضيــني.

ــودة  ــزوح والع ــركات الن ــع اىل تح ــذا يرج ــَد أََن ه ــر، بَي ــر ظاه ــن أي تغي ــاح الدي ــجل ص مل تس
ــض. ــا البع ــع بعضه ــوازي م ــة بالت ــن املحافظ ــة م ــق مختلف ــدث يف مناط ــي تح ــتمرة الت املس

وكانــت نينــوى املحافظــة الوحيــدة التــي ســجلت أعــى زيــادة يف الســكان النازحــني خــال الفــرة 
ــر بنســبة 3% )٢٠,958 فــرداً(. وأََن هــذا الرقــم االجــايل  هــو نتيجــة لحــركات  املشــمولة بالتقري
النــزوح والعــودة املوازيــة. وعــى وجــه الخصــوص فقــد ســجل قضــاء الشــيخان إنخفاضــاً بنســة 
ــف، يف حــني ســجل قضــاء  ــودة باتجــاه رشق املوصــل وقضــاء تلكي ــرداً( نتيجــة الع ٧% )٦,8٧٠ ف
املوصــل زيــادة بنســبة 8% )٢3,٤9٠( بســبب النــزوح مــن غــرب املوصــل نحــو جنــوب نينــوى، وال 

ســيا  يف قضــاء القيــارة.  

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

جدول رقم ١: توزيع العائالت  النازحة واالفراد بحسب محافظة النزوح 

 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
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حركات العائدين من آخر
محافظات النزوح إلى قضاء العودة

أنبار

بغداد

ديالى

أربيل

كركوك

نينوى

صالح الدين

إعتبــاراً مــن 3٠ آيــار ٢٠١٧، إن مجمــل الســكان النازحــني وكــا ذكــرت التقاريــر ُهــم مــن مثانيــة محافظــات مــن 
مجمــوع محافظــات العــراق الــــــ ١8.  َغــَر أَن غالبيــة النازحــني ُهــم يف األصــل مــن محافظتــي نينــوى )5٠%  أو 

ــار )٢١% أو 9٢٤,٦٢٤ (.  ــرداً( و األنب ١,5١3,٦38 ف

 وأََن نينــوى واألنبــار كانتــا محافظتــي املنشــأ التــي لديهــا أكــر مــن ٧٠% مــن النازحــني داخليــاً طــوال فــرة األزمــة 
الحاليــة إال أََن التوزيــع بــني االثنتــني بــدأ يتغــر بعــد شــهر أيلــول ٢٠١٦.  ويرجــع ذلــك اىل حــركات العــودة الكبــرة 
اىل املناطــق املســتعادة يف األنبــار مثــل الرمــادي و هيــت هــذا مــن ناحيــة.  ومــن جهــة اخــرى اىل الفلوجــة منــذ 
شــهر أيلــول.  وأدى إطــاق العمليــات العســكرية الســتعادة املوصــل يف ترشيــن األول ٢٠١٦ اىل نــزوح واســع النطــاق 

عــرب محافظــة نينــوى مــع توجــه اعــداد أقــل اىل املحافظــات األخــرى. 

ومحافظــة األصــل الثالثــة هــي صــاح الديــن ولديهــا ١5% مــن الســكان النازحــني حاليــاً )٤٤٧,٢5٢ فــرداً(.  ويعــزى 
ــزوح  ــي. واىل الن ــاط وبيج ــة الرشق ــًة يف أقضي ــتمرة خاص ــتباكات املس ــن اىل االش ــاح الدي ــن ص ــد م ــزوح الجدي الن
الثانــوي للنازحــني داخليــاً الذيــن كانــوا قــد نزحــوا اىل كركــوك يف الســابق . ومــن الجديــر بالذكــر ايضــاً أََن 59% مــن 

النازحــني داخليــاً مــن صــاح الديــن نزحــوا داخــل املحافظــة نفســها. 

محافظة املنشأ

املجموعدياىلأنبارصاح الدينأماكن أخرىنينوىركوكدياىل أنبارمحافظة النزوح

156,684156204001,0324,1401,764163,980أنبار
2,91014,81460019203024,47449843,518بابل
190,9026,61216,9145,02801,56071,02826,124318,168بغداد

1,96811418631208104,1102,81410,314بصره
1,0620282000386,208618388,170دهوك
2,27446236064,506066123,64871,868ديالى
130,55406,2641,95012,9843,510158,33432,490346,086أربيل

8521,062204162028859,31026462,142كربالء
50,292963901,60236186,60045,34277,898362,256كركوك
2164216210206363,7023905,250ميسان
708030360482,8081083,738مثنى
1,7520114138023475,49825877,994نجف
5,21430004805,208604,88410,950626,766نينوى
3,6489041417402,56216,69821623,802قادسية

1,140001,974054,33614,280263,070334,800صالح الدين
70,8664,08612,19219,90209615,90025,020148,062سليمانية

1,044724212006605,7963368,070ذيقار
2,83812036120063620,51478625,050واسط

624,92427,75638,39496,31813,500258,2521,513,638447,2523,020,034المجموع

مصفوفة تتبع النزوح

األنبار

٪۹-

ديالىكركوكنينوى

٪۱+٪۱+٪۱- ٪۱-

صالح الدين

ــي  ــدة الت ــأ الوحي ــات املنش ــوك محافظ ــوى وكرك ــت نين ــر كان ــمولة بالتقري ــرة املش ــال الف وخ
ــة ١% )١,٧٧٠  ــوك بنس ــن محافظةكرك ــني م ــدد النازح ــد ازداد ع ــزوح. فق ــادة يف الن ــجلت زي س
ــكرية يف  ــات العس ــة. وأََن العملي ــة يف قضاءالحويج ــكرية الجاري ــات العس ــبب العملي ــرداً( بس ف
الحويجــة كانــت قــد بــدأت يف شــهر آب مــن عــام ٢٠١٦،  ووفقــاً ملصفوفــة تتبــع النــزوح يف حــاالت 
الطــوارىء وإعتبــاراً مــن ٢9 آيــار،  فــإن 9٦,9١8 نــازح مــن الحويجــة ال يــزال يف حالــة نــزوح. يف 
حــني ازداد عــدد النازحــني داخليــاً يف األصــل مــن نينــوى بنســبة ١% )١9,٦٢٠(  بســبب النــزوح مــن 

غــرب املوصــل حيــث العمليــات العســكرية مســتمرة. 

إنخفــض عــدد النازحــني أصــاً مــن األنبــار بنســبة 9% )58,٢٤8 فــرداً( إَن هــذا االنخفــاض يعــود 
اىل حــركات العــودة املســتمرة نحــو مناطــق يف هيــت والرمــادي والفلوجــة التــي متــت اســتعادتها 

يف منتصــف عــام ٢٠١٦. 

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
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العائدين بحسب موقع النزوح
كثافة مرتفعة

كثافة منخفضة
المواقع

ديناميــات العــودة والنــزوح تعتــرب 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.

ــر عودتهــم اىل  ــة )١,8١3,٦8٠ فــرداً( ذكــرت التقاري ــإن مــا مجموعــه 3٠٢,٢8٠ عائل ــار ٢٠١٧  ف ــارا مــن 3٠ آي إعتب
ــادة مقدارهــا ٤% )٧٦,5٤٢( مــن التحديــث الســابق. ــة مــا يشــر اىل زي مواقعهــم االصلي

ــار.  وخــال الفــرة املشــمولة  ــن يف األنب ــرداً( موجودي ــن ٤8% )8٧٤,5٠٦ ف ــا يقــرب مــن نصــف الســكان العائدي م
ــذ  ــودة من ــركات الع ــجيل ح ــم تس ــد ت ــرداً( فق ــبة ٧% )59,538 ف ــن بنس ــكان العائدي ــدد الس ــع ع ــر إرتف بالتقري
منتصــف عــام ٢٠١٦ عندمــا بــدأت مدينــة الرمــادي التــي متــت إســتعادتها مؤخــراً تشــهد حــركات عــودة. وأيضــاً 
مدينــة الفلوجــة التــي متــت إســتعادتها مــا بــني شــهري آيــار وحزيــران مــن عــام ٢٠١٦ بــدأت تســتقبل  العائديــن 
اعتبــاراً مــن شــهر أيلــول عــام ٢٠١٦.  َغــَر أََن الســكان العائديــن غــر موزعــني بالتســاوي يف كافــة أنحــاء املحافظــة. 
ويســتضيف قضــاء الفلوجــة حاليــاً ٢١% )3٧5,٦٠٦ فــرداً( مــن مجمــل الســكان العائديــن يف حــني تســتضيف الرمــادي 

  .)3٤8,٢٠٤(  %١9

صــاح الديــن هــي املحافظــة التــي تســتضيف ثــاين أكــرب  عــدد مــن الســكان العائديــن )٢١% أو 
ــوى فهــي  ــن بنســبة ١% )٤,١88(. أمــا نين 38٧,3٠٦ فــرداً( ؛ فقــد إرتفــع  عــدد الســكان العائدي
ثالــث أكــرب نســبة )١5% أو ٢٧5,٤9٠(؛ حيــث إرتفــع  عــدد الســكان العائديــن فيهــا بنســبة ٦% 

)١5,٠3٠( مــا بــني  ٢٧ نيســان و 3٠ آيــار. 

إَن عــدد الســكان العائديــن ينمــو بشــكل مطــرد، ومــن الجديــر بالذكــر أََن أعــى خمــس أقضيــة 
التــي ســجلت أعــى زيــادة يف أعــداد الســكان العائديــن هــي يف محافظتــي األنبــار و نينــوى.

ــادة  بنســبة 8% خــال الفــرة املشــمولة  ــة فلوجــة ورمــادي زي ــار ســجل كل مــن أقضي ويف األنب
ــن يف  ــكان العائدي ــدد الس ــوايل( وإزداد ع ــى الت ــرداً ع ــادل ٤,٤٧١ و ٤,3٧٠ ف ــا يع ــر ) م بالتقري

ــبة %5 )9١٢(   ــت بنس هي

ــادي  خــال  ــد فلوجــة ورم ــادة بع ــى زي ــث أع ــوى ســجل قضــاء املوصــل ثال ويف محافظــة نين
ــن مــن  ــرداً(،  يف حــني إزداد عــدد الســكان العائدي ــر )١٤% أو ٢,٠3١ ف الفــرة املشــمولة بالتقري
ــة ومــن  ــة املوصــل والحمداني ــة بنســبة 9% )٢٦3(.  ويف املناطــق املســتعادة مــن أقضي الحمداني
النازحــني الــذي كانــوا قــد نزحــوا منــذ بدايــة العمليــات العســكرية يف شــهر ترشيــن األول  عــام  
ــة األزمــة يف عــام  ــذ بداي ــة من ــدأ  النازحــني يف الحمداني ــدأو بالعــودة، ومــع هــذا ب ٢٠١٧ قــد ب

٢٠١٤  بالعــودة أيضــاً.

خريطة رقم 3: العائالت العائدة بحسب محافظة العودة والكثاقة

ــى  ــاط ع ــر النق ــد. وتش ــاء البل ــع أنح ــن يف جمي ــع العائدي ــة توزي ــر الخريط وتظه
ــم. ــى كثافته ــوء  ع ــلط الض ــون يس ــني أن الل ــودة، يف ح ــة للع ــم الحالي مواقعه

شخصأرسةقضاء العودةمحافظة العودة

1,94211,652رتبةاألنبار
62,601375,606فلوجةاألنبار
2,39514,370حديثةاألنبار
20,779124,674هيتاألنبار
58,034348,204رمادياألنبار

145,751874,506مجموع األنبار
1,72410,344أبو غريببغداد
1,2947,764كاظميةبغداد
2,89817,388محموديةبغداد

5,91635,496مجموع بغداد
11,67370,038خالصدياىل
8,20049,200مقداديةدياىل
13,80382,818خانقنيدياىل
2001,200كفريدياىل

33,876203,256مجموع دياىل
5,69234,152مخمورأربيل

5,69234,152مجموع أربيل
166996داقوقكركوك
4132,478كركوككركوك

5793,474مجموع كركوك
3,26919,614حمدانيةنينوى
17,029102,174موصلنينوى
4,55727,342سنجارنينوى
16,11096,660تلعفرنينوى
4,95029,700تلكيفنينوى

45,915275,490مجموع نينوى
9,34656,076دورصاح الدين
1,0556,330فارسصاح الدين
6,33938,034رشقاتصاح الدين
4,71828,308بيجيصاح الدين
5,69334,158بلدصاح الدين
7,69146,146سامراءصاح الدين
28,526171,156تكريتصاح الدين
1,1837,098طوزصاح الدين

64,551387,306محموع صاح الدين
302,2801,813,680مجموع

مصفوفة تتبع النزوح

األنبار

٪۷+

أربيل

٪۲+

نينوى

٪٦+٪۱+

صالح الدين ديالى

٪۲-

نظرة عامة عن العائدين بحسب محافظة العودة                   

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

توضيح
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اعتبــاراً مــن 3٠ آيــار ٢٠١٧  عــاد الكثــر مــن النازحــني مــن ١٦ مــن محافظــات العــراق ال ١8. وتبقــى 
املحافظــات الرئيســية للنــزوح االخــر؛ األنبــار )٢8% أو 5٠٧,8٧٠  فــرداً( و كركــوك )١3% أو ٢35,3٢٠ (  

ــل )١3% أو ٢3٠,٦٤٦ (.  و أربي

معظــم العائديــن هــم مــن النازحــني ســابقاً يف األنبــار، ويعنــي هــذا أََن النازحــني مــن 
األنبــار هــم ضمــن األنبــار وبالتــايل عــادوا اىل مواقــع أخــرى داخــل نفــس املحافظــة. 

ويف حالــة أربيــل فقــد عــاد ٤5% )١٠٢,8٢٢ فــرداً( اىل محافظــة األنبــار وبشــكل خــاص 
اىل قضــاء الفلوجــة يف حــني عــاد ٢8% )٦٤,٢١٢( اىل محافظــة صــاح الديــن. 

عــاد أكــر مــن نصــف العائديــن النازحني ســابقاً  يف محافظــة كركــوك )5٤%  أو  ١٢٦,٤3٢ 
فــرداً( اىل صــاح الديــن. وقــد عــاد حــوايل الثلــث )33%  أو  ٧٧,٧٦٦ فــرداً( اىل األنبار. 

خــال الفــرة املشــمولة بالتقريــر كانــت هنــاك زيــادة كبــرة يف تحــركات العائديــن الذيــن 
ــار  )٤%  أو   ــا األنب ــرداً(  تليه ــوك )١٠% أو  ٢٠,٧٦٦ ف ــة كرك ــابقاً يف محافظ ــوا س نزح

. )١9,5٠٦

بغداداألنبار

٪٦٪+٤+

أربيل

٪٦+

كركوك

٪۱۰+

ديالى

٪٦-

محافظة النزوح األخرة

مجموعأماكن أخرىسليانيةصاح الديننينوىكركوككرباءأربيلدياىلدهوكبغدادبابلأنبارمحافظة العودة

507,5403,120134,3108940102,822077,76602,14845,90600األنبار
01,15231,620002,10048000456120120بغداد
33001,0560159,378468023,8980018,12600دياله

0000034,1520000000أربيل
00000003,47400000كركوك
018040897,404026,8922043,750145,938969652272نينوى

0019,0202,3341264,2121,482126,432228155,21416,6261,7461,578صالح الدين
507,8704,452186,414100,632159,390230,6461,734235,320146,166157,45881,2102,3881,813,680

حركات العائدين من آخر
محافظات النزوح إلى قضاء العودة

أنبار

بغداد

ديالى

أربيل

كركوك

نينوى

صالح الدين

مصفوفة تتبع النزوح

Anbar

Najaf

Muthanna

Ninewa

Erbil

Diyala

Wassit

Basrah

Missan

Salah al-Din

Thi-Qar

Kirkuk

Dahuk

Qadissiya

Sulaymaniyah

BabylonKerbala

Baghdad

التحركات الرئيسية  للعائدين من المحافظات األخيرة للنزوح إلى منطقة العودة

أنبار

بغداد

دياله

أربيل

كركوك

نينوى

صالح الدين

نظرة عامة عن العائدين حسب  محافظة النزوح االخرية

خريطة رقم ٤: 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 ٤: توزيع العائدين بحسب محافظة  النزوح االخرية

توضيح
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واسط
ذي قار
سليمانية

صالح الدين
القادسية

نينوى
نجف
مثنى

ميسان
كركوك
كربالء
أربيل
ديالى
دهوك
بصرة
بغداد
بابل

األنبار

۰۱۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰٤۰۰,۰۰۰٥۰۰,۰۰۰۷۰۰,۰۰۰ ٦۰۰,۰۰۰

غير معروف مأوى غير مناسب ترتيبات خاصة مخيمات

صالح الدين
نينوى

كركوك
أربيل
ديالى
بغداد

األنبار

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

غير معروفاإلقامة المعتادة مأوى غير مناسب ترتيبات خاصة مخيمات

ــرت  ــرداً( ذك ــن )58% أو ١,٧5٤,٦5٢ ف ــني املحددي ــكان النازح ــن الس ــى م ــة العظم الغالبي

التقاريــر بأنهــم يســكنون يف ترتيبــات خاصــة.  ومــن مجمــل الســكان النازحــني ٤٤% 

)١,3٤٢,93٢( تــم اســتضافتهم يف منــازل مؤجــرة ويقطــن ١3 % )٤٠3,٦8٠( مــع األرس املضيفــة 

ــزل.  ــادق أو الن ــن ١% )8,٠٤٠(  يف الفن ــل م وأق

ونســبة أقــل )١٦% أو ٤٤5,89٠ فــرداً( يســكنون يف ترتيبــات االيــواء الغــر مائــم . ومنهــم ٧% 

ــة الغــر مكتمــل بناءهــا و٤% )١٠9,٦٢٦( يف املســتوطنات  ــرداً( يســكنون االبني )٢٢3,3٠٢ ف

الغــر قانونيــة و3% )9٢,٦5٢( يف االبنيــة الدينيــة وأقل مــن  ١% )١3,٦٢٦( يف االبنية املدرســية. 

ومــن مجمــل الســكان النازحــني ٢5% )٧٤٦,53٢ فــرداً( يعيشــون يف املخيــات، وتســتضيف 

محافظــة نينــوى ٤9% مــن النازحــني داخليــاً املقيمــني يف املخيــات )3٦٧,8٧8(  ويرجــع ذلــك 

ــا  ــرى تنفيذه ــي ج ــم الت ــاس  املخي ــى اس ــة ع ــرة القامئ ــتجابة الكب ــرة  اىل االس ــورة كب بص

طــوال االســتجابة للموصــل. 

مــع بدايــة العمليــات العســكرية الســتعادة املوصــل، كان عــدد النازحــني الذيــن يعيشــون يف 

املخيــات يــزداد باطــراد يف حــني أََن عــدد النازحــني يف جميــع انــواع املــأوى األخــرى آخــذ يف 

التناقــص. ويف الفــرة مــا بــني ترشيــن األول ٢٠١٦ و آيــار ٢٠١٧، منــا عــدد الســكان النازحــني 

يف املخيــات بنســبة 5٧% )٢٧٢,٠٢8 فــرداً(، بينــا ســجل الســكان يف جميــع انــواع املــأوى 

األخــرى إنخفاضــاً ملحوظــاً: ٢١% )٤5٦,٧٦8( يف ترتيبــات االيــواء الخاصــة و ٢٠% )59٦,١١٢( 

يف  ترتيبــات االيــواء الغــر  مامئــة. 

ــة )3٢% أو  ــر مامئ ــواء الغ ــات االي ــون يف  ترتيب ــن يعيش ــني الذي ــث النازح ــواىل ثل وأََن ح

ــن.  ــاح الدي ــم يف ص ــرداً( ه ١٤١,٤٢٠ ف

ويُذكَــر أََن غالبيــة العائديــن املحدديــن )95% أو ١,٧١٤,٢8٤ فــرداً( يســكنون يف أماكــن 

ــة  ــواء الخاص ــات االي ــكنون يف ترتيب ــن يس ــن العائدي ــل م ــدد أق ــادة. وأََن ع ــم املعت اقامته

وترتيبــات االيــواء الغــر مامئــة )3% أو 59,٠٤٦ فــرداً و ٢% أو 39,٤٠8 عــى التــوايل(.

مصفوفة تتبع النزوح

العائدون

النازحون

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 
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تهدف مصفوفة املنظمة الدولية للهجرة لتتبع النزوح اىل توفر البيانات السكانية الدقيقة والتي يتم جمعها من خال فرق التقييم واالستجابة الرسيعة املتألف 
من ١٤٠ موظفاً واملنترش يف أرجاء األرايض العراقية.

وتُجَمْع بيانات القامئة الرئيسية ) وبيانات القامئة الرئيسية للعائدين باستخدام شبكة واسعة تضم أكر  من  ٤,٠٠٠ 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 عرب العراق. 

  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 ٢٠١٤ 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 أُجــربت 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 البــرصة  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

املنهجية 

التعريف 


