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

ويســتند هــذا املــؤّش عــى 16 مــؤّش مجّمعــة يف مقياســن: األّول هــو، ُســبل 

العيــش والخدمــات األساســيّة؛ فيــام يتمحــَور املقيــاس الثــاين حــول قضايــا التامســك 

االجتامعــي وتصــوّرات الســامة واألمــن. ويســتخدم املــؤّش منــوذج االنحــدار لتقييــم 

تأثــر كل مــؤّش مــن تلــك املــؤّشات يف تســهيل أو منــع العــودة. وينتقــل املــؤّش 

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 املــؤّش إىل ظــروف 

ــات:  ــاث فئ ــورة إىل ث ــؤّش الخط ــات م ــف درج ــن. وتُصنَّ ــوة للعائدي ــر قس ــيّة أك معيش

»منخفضــة« و »متوّســطة« و »عاليــة« )التــي تتّضمــن أيضــاً »عاليــة جــداً(. ملزيــد مــن 

املعلومات عن مؤّش الَعودة، يرجى مراجعة »نُبذة عن املنهجيّة«. 

ــر  ــذا التقري ــز ه ــة. ويرّك ــة معيّن ــودة يف محافظ ــل الَع ــودة بتحلي ــؤّش الَع ــوم م يق

ــات الَعــودة يف محافظــة األنبــار. يتنــاول القســم األول منــه نُبــذة عــن  عــى ديناميكيّ

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

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

خطــورة ظــروف املعيشــة خــال عــام 2020 )مــن 31 /12/ 2019 إىل 31 /12/ 2020(. كــام 

يحــّدد مناطــق عــدم العــودة املســجلّة مــن قبــل فــرَق التقييــم الرسيــع واالســتجابة 

)RARTs( التابعــة للمنظّمــة الدوليـّـة للهجــرة، إضافــة إىل املواقــع التــي تــّم تقييمهــا 

حديثــاً، والعائديــن الذيــن يعيشــون يف ترتيبــات إيــواء حرجــة، والنازحــن واملهجّريــن 

الذين تستضيفهم املحافظة.

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

بعــد إغاقهــا 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 تحليــاً 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

ــداد، 91.008  ــة بغ ــن يف محافظ ــاميّل للعائدي ــدد اإلج ــَغ الع ــون األّول 2020، بل يف كان

عائــداً مــن أصــل 4.83 مليــون عــى الصعيــد الوطنــّي، موزّعــن عــر أربعــة أقضيــة و122 

موقعــاً.1 وميثــّل هــذا العــدد، ثالــث أقــّل عــدد للعائديــن مقارنــة باملحافظــات األخــرى، 

ــن يف  ــدد العائدي ــع ع ــكل 1(. وارتف ــراق )الش ــن يف الع ــع العائدي ــن جمي ــبة 2% م بنس

ــرداً،  ــدار 1.422 ف ــون األّول 2020، مبق ــون األّول 2019 وكان ــن كان ــرة ب ــال الف ــداد خ بغ

ــة  ــاد إىل املحافظ ــث ع ــابق، حي ــام الس ــجّل يف الع ــك املس ــن ذل ــّل م ــدد أق ــو ع وه

4.902 فرداً خال الفرة بن كانون األّول 2018 وكانون األّول 2019.

لشكل )1(: نسبة العائدين حسب املحافظات
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العدد الكّل للعائدين يف كانون األّول 2020 = 4.83 مليوناً

   نينوى 39%     األنبار 31%     صاح الدين  15%     كركوك %7

   دياىل 5%     بغداد 2%                              أربيل ودهوك %1

http://iraqdtm.iom.int/images/ReturnIndex/iom_dtm_Methodological_Overview_May_2020.pdf
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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 خال الكام الشفهي.  3

تشمل ترتيبات اإليواء الحرجة، املستوطنات غر الرسميّة واملباين الدينيّة واملدارس واملباين غر املكتملة أو املهجورة. والخيام والكابينات وغرها من أنواع املأوى   4
املؤقت؛ فضاً 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(.

خــال الجولــة 11 ملــؤّش العــودة التــي جــرَت خــال الفــرة بــن ترشيــن الثــاين وكانــون 

أّن 5% مــن هــذه  بغــداد. ولوحــظ  تــّم تقييــم 122 موقــع عــودة يف  األول 2020، 

املواقــع، يعــاين مــن ظــروف قاســية.2 إذ تســتضيف محافظــة بغــداد 2.088 عائــداً 

يعيشــون يف ظــروف قاســية. ويعنــي ذلــك أّن حــوايل 2% مــن العائديــن يف بغــداد 

ــع  ــبة 37% إىل مواق ــورة، ونس ــة الخط ــا عالي ــى أنّه ــة ع ــع مصّنف ــادوا إىل مواق ع

متوّسطة الخطورة، و61% إىل مواقع منخفضة الخطورة.

الشكل )2(: نسبة وأعداد العائدين حسب فئة الخطورة يف محافظة بغداد

ــن  ــن الذي ــدد العائدي ــة يف ع ــادة طفيف ــام 2020 زي ــال ع ــداد خ ــة بغ ــهَدت محافظ ش

ــون األّول  ــن كان ــرة ب ــال الف ــكل 3(. وخ ــورة )الش ــة الخط ــع عالي ــون يف مواق يعيش

2019 وكانــون األّول 2020، ُســجِّل ارتفــاع قــدره 156 فــرداً يعيشــون يف ظــروف بائســة. 

ولوِحظــت زيــادة أيضــاً يف عــدد العائديــن الذيــن يعيشــون يف ظــروف قاســية، يف 

ــار وحزيــران 2020، بســبب تفــّي جائحــة كورونــا ومــا تبــع  الجولــة التــي جــرت خــال أيّ

ذلــك مــن إغــاق وَحجــر وحظــر تجــّول، فاقمــت مــن ســوء أحــوال العمــل والحيــاة 

العامــة اليوميّــة. مــع ذلــك، انخفــض عــدد العائديــن الذيــن يعيشــون يف ظــروف 

بائســة يف الجولــة التــي جــرَت يف أيلــول – ترشيــن األّول 2020؛ ثــّم يف ترشيــن 

الثــاين - كانــون األّول 2020، بعــد رفــع تدابــر اإلغــاق واســتقرار حالــة العمــل والحيــاة 

اليوميّة.

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

الالَّعودة، واملواقع املُقيَّمة حديثاً مواقع 

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

ــون األّول 2019  ــجلّت يف كان ــد س ــزوح ق ــع الن ــة تتبّ ــت مصفوف ــَودة.3 وكان ــع ال ع كموق

موقَعــن اثَنــن يف محافظــة بغــداد مل يشــهدا أّي َعــودة، ومل يســجَّل غرهــام 

عــى مــدار عــام 2020. لــذا، ال توجــد معلومــات عــن مواقــع ال عــودة أخــرى منــذ كانــون 

األّول 2020.

العائدون الذين يعيشون يف ترتيبات إيواء حرجة 

ــات إيــواء حرجــة يف بغــداد، أي  ــداً إىل ترتيب ــون األول 2020، وصــَل 4.476 عائ ــّى كان حت

حــوايل 5% مــن مجمــوع العائديــن يف املحافظــة.4 ويعيــش معظــم هــؤالء العائديــن 

ــز حــوايل 44% )1.956 فــرداً( مــن العائديــن  يف مبــاٍن مدمــرّة أو متــرضرّة بشــّدة. ويركّ

ــة، يليــه أبــو غريــب )%38(  املقيمــن يف ترتيبــات إيــواء حرجــة يف قضــاء املحموديّ

والطارميّة )16%( والكاظميّة )%2(.   
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منخفضة متوّسطة عالية

61+37+2+A%37

%2

%61

  منخفضة  متوّسطة                             عالية                             

55,470 33,450 2,088 العائدون

55463املواقع
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النازحون واملهجّرون يف بغداد

ال يشمل هذا املجموع سوى العائدين يف املواقع التي تمّ تقييمها وفقاً ملؤشّ العودة، وال ميثّل العدد اإلجاميل للعائدين يف بغداد، حيث مل يتّم تقييم بعض   5
املواقع.

شــهدت محافظــة بغــداد بــن كانــون األّول 2019 وكانــون األّول 2020، انخفاضــاً يف عــدد 

ــأيت  ــرّاً. وي ــاً ومهج ــرّاً إىل 26.173 نازح ــاً ومهج ــن 40.578 نازح ــن م ــن واملهجريّ النازح

معظــم هــذا االنخفــاض البالــغ 14.405 فــرداً مــن النازحــن مــن خــارج املخيّــامت )%93(. 

بــن  السادســة  املرتبــة  تحتــّل  بغــداد  محافظــة  زالــت  ال  االنخفــاض،  هــذا  ورغــم 

املحافظــات التــي تســتضيف النازحــن واملهجريّــن يف العــراق )حــوايل 2% مــن 

ــن  ــة الذي ــي املحافظ ــن نازح ــل م ــدد ضئي ــع ع ــن( م ــن واملهجريّ ــكّل للنازح ــدد ال الع

يعيشــون يف املخيّــامت يف املحموديـّـة. ومل تســّجل أي َعــودة لألفــراد إىل بغــداد 

خــال الفــرة بــن كانــون األّول 2019 وكانــون األّول 2020.  وتســتضيف أقضيــة الَكــرخ 

)22%( وأبــو غريــب )20%( واملحموديـّـة )18%( أكــر عــدد مــن النازحــن واملهجريـّـن يف 

املحافظــة، بنســبة 54% )49.434 فــرداً( و25% )23.232 فــرداً( من النازحــن واملهجريّن 

ــاً  ــن حالي ــن ومهجريّ ــتضيف نازح ــودة تس ــع ع ــداد مواق ــد يف بغ ــداد. وال توج يف بغ

أكر من العائدين )الجدول 1(. 

الجدول 1: عدد العائدين والنازحن يف بغداد 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

5,26800 23,232 متوّسطةأبو غريب

1,42800 7,764 منخفضةالكاظميّة

2050 4,620 49,434 منخفضةاملحموديّة

2,74800 10,578 متوّسطةالطارميّة

91,00814,06400املجموع

خطورة الظروف عىل مستوى األقضية

لغايــة كانــون األّول 2020، كان قضــاء املحموديّــة يف بغــداد يســتضيف أكــر عــدد مــن 

ــب  ــو غري ــاء أب ــه قض ــرداً( يلي ــية )1.524 ف ــروف قاس ــون يف ظ ــن يعيش ــن الذي العائدي

ــب  ــو غري ــة وأب ــاءا الطارميّ ــتضيف قض ــام يس ــدول 2(. ك ــة )198( )الج ــم الطارميّ )366( ثّ

أعــى نســبة مــن العائديــن الذيــن يعيشــون يف ظــروف متوّســطة الخطــورة: 85% مــن 

العائديــن يف الطارميـّـة، 47% مــن العائديــن يف أبــو غريــب )الشــكل 7(. ونتيجــة لذلــك، 

ــورة )%61(  ــة الخط ــروف منخفض ــداد إىل ظ ــة بغ ــر أقضي ــن ع ــن النازح ــر م ــاد الكث ع

ــة، التــي يوجــد بهــا أقــل  وعــاد 37% إىل مواقــع متوّســطة الخطــورة. ويف الكاظميّ

عــدد مــن العائديــن )7.764 فــرداً( يعيــش جميــع العائديــن يف ظــروف منخفضــة 

الخطــورة. وتعتــَر نســبة العائديــن الذيــن يعيشــون يف ظــروف قاســية أقــّل يف 

ــة  ــتثناء الطارميّ ــّي )10%( باس ــّدل الوطن ــة باملع ــداد مقارن ــة بغ ــة محافظ ــع أقضي جمي

ظــروف  يف  الســاكنن  للعائديــن  الوطنــّي  املعــّدل  تجــاوزا  اللــذاّن  غريــب  وأبــو 

متوّسطة الخطورة )%41(.

الجدول 2: عدد العائدين يف محافظة بغداد بحسب األقضية وفئة الخطورة5 

ء لقضا عــدد العائدينخطــورة منخفضةخطورة متوّســطةخطــورة عاليةا

23,232 11,988 10,878 366 أبو غريب

7,764 7,764 الكاظميّة

49,434 34,320 13,590 1,524 املحموديّة

10,578 1,398 8,982 198 الطارميّة

91,008 55,470 33,450 2,088 املجموع
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الشكل 7: نسبة العائدين بحسب األقضية وفئة الخطورة يف محافظة بغداد

التباين عىل مستوى األقضية بني كانون األّول 2019 وكانون األّول 2020

دوافع الخطورة مؤشّة بحَسب النواحي؛ وهي توفرّ معلومات عن الظروف املعيشيّة التي تساهم يف خطورة الظروف من أجل تكوين معلومات أفضل عن التدخاّت.   6
فكّل دافع من تلك الدوافع يتكوّن من عدّة مؤشّات ملؤشّ العودة، ويأخذ يف االعتبار تأثر كل مؤشّ منها يف تسهيل أو منع العودة وعدد العائدين يف الناحية.

يركــّز التحليــل املعــروض يف هــذا القســم عــى خطــورة الظــروف بشــكل عــام يف كل 

ــك  ــاِهم يف تل ــي تس ــيّة الت ــل الرئيس ــة إىل العوام ــداد، إضاف ــة بغ ــن أقضي ــاء م قض

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

وكانون األّول 2020 .6 

الخارطة 2: أقضية بغداد بحسب فئة الخطورة 
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عالية
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ســاءت ظــروف جميــع أقضيــة محافظــة بغــداد بشــكل طفيــف بــن كانــون األّول 2019 

وكانــون األّول 2020، ولكــن ليــس مبــا يكفــي لتغيــر فئــة الخطــورة )الشــكل 8(. وســجلّت 

ــة  ــا بشــكل عــام بقيــت ضمــن الفئ ــة أكــر زيــادة يف خطــورة الظــروف، لكنّه الكاظميّ

املنخفضة.

الشكل 8: الخطورة االجامليّة بَحَسب أقضية بغداد خال الفرة بن كانون األّول 2019 وكانون األّول 2020

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

قضاء أبو غريب

كان هنــاك تبايــن محــدود يف أســباب ودوافــع الخطــورة يف ناحيتـَـن ضمــن قضــاء أبــو 

غريــب. فَناحيــة َعَقرقــوف، حيــث يرتبــط الدافــع الوحيــد بتوافــر فــرص العمــل، مل تشــهد 

أّي تغيــر يف الظــروف عــى مــدار العــام. أّمــا يف ناحيــة الَنــر والَســام التــي متتــاز 

بأعــى معــّدالت الخطــورة بــن نواحــي أبــو غريــب بشــكل عــام، مــع معــدالّت مرتفعــة 

مــن َدمــار املَســاكن، وتدهــور الزراعــة واملشــاريع الصغــرة، وعــدم كفايــة الكهربــاء، 

تراجعــت فــرص العمــل عــى مــدار عــام 2020، خاّصــة يف شــهَري أيّــار- حزيــران. ويف 

ــد َدمــار املَســاكن عامــاً رئيســيّاً لخطــورة الظــروف، فضــاً عــن  ناحيــة خــان ضــاري، يُّع

محدوديّــة األنشــطة الزراعيــة وقلّــة املشــاريع الصغــرة. وحيــث تحّســن الوصــول إىل 

ــق بالحيــاة العاّمــة  الكهربــاء عــى مــدار العــام، عانــت خــان ضــاري مــن خطــورة تتعلّ

ــن  ــّد م ــة للح ــود املفروض ــبب القي ــح بس ــى األرج ــران 2020، ع ــار- حزي ــة يف أيّ اليوميّ

ــّم انخفضــت معــدالّت الخطــورة بشــكل ملحــوظ يف أيلــول -  ــا. ث تفــّي جائحــة كورون

ترشين األّول إىل أدىن مستوى ممكن خال ترشين الثاين - كانون األول. 

أبو غريب

التامسك االجتامعيالسامة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة

منخفضةمنخفضةمنخفضةمتوّسطةمنخفضةمنخفضةعقرقوف

منخفضةمنخفضةمنخفضةمتوّسطة ▼عاليةمتوّسطةالَنرص والَسام

منخفضةمنخفضةمنخفضةمتوّسطة ▼متوّسطةمنخفضةخان ضاري

▲  تحّسن      ▼ تدهور مقارنة بجولة ترشين الثاين – وكانون األّول 

أبو غريب

الطارميّة

الكاظميّة

املحموديّة

إجاميل الخطورة

خطورة منخفضةخطورة عالية

منخفضة (ك١ ٢٠٢٠)                   

منخفضة (ك١ ٢٠١٩)                    متوّسطة (ك١ ٢٠١٩)             

عالية (ك١ ٢٠٢٠) 

عالية (ك١ ٢٠١٩) 

متوّسطة (ك١ ٢٠٢٠)             



تَوصيف للمحافظات يف مؤّش الَعودة: ديناميكيّات الَعودة يف محافظة بغداد 

للهجرة الدوليّة  املنظّمة  6

الكاظميّة قضاء 

ــن  ــة، إىل التباي ــاء الكاظميّ ــروف يف قض ــورة الظ ــة يف خط ــادة اإلجاملي ــزى الزي تُع

يف ناحيــة َعــودة واحــدة هــي، َســبع البــور. فهــذه الناحيــة عانــت مــن ارتفــاع شــديد 

ــال  ــرة خ ــاريع الصغ ــيء للمش ــايف البط ــزى إىل التع ــورة، يُع ــتويات الخط يف مس

الفــرة مــن أيـّـار إىل حزيــران 2020، واســتقرّت تلــك الظــروف خــال الفــرة املتبقيـّـة مــن 

الَســنة. وأثــّر هــذا االرتفــاع أيضــاً عــى مســتوى فــرص العمــل خــال نفــس الفــرة. وكان 

هنــاك تحّســن طفيــف يف حجــم َدمــار املســاكن املســّجل منــذ أيلــول - ترشيــن األّول. 

ويف أيّــار - حزيــران 2020 شــهدت َســبع البــور ذروة الخطــورة يف الحيــاة العاّمــة 

اليوميـّـة، ويُعــزى ذلــك عــى األرجــح إىل اإلجــراءات التــي فرضتهــا الحكومــة للحــّد مــن 

تفّي جائحة كورونا.

الكاظميّة

التامسك االجتامعيالسامة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة

منخفضةمنخفضةمنخفضةمتوّسطة ▼منخفضة ▲منخفضةَسبع البور

▲  تحّسن      ▼ تدهور مقارنة بجولة ترشين الثاين – وكانون األّول 

املحموديّة قضاء 

ــة هــو األكــر اســتقراراً بــن جميــع أقضيــة  بقــَي الوضــع العــام يف قضــاء املحموديّ

محافظــة بغــداد خــال عــام 2020. وترتبــط عوامــل الخطــورة يف ناحيــة اللطيفيّــة 

ــورة.  ــودة املحظ ــرة، والع ــاريع الصغ ــة واملش ــطة الزراعي ــف لألنش ــايف الضعي بالتع

وعــى مــدار عــام 2020، ســاهمت معــّدالت توافــر فــرص العمــل وتحّســن الحيــاة 

ــار - حزيــران  ــة، والحصــول عــى الكهربــاء يف ارتفــاع خطــورة الظــروف خــال أيّ اليوميّ

وبقيـَـت كذلــك طــوال الفــرة املتبقيـّـة مــن العــام. أّمــا ظــروف ناحيــة اليوســفيّة فأقــّل 

خطــورة نســبياً. إذ شــِهدت الناحيــة تحّســناً يف َدمــار املســاكن خــال ترشيــن الثــاين – 

ــة يف أيلــول – ترشيــن األول. بينــام  كانــون األّول؛ فضــاً عــن تعــايف األنشــطة الزراعيّ

ــار - حزيــران 2020 وبقيــت حــاالت العــودة  تدهــورت فــرص الوصــول إىل العمــل خــال أيّ

املحظورة شديدة الخطورة عى مدار العام.

املحموديّة

التامسك االجتامعيالسامة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة

متوّسطة ▼منخفضة ▼منخفضة ▼متوّسطة ▼منخفضةمتوّسطة ▼اللطيفيّة

منخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضة ▼منخفضة ▲منخفضةاليوسفيّة

▲  تحّسن      ▼ تدهور مقارنة بجولة ترشين الثاين – وكانون األّول 

الطارميّة قضاء 

بقــَي الوضــع العــام يف قضــاء الطارميـّـة كــام هــو منــذ العــام املــايض. ويف ناحيــة 

الزراعيــة  لألنشــطة  البطــيء  بالتعــايف  الخطــورة  دوافــع  ترتبــط  املَشــاهدة، 

واملشــاريع الصغــرة، والعــودة املحظــورة. كــام تدهــور بشــكل ملحــوظ، الوصــول إىل 

الخدمــات األساســيّة كالكهربــاء واملــاء الجــاري خــال أيّار-حزيــران وعــى مــدار العــام، 

رغــم تحّســن الوصــول إىل املــاء وانخفــاض معــّدالت الخطــورة خــال ترشيــن الثــاين - 

كانــون األول. كذلــك ســاءت ظــروف الحيــاة العامــة اليوميّــة بشــكل ملحــوظ، خــال 

الفرة بن أيّار-حزيران وبقيَت مرتفعة طوال الفرة املتبقيّة من العام.

الطارميّة

التامسك االجتامعيالسامة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة

منخفضة ▼منخفضة ▲منخفضة ▼متوّسطةمنخفضةمتوّسطةاملَشاهدة

▲  تحّسن      ▼ تدهور مقارنة بجولة ترشين الثاين – وكانون األّول 
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)IOM 2021 ©املنظمــة الدوليــة للهجــرة )

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 والاجئن 
والهجــرة )PRM( و الوكالــة األمريكيــة للتنمية الدولية )USAID(  لدعمهام املســتمر.
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