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ممــة لقيــاس خطــورة الظــروف يف مناطــق العــودة.
رش العــودة ،أداة مص ّ
مــؤ ّ

ســبل
املــؤش عــى 16
ويســتند هــذا
ّ
ّ
مــؤش مج ّ
معــة يف مقياســن :األ ّول هــوُ ،

األوضــاع يف جميــع أنحــاء املحافظــة يف نهايــة عــام  ،2020ومقارنــة باألرقــام عــن
خطــورة ظــروف املعيشــة خــال عــام ( 2020مــن  2019 /12/ 31إىل  .)2020 /12/ 31كــا

العيــش والخدمــات األساسـيّة؛ فيــا يتمحـ َور املقيــاس الثــاين حــول قضايــا التامســك

يح ـدّد مناطــق عــدم العــودة املســجلّة مــن قبــل ف ـ َرق التقييــم الرسيــع واالســتجابة

رش
رشات يف تســهيل أو منــع العــودة .وينتقــل املــؤ ّ
رش مــن تلــك املــؤ ّ
تأثــر كل مــؤ ّ

حديث ـاً ،والعائديــن الذيــن يعيشــون يف ترتيبــات إيــواء حرجــة ،والنازحــن واملهج ّريــن

ـؤش منــوذج االنحــدار لتقييــم
االجتامعــي وتصــو ّرات الســامة واألمــن .ويســتخدم املـ ّ

مــن الصفــر (اســتيفاء جميــع الظــروف األساســ ّية للعــودة) إىل ( 100عــدم اســتيفاء
رش إىل ظــروف
الظــروف األساســية للعــودة) .وتشــر الدرجــات األعــى يف املــؤ ّ
رش الخطــورة إىل ثــاث فئــات:
معيشــ ّية أكــر قســوة للعائديــن .وتُص َّنــف درجــات مــؤ ّ

«متوســطة» و «عاليــة» (التــي تتضّ مــن أيض ـاً «عاليــة جــدا ً) .ملزيــد مــن
«منخفضــة» و
ّ

عودة ،يرجى مراجعة «نُبذة عن املنهج ّية».
رش ال َ
املعلومات عن مؤ ّ

عــودة يف محافظــة مع ّينــة .وي ّركــز هــذا التقريــر
عــودة بتحليــل ال َ
رش ال َ
يقــوم مــؤ ّ

عــودة يف محافظــة األنبــار .يتنــاول القســم األول منــه نُبــذة عــن
عــى ديناميكيّــات ال َ

م تقييمهــا
مــة الدول ّيــة للهجــرة ،إضافــة إىل املواقــع التــي تـ ّ
( )RARTsالتابعــة للمنظ ّ

الذين تستضيفهم املحافظة.

فمخصــص ملجموعــات الوافديــن مــن املخ ّيــات
أ ّمــا القســم الثــاين مــن هــذا التقريــر،
ّ
بعــد إغالقهــا منــذ منتصــف ترشيــن األول .ويس ـلّط الضــوء عــى الظــروف املعيش ـيّة

للوافديــن ال ُجــدد ،إ ّمــا بعــد عودتهــم إىل مناطقهــم األصل ّيــة ،أو بعــد وصولهــم إىل

مواقــع نــزوح جديــدة .أ ّمــا القســم الثالــث مــن التقريــر فيعــرض تحلي ـاً للظــروف عــى

مســتوى األقضيــة ،ويركّــز عــى الدوافــع الرئيس ـ ّية لخطــورة الظــروف يف النواحــي
والتغيات التي حدثت بني كانون األ ّول  2019وكانون األ ّول .2020
ّ

عودة
تصنيف الظروف يف مناطق ال َ
يل للعائديــن يف محافظــة بغــداد91.008 ،
يف كانــون األ ّول  ،2020بلــ َغ العــدد اإلجــا ّ

بغــداد خــال الفــرة بــن كانــون األ ّول  2019وكانــون األ ّول  ،2020مبقــدار  1.422فــردا ً،

موقعـاً 1.وميثــلّ هــذا العــدد ،ثالــث أقــلّ عــدد للعائديــن مقارنــة باملحافظــات األخــرى،

 4.902فردا ً خالل الفرتة بني كانون األ ّول  2018وكانون األ ّول .2019

ـي ،موزّعــن عــر أربعــة أقضيــة و122
عائــدا ً مــن أصــل  4.83مليــون عــى الصعيــد الوطنـ ّ

بنســبة  %2مــن جميــع العائديــن يف العــراق (الشــكل  .)1وارتفــع عــدد العائديــن يف

وهــو عــدد أقــلّ مــن ذلــك املســجلّ يف العــام الســابق ،حيــث عــاد إىل املحافظــة

لشكل ( :)1نسبة العائدين حسب املحافظات

ول  4.83 = 2020مليوناً
ّ
العدد
الكل للعائدين يف كانون األ ّ

		
نينوى %39
دياىل 		%5

األنبار 		%31
		
بغداد %2

		
صالح الدين %15

كركوك %7

أربيل ودهوك %1
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عودة يف محافظة بغداد
ت َوصيف للمحافظات يف
ّ
عودة :ديناميك ّيات ال َ
مؤش ال َ

العائدون يف ظروف شديدة الخطورة
يعيشــون يف ظــروف قاســية .ويعنــي ذلــك أ ّن حــوايل  %2مــن العائديــن يف بغــداد

رش العــودة التــي جـ َرت خــال الفــرة بــن ترشيــن الثــاين وكانــون
خــال الجولــة  11ملــؤ ّ

عــادوا إىل مواقــع مص ّنفــة عــى أنّهــا عاليــة الخطــورة ،ونســبة  %37إىل مواقــع

م تقييــم  122موقــع عــودة يف بغــداد .ولوحــظ أ ّن  %5مــن هــذه
األول  ،2020تــ ّ

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

61+37+2A

متوسطة الخطورة ،و %61إىل مواقع منخفضة الخطورة.
ّ

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

%2

عالية

%37

%61

متوسطة
ّ

منخفضة

العائدون

2,088

33,450

55,470

املواقع

5

54

63

شــهدَت محافظــة بغــداد خــال عــام  2020زيــادة طفيفــة يف عــدد العائديــن الذيــن

ذلــك مــن إغــاق و َحجــر وحظــر تجــ ّول ،فاقمــت مــن ســوء أحــوال العمــل والحيــاة

س ـ ِّجل ارتفــاع قــدره  156فــردا ً يعيشــون يف ظــروف بائســة.
 2019وكانــون األ ّول ُ ،2020

م يف ترشيــن
بائســة يف الجولــة التــي جــ َرت يف أيلــول – ترشيــن األ ّول 2020؛ ثــ ّ

يعيشــون يف مواقــع عاليــة الخطــورة (الشــكل  .)3وخــال الفــرة بــن كانــون األ ّول

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

ولو ِحظــت زيــادة أيض ـاً يف عــدد العائديــن الذيــن يعيشــون يف ظــروف قاســية ،يف

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

ـي جائحــة كورونــا ومــا تبــع
الجولــة التــي جــرت خــال أيّــار وحزيــران  ،2020بســبب تفـ ّ

اليوميّة.

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

ول ٢٠١٩
ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎﻲﻧ – ﻛﺎﻧﻮن اﻷ ّ

١,٩٣٢

٣٠,٣٧٢

٥٧,١١٤

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻲﻧ  -ﺷﺒﺎط ٢٠٢٠

١,٦٠٨

٣٠,٢٨٢

٥٨,١٨٢

أﻳّﺎر  -ﺣﺰﻳﺮان ٢٠٢٠

٥٣,١٣٦

٩,٥٥٢

ول ٢٠٢٠
أﻳﻠﻮل – ﺗﴩﻳﻦ اﻷ ّ

٣,٠٣٠

ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎﻲﻧ  -ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

٢,٠٨٨

٢٧,٥٤٠
٤٦,٩٧٤

٤٠,٦٧٤

٥٥,٤٧٠

٣٣,٤٥٠
ﻋﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ّ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

عودة ،واملواقع امل ُق َّيمة حديثاً
مواقع الالّ َ
عــد ســكّانه النازحــون إليــه منــذ عــام  2014حتــى اآلن،
يُســ َّجل املوقــع الــذي مل ي ُ

كموقــع ال ع ـ َودة 3.وكانــت مصفوفــة تتبّــع النــزوح قــد ســجلّت يف كانــون األ ّول 2019

ي َعــودة ،ومل يســ َّجل غريهــا
موق َ
عــن اث َنــن يف محافظــة بغــداد مل يشــهدا أ ّ

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

العائدون الذين يعيشون يف ترتيبات إيواء حرجة
ـى كانــون األول  ،2020وصــلَ  4.476عائــدا ً إىل ترتيبــات إيــواء حرجــة يف بغــداد ،أي
حتـ ّ
حــوايل  %5مــن مجمــوع العائديــن يف املحافظــة 4.ويعيــش معظــم هــؤالء العائديــن
يف مبــانٍ مدم ـ ّرة أو متــر ّرة بش ـدّة .ويرتكّــز حــوايل  1.956( %44فــردا ً) مــن العائديــن

املقيمــن يف ترتيبــات إيــواء حرجــة يف قضــاء املحموديّــة ،يليــه أبــو غريــب ()%38
والطارميّة ( )%16والكاظميّة (.)%2

صنفة عىل أنها شديدة الخطورة.
 2تشري عبارة “الظروف البائسة أو السيئّة” الواردة يف هذا التقرير إىل الظروف السائدة يف املواقع امل ّ
رئيسيي أو سك ّان فيها ،ويتمّ تحديدها عموما ً من خالل الكالم الشفهي.
 3يصعب تسجيل ورَصد هذه املواقع ،لعدم وجود مصادر معلومات
ّ
 4تشمل ترتيبات اإليواء الحرجة ،املستوطنات غري الرسميّة واملباين الدينيّة واملدارس واملباين غري املكتملة أو املهجورة .والخيام والكابينات وغريها من أنواع املأوى
املؤقت؛ فضال ً عن املباين التي ترضرّت دمرّت بشدّة أو املساكن املعتادة واإلقامة اإليجار عىل املدى الطويل غري الصالحة للسكن (لها نفس خصائص املباين غري
املكتملة أو املترضرّة بشدة).

2
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عودة يف محافظة بغداد
ت َوصيف للمحافظات يف
ّ
عودة :ديناميك ّيات ال َ
مؤش ال َ

النازحون واملهج ّرون يف بغداد
شــهدت محافظــة بغــداد بــن كانــون األ ّول  2019وكانــون األ ّول  ،2020انخفاضـاً يف عــدد

خــال الفــرة بــن كانــون األ ّول  2019وكانــون األ ّول  .2020وتســتضيف أقضيــة الكَــرخ

النازحــن واملهجريّــن مــن  40.578نازحــاً ومهجــ ّرا ً إىل  26.173نازحــاً ومهجــ ّرا ً .ويــأيت

( )%22وأبــو غريــب ( )%20واملحموديّــة ( )%18أكــر عــدد مــن النازحــن واملهجريّــن يف

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

يف بغــداد .وال توجــد يف بغــداد مواقــع عــودة تســتضيف نازحــن ومهجريّــن حاليــاً

معظــم هــذا االنخفــاض البالــغ  14.405فــردا ً مــن النازحــن مــن خــارج املخيّــات (.)%93

املحافظــة ،بنســبة  49.434( %54فــردا ً) و 23.232( %25فــردا ً) من النازحــن واملهجريّن

أكرث من العائدين (الجدول .)1

املحافظــات التــي تســتضيف النازحــن واملهجريّــن يف العــراق (حــوايل  %2مــن
ـكل للنازحــن واملهجريّــن) مــع عــدد ضئيــل مــن نازحــي املحافظــة الذيــن
العــدد الـ ّ
يعيشــون يف املخيّــات يف املحموديّــة .ومل تسـ ّجل أي َعــودة لألفــراد إىل بغــداد

الجدول  :1عدد العائدين والنازحني يف بغداد حسب األقضية

القضاء

معدّل الخطورة
عودة)
(مواقع ال َ

مجموع العائدين
(األفراد)

اجاميل النازحني خارج
املخ ّيامت (أفراد)

إجاميل النازحني يف
املخ ّيامت (األفراد)

املواقع التي تحوي نازحني
أكرثمن العائدين

أبو غريب

متوسطة
ّ

23,232

5,268

0

0

الكاظميّة

منخفضة

7,764

1,428

0

0

منخفضة

49,434

4,620

205

0

متوسطة
ّ

10,578

2,748

0

0

91,008

14,064

0

0

املحموديّة
الطارميّة

املجموع

خطورة الظروف عىل مستوى األقضية
لغايــة كانــون األ ّول  ،2020كان قضــاء املحموديّــة يف بغــداد يســتضيف أكــر عــدد مــن

متوســطة الخطــورة .ويف الكاظم ّيــة ،التــي يوجــد بهــا أقــل
وعــاد  ٪37إىل مواقــع
ّ

( )366ثّــم الطارم ّيــة (( )198الجــدول  .)2كــا يســتضيف قضــاءا الطارم ّيــة وأبــو غريــب

وتعتــر نســبة العائديــن الذيــن يعيشــون يف ظــروف قاســية أقــلّ يف
الخطــورة.
َ

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

الوطنــي للعائديــن الســاكنني يف ظــروف
وأبــو غريــب اللــذا ّن تجــاوزا املعــدّل
ّ

العائديــن الذيــن يعيشــون يف ظــروف قاســية ( 1.524فــردا ً) يليــه قضــاء أبــو غريــب
متوســطة الخطــورة %85 :مــن
أعــى نســبة مــن العائديــن الذيــن يعيشــون يف ظــروف
ّ

عــاد الكثــر مــن النازحــن عــر أقضيــة بغــداد إىل ظــروف منخفضــة الخطــورة ()٪61
الجدول  :2عدد العائدين يف محافظة بغداد بحسب األقضية وفئة الخطورة

متوسطة الخطورة (.)٪41
ّ

القضاء

خطــورة عالية

متوســطة
خطورة
ّ

خطــورة منخفضة

عــدد العائدين

أبو غريب

366

10,878

11,988

23,232

7,764

7,764

34,320

49,434

املحموديّة
الطارميّة

املجموع

3

ـي ( )٪10باســتثناء الطارميّــة
جميــع أقضيــة محافظــة بغــداد مقارنــة باملع ـدّل الوطنـ ّ

5

الكاظم ّية

5

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

1,524

13,590

198

8,982

1,398

10,578

2,088

33,450

55,470

91,008

ال يشمل هذا املجموع سوى العائدين يف املواقع التي تمّ تقييمها وفقا ً ملؤرشّ العودة ،وال ميثلّ العدد اإلجاميل للعائدين يف بغداد ،حيث مل يتّم تقييم بعض
املواقع.

املنظّمة الدوليّة للهجرة

عودة يف محافظة بغداد
ت َوصيف للمحافظات يف
ّ
عودة :ديناميك ّيات ال َ
مؤش ال َ

الشكل  :7نسبة العائدين بحسب األقضية وفئة الخطورة يف محافظة بغداد

ﻋﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ّ

أﺑﻮ ﻏﺮﻳﺐ ٢٪

٥٢٪

٤٧٪
١٠٠٪

اﻟﻜﺎﻇﻤ ّﻴﺔ

اﳌﺤﻤﻮدﻳّﺔ ٣٪

٢٧٪

٦٩٪
٨٥٪

اﻟﻄﺎرﻣ ّﻴﺔ ٢٪
اﳌﺠﻤﻮع ٢٪

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

١٣٪

٣٧٪

٦١٪

ول 2020
ول  2019وكانون األ ّ
التباين عىل مستوى األقضية بني كانون األ ّ
خــاص يف الفــرة بــن كانــون األ ّول 2019
والتغــرات التــي حدثــت بشــكل
الظــروف،
ّ
ّ

يركـ ّز التحليــل املعــروض يف هــذا القســم عــى خطــورة الظــروف بشــكل عــام يف كل

قضــاء مــن أقضيــة بغــداد ،إضافــة إىل العوامــل الرئيســيّة التــي تســا ِ
هم يف تلــك

وكانون األ ّول . 2020

6

الخارطة  :2أقضية بغداد بحسب فئة الخطورة

ﺗﺮﮐﯿﺎ

ﺳﻮرﯾﺎ
اﯾﺮان

اﻟﻌﺮاق
اﻻردن

ﮐﻮﯾﺖ

١

ﻣﻤﻠﮑﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

٢

ﺤﺴﺐ اﻷﻗﻀﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ّ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺨﻄﻮرة ﺑ َ
ﻋﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ّ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﺣﺪود اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ

ﺣﺪود اﻟﻘﻀﺎء

6

4

دوافع الخطورة مؤرشّة بحَسب النواحي؛ وهي توفر ّ معلومات عن الظروف املعيشيّة التي تساهم يف خطورة الظروف من أجل تكوين معلومات أفضل عن التدخال ّت.
فكلّ دافع من تلك الدوافع يتكوّن من عدّة مؤرشّات ملؤرشّ العودة ،ويأخذ يف االعتبار تأثري كل مؤرشّ منها يف تسهيل أو منع العودة وعدد العائدين يف الناحية.

املنظّمة الدوليّة للهجرة

عودة يف محافظة بغداد
ت َوصيف للمحافظات يف
ّ
عودة :ديناميك ّيات ال َ
مؤش ال َ

ســاءت ظــروف جميــع أقضيــة محافظــة بغــداد بشــكل طفيــف بــن كانــون األ ّول 2019
وكانــون األ ّول  ،2020ولكــن ليــس مبــا يكفــي لتغيــر فئــة الخطــورة (الشــكل  .)8وســجلّت

هــا بشــكل عــام بقيــت ضمــن الفئــة
الكاظميّــة أكــر زيــادة يف خطــورة الظــروف ،لكن ّ
املنخفضة.

ول 2020
ول  2019وكانون األ ّ
سب أقضية بغداد خالل الفرتة بني كانون األ ّ
ح َ
الشكل  :8الخطورة االجامليّة ب َ

إﺟﺎﻤﱄ اﻟﺨﻄﻮرة
ﺧﻄﻮرة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

ﺧﻄﻮرة ﻋﺎﻟﻴﺔ
أﺑﻮ ﻏﺮﻳﺐ

اﻟﻜﺎﻇﻤﻴّﺔ
اﳌﺤﻤﻮدﻳّﺔ
اﻟﻄﺎرﻣﻴّﺔ

ﻋﺎﻟﻴﺔ )ك(٢٠٢٠ ١

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ )ك(٢٠٢٠ ١
ّ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ )ك(٢٠٢٠ ١

ﻋﺎﻟﻴﺔ )ك(٢٠١٩ ١

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ )ك(٢٠١٩ ١
ّ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ )ك(٢٠١٩ ١

ول 2020
ول  2019وكانون األ ّ
التباين يف دوافع الخطورة عىل مستوى النواحي خالل الفرتة بني كانون األ ّ
قضاء أبو غريب
كان هنــاك تبايــن محــدود يف أســباب ودوافــع الخطــورة يف ناحيتَــن ضمــن قضــاء أبــو

عــد دَمــار امل َســاكن عام ـاً رئيس ـيّاً لخطــورة الظــروف ،فض ـاً عــن
ناحيــة خــان ضــاري ،يُ ّ

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

تحســن الوصــول إىل
محدوديّــة األنشــطة الزراعيــة وقلّــة املشــاريع الصغــرة .وحيــث
ّ

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

اليوم ّيــة يف أيّــار -حزيــران  ،2020عــى األرجــح بســبب القيــود املفروضــة للحــ ّد مــن

خاصــة يف شــه َري أيّــار -حزيــران .ويف
تراجعــت فــرص العمــل عــى مــدار عــام ّ ،2020

ترشين األ ّول إىل أدىن مستوى ممكن خالل ترشين الثاين  -كانون األول.

والســام التــي متتــاز
ي تغيــر يف الظــروف عــى مــدار العــام .أ ّمــا يف ناحيــة ال َنــر
أ ّ
َ

مــن دَمــار امل َســاكن ،وتدهــور الزراعــة واملشــاريع الصغــرة ،وعــدم كفايــة الكهربــاء،

الكهربــاء عــى مــدار العــام ،عانــت خــان ضــاري مــن خطــورة تتعلّــق بالحيــاة العا ّمــة
م انخفضــت معــدالّت الخطــورة بشــكل ملحــوظ يف أيلــول -
تفـ ّ
ـي جائحــة كورونــا .ث ـ ّ

أبو غريب
إجاميل الخطورة

دَمار امل َساكن

عيش
سبل ال َ
ُ

الخدمات األساسيّة

السالمة واألمن

التامسك االجتامعي

عقرقوف

منخفضة

منخفضة

متوسطة
ّ

منخفضة

منخفضة

منخفضة

والسالم
ال َنرص
َ

متوسطة
ّ

عالية

متوسطة ▼
ّ

منخفضة

منخفضة

منخفضة

خان ضاري

منخفضة

متوسطة
ّ

متوسطة ▼
ّ

منخفضة

منخفضة

منخفضة

تحسن
▲
ّ

5

ول
▼ تدهور مقارنة بجولة ترشين الثاين – وكانون األ ّ

املنظّمة الدوليّة للهجرة

عودة يف محافظة بغداد
ت َوصيف للمحافظات يف
ّ
عودة :ديناميك ّيات ال َ
مؤش ال َ

قضاء الكاظميّة
تُعــزى الزيــادة اإلجامليــة يف خطــورة الظــروف يف قضــاء الكاظم ّيــة ،إىل التبايــن

تحســن طفيــف يف حجــم دَمــار املســاكن املس ـ ّجل منــذ أيلــول  -ترشيــن األ ّول.
هنــاك
ّ

يف مســتويات الخطــورة ،يُعــزى إىل التعــايف البطــيء للمشــاريع الصغــرة خــال

اليوم ّيــة ،ويُعــزى ذلــك عــى األرجــح إىل اإلجــراءات التــي فرضتهــا الحكومــة للحـ ّد مــن

ســبع البــور .فهــذه الناحيــة عانــت مــن ارتفــاع شــديد
يف ناحيــة َعــودة واحــدة هــيَ ،
الفــرة مــن أيّــار إىل حزيــران  ،2020واســتق ّرت تلــك الظــروف خــال الفــرة املتبقيّــة مــن

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

تفش جائحة كورونا.
ّ

الســنة .وأثـ ّر هــذا االرتفــاع أيضـاً عــى مســتوى فــرص العمــل خــال نفــس الفــرة .وكان
َ

الكاظم ّية

سبع البور
َ
تحسن
▲
ّ

إجاميل الخطورة

دَمار امل َساكن

عيش
سبل ال َ
ُ

الخدمات األساسيّة

السالمة واألمن

التامسك االجتامعي

منخفضة

منخفضة ▲

متوسطة ▼
ّ

منخفضة

منخفضة

منخفضة

ول
▼ تدهور مقارنة بجولة ترشين الثاين – وكانون األ ّ

قضاء املحموديّة
ـي الوضــع العــام يف قضــاء املحموديّــة هــو األكــر اســتقرارا ً بــن جميــع أقضيــة
بقـ َ

وبق َيــت كذلــك طــوال الفــرة املتبق ّيــة مــن العــام .أ ّمــا ظــروف ناحيــة اليوســف ّية فأقــلّ

بالتعــايف الضعيــف لألنشــطة الزراعيــة واملشــاريع الصغــرة ،والعــودة املحظــورة.

كانــون األ ّول؛ فض ـاً عــن تعــايف األنشــطة الزراع ّيــة يف أيلــول – ترشيــن األول .بينــا

اليوم ّيــة ،والحصــول عــى الكهربــاء يف ارتفــاع خطــورة الظــروف خــال أيّــار  -حزيــران

املحظورة شديدة الخطورة عىل مدار العام.

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

وتحســن الحيــاة
وعــى مــدار عــام  ،2020ســاهمت معــدّالت توافــر فــرص العمــل
ّ

تحســناً يف دَمــار املســاكن خــال ترشيــن الثــاين –
خطــورة نســبياً .إذ شـهِدت الناحيــة
ّ
تدهــورت فــرص الوصــول إىل العمــل خــال أيّــار  -حزيــران  2020وبقيــت حــاالت العــودة

املحموديّة
إجاميل الخطورة

دَمار امل َساكن

عيش
سبل ال َ
ُ

الخدمات األساسيّة

السالمة واألمن

التامسك االجتامعي

اللطيف ّية

متوسطة ▼
ّ

منخفضة

متوسطة ▼
ّ

منخفضة ▼

منخفضة ▼

متوسطة ▼
ّ

اليوسفيّة

منخفضة

منخفضة ▲

منخفضة ▼

منخفضة

منخفضة

منخفضة

تحسن
▲
ّ

ول
▼ تدهور مقارنة بجولة ترشين الثاين – وكانون األ ّ

قضاء الطارم ّية
ـي الوضــع العــام يف قضــاء الطارميّــة كــا هــو منــذ العــام املــايض .ويف ناحيــة
بقـ َ

امل َشــاهدة ،ترتبــط دوافــع الخطــورة بالتعــايف البطــيء لألنشــطة الزراعيــة
واملشــاريع الصغــرة ،والعــودة املحظــورة .كــا تدهــور بشــكل ملحــوظ ،الوصــول إىل
الخدمــات األساسـ ّية كالكهربــاء واملــاء الجــاري خــال أيّار-حزيــران وعــى مــدار العــام،

تحســن الوصــول إىل املــاء وانخفــاض مع ـدّالت الخطــورة خــال ترشيــن الثــاين -
رغــم
ّ

كانــون األول .كذلــك ســاءت ظــروف الحيــاة العامــة اليوم ّيــة بشــكل ملحــوظ ،خــال
الفرتة بني أيّار-حزيران وبقيَت مرتفعة طوال الفرتة املتبقيّة من العام.

الطارميّة

امل َشاهدة
تحسن
▲
ّ
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إجاميل الخطورة

دَمار امل َساكن

عيش
سبل ال َ
ُ

الخدمات األساسيّة

السالمة واألمن

التامسك االجتامعي

متوسطة
ّ

منخفضة

متوسطة
ّ

منخفضة ▼

منخفضة ▲

منخفضة ▼

ول
▼ تدهور مقارنة بجولة ترشين الثاين – وكانون األ ّ
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تنصل
ن
ن جميع اآلراء الواردة يف هذا التقرير ،هي آراء املؤ لّفني وال
م ة الدول يّ ة للهجرة .وإ ّ
إ ّ
تعب بالرضورة عن آراء املنظ ّ
ّ
م ة الدول يّ ة للهجرة بشأن الوضع
التسميات املستخدمة واملواد املعروضة يف جميع أجزاء التقرير ،ال تعكس رأي املنظ ّ
ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها ،أو فيام يتعلق بحدودها أو مساحتها.
القانوين
ّ
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بأي
بأي شكل من األشكال ،وال يجوز نقله بأي شكل أو
ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا التقرير ،أو تخزينه بغرض إعادة استخدامه
ّ
ّ
مسبَقة من النارش.
وسيلة الكرتونيّة أو غري الكرتونيّة ،أو تصويره أو تسجيله ،أو غري ذلك من االستخدامات بدون موافقة خطّية ُ

