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العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

نظرة عامة عىل املعايري حسب نسبة األرس العائدة
اليت تواجه عوائق يف جميع املؤرشات
يبحث هذا التقرير العقبات الرئيسية اليت تحول دون إعادة اإلدماج واليت تواجهها االرس

العائدة يف العراق اعتبارا من منتصف عام  .2020وتندرج هذه العقبات يف خمسة معايري

رئيسية عىل النحو التايل (مرتبة من أغلب املعايريشيوعا إىل أقلها شيوعا وخطورة).
السالمة واألمن والعالقات االجتماعية
تواجه العديد من األرس العائدة عقبات فيما يتعلق بالسالمة واألمن والتماسك عرب مؤرشات
متعددة مقارنة باملعايري األخرى .يعيش  ٪49يف مواقع معرضة لخطر العنف و  ٪44يعانون من
قيود عىل الحركة و  ٪32من االرس لديها أناث ال يشعرن باألمان يف التنقل.

الوصول إىل فرص كسب العيش واألمن االقتصادي
بعد ارساء األمان ،يواجه عدد كبري نسبيا من األرس العائدة عقبات يف جميع املؤرشات املتعلقة

بالعمل واألمن االقتصادي .ويعيش  ٪39يف مواقع بها أعمال تجارية غري عاملة و  ٪22يعيشون
يف مواقع تنعدم فيها الزراعة.

الوثائق القانونية
تؤثر هذه العقبة الرئيسية عىل  ٪46من االرس العائدة وتتعلق بعدم وجود محاكم قانونية يف

أماكنهم األصلية .يف حني يفتقر  ٪21إىل الوثائق القانونية الالزمة.

اسرتداد املمتلكات والتعويضات
ويرجع ذلك جزئيا إىل تعقيد املطالبة بإسرتداد املمتلكات وينتظر  ٪34من األرس العائدة تعويضات
عن األرضار اليت لحقت باملمتلكات أو التدمري بسبب الرصاع.

املستوى املعييش الالئق
ال تبلغ األرس املعيشية العائدة عن قضايا هامة لها صلة يف توفري السكن أو املاء والكهرباء

والتعليم .وتجدر االشارة اىل ان الرعاية الصحية هي العقبة الرئيسية لـ  ٪32من األرس العائدة
واليت اشارت اىل صعوبات يف الوصول إليها.
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املقدمة :بحث استدامة اعادة االدماج
شهد العراق عودة  4.8مليون نازح منذ كانون االول  2020إىل مواطنهم األصلية يف أعقاب
رصاع داعش .وان عودة هذه املجموعة الكبرية من العائدين هي خطوة أوىل نحو إعادة
االندماج لكنها ليست بالرضورة مؤرشا عىل االستدامة طويلة األجل 1يف حد ذاتها.

يستند التحليل الوارد يف هذا التقريروالذي أعدته املنظمة الدولية للهجرة

من الناحية العملية ،يجمع هذا التحليل املؤرشات الحالية من مجموعات

السابقة للحلول املستدامة ويكملها خاصة فيما يتعلق بالعقبات اليت

دون إعادة اإلدماج استنادا عىل الصلة باملعايري األولوية عىل النحو الذي

يف العراق وفريق العمل املعين بالعودة وسوشيال انكويري إىل التقييمات
تعرتض العودة وكذلك التقدم املحرز نحو االندماج املحيل للنازحني حيث
ينصب الرتكيز هنا بشكل خاص عىل العائدين والعقبات اليت تحول دون

إعادة اندماجهم املستدام عند العودة.

البيانات الثانوية اليت تم إنتاجها مؤخرا يف العراق لـ  24عقبة رئيسية تحول
اقرتحه ( EGRISالشكل  )1بهدف تحديد العقبات يف االمكنة اليت تؤثر عىل
العائدين بشكل أكرث خطورة.

ييل هذه املقدمة استعراض ملصادر البيانات املستخدمة للتحليل وتقييم

تستند املعايري املستخدمة لدراسة تقدم العائدين نحو إعادة اإلدماج إىل

لكيفية قياس إعادة اإلدماج املستدام كنتيجة من خالل تدابري بديلة،
وأخرياً جمع املؤرشات وتقديم تحليل عىل مستوى األرسة واالقضية.

قياس إعادة اإلدماج من الناحية املفاهيمية من خالل التقدم الذي يحرزه

أكرث شموال للتقدم نحو إعادة اإلدماج املستدام للعائدين .قبل البدء يف

إطار عمل التوصيات الدولية إلحصاءات النازحني الذي وضعه فريق

الخرباء املعين بإحصاءات الالجئني والنازحني ( )EGRISيف عام  .2020ويتم
العائدون (األحكام املوضوعة اليت وضعتها السلطات) يف التغلب عىل

العقبات الرئيسية املتعلقة بالعودة اليت تواجههم يف أماكنهم األصلية،
رررعىل النحو املحدد يف إطار اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت للحلول
املستدامة ( )IASCللنازحني واملكونات التكميلية من مكتبة مؤرشات

يسلط االستنتاج الضوء عىل السبل املحتملة للميض قدما لبناء رصد

التحليل ،يوفر الجدول املوجز نظرة عامة عىل جميع املعايري واملعايري
الفرعية واملؤرشات املصممة واملستخرجة من البيانات املوجودة والنسب

املئوية اإلجمالية لشيوع كل منها.

الحلول املستدامة ودليل تحليل أهداف التنمية املستدامة والتوصيات
الدولية بشأن احصاءات الالجئني.
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الشكل  :1قائمة باملعايري واملعايري الفرعية اليت تم بحثها يف هذا التقرير كعقبات تحول دون االدماج يف العراق
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للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت ،إطار عمل للجنة حول الحلول الدائمة لألشخاص النازحني (واشنطن العاصمة :معهد بروكينغز  -مرشوع جامعة برن حول
النزوح الداخيل.)2010 ،

2

فريق الخرباء املعين بإحصاءات الالجئني والنازحني ،التوصيات الدولية بشأن إحصاءات النازحني ،وثيقة معلومات أساسية للدورة الحادية والخمسني للجنة اإلحصائية
لألمم املتحدة 6-3 ،مارس .2020
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العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

االطار  .1تكييف اطار عمل EGRIS
صممت  EGRISاملعايري لتكون قابلة للتطبيق عىل مجموعة واسعة من

السياقات بوجه عام فقد ادخلت تعديالت محددة هنا لتتناسب بشكل
أفضل مع ديناميكيات النزوح والعودة يف العراق .عىل وجه الخصوص ،تم

بناء عىل البيانات املوجودة
حذف املؤرشات الخاصة بمعايري األمن الغذايئ
ً
لدى العائدين يف العراق حيث ال تعترب هذه مشكلة شائعة .بدال ً من ذلك،
تمت إضافة عنارص إضافية تتعلق بالتماسك االجتماعي إىل املعيار األول

(الذي اعيدت تسميته هنا" ،السالمة واألمن والعالقات االجتماعية") ألن

إعادة االندماج يف العراق يف الوقت الحايل تعتمد بشدة عىل قدرة املجتمعات
عىل إعادة بناء العالقات االجتماعية والثقة فيما بينها والثقة املدنية بينها

وبني الدولة .هذا أمر بالغ األهمية ألن رصاع داعش يف البالد قد تداخل مع

االنقاسامات االجتماعية والسياسية القائمة يف املجتمع وفاقمت منها ،فضالً

عن خلق انقسامات جديدة 3.ويتماىش مع الفهم املتطور لحق النازحني يف
العودة كعملية سياسية وتقديمهم مطالبات معقدة ومتشابكة يف كثري من
األحيان ،بما يف ذلك التعويض عن أخطاء املايض واالعرتاف كأعضاء رشعيني
ومتساوين يف املجتمع السيايس املحيل والوطين يف الذي يعيشون فيه.
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االطار  .2قياس التماسك االجتماعي
كان من املمكن الخوض يف املزيد من املؤرشات واملعايري املوجهة نحو التماسك

االجتماعي من مجموعات البيانات العراقية الحالية ،فإن الرتكيز يف جمع
البيانات يف هذه اللحظة ينصب يف املقام األول عىل الحماية البدنية .توجد
فجوة يف البيانات واملؤرشات املتعلقة بالعائدين يف جميع أنحاء العراق فيما

يتعلق بالعالقات االجتماعية أو الثقة أو القبول أو التهميش 5.وكما سيتم

مناقشة هذه العوامل يف األقسام الالحقة واليت يبدو أنها مهمة لضمان

استدامة العودة وإعادة اإلدماج بمجرد عودتهم وينبغي تنمية هذه العوامل
وفقا لذلك يف التقييمات املستقبلية واسعة النطاق.
وجمعها
ً

 3املنظمة الدولية للهجرة يف العراق وفريق العمل املعين بالعودة وسوشيال انكويري ،الدور املتنامي للمصالحة يف حركات العودة :ملحات من مؤرش العودة ،سلسلة
اإلحاطة املواضيعية  2ملؤرش العودة (أربيل :املنظمة الدولية للهجرة.)2019 ،
4

ميغان براديل" ،الحلول الدائمة وحق العودة للنازحني :تطور التفسري املعتمد "،املجلة الدولية لقانون الالجئني 30 ،رقم.242-218 :)2018( 2 .

 5أحد األمثلة عىل مؤرشات التماسك االجتماعي املوسعة واملتينة هو معهد الواليات املتحدة للسالم وسوشيال انكويري ،وإطار مراقبة الرصاع واالستقرار .يقترص جمع
البيانات لهذا اإلطار حاليا عىل محافظة نينوى.
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مصادر البيانات وتنظيمها
املؤرشات والبيانات الالزمة ملىلء املعايري من الجوالت األخرية أُستخلصت
من مجموعات البيانات الثالث للعائدين يف العراق كالتايل:
•الجولة الخامسة للتقييم املتكامل للمواقع ( )ILAالذي انجزته IOM
 DTMالعراق يف آب .2020

•الجولة التاسعة ملقياس العودة ( )RIالذي انجزته  IOM DTMالعراق
يف حزيران .2020

•الجولة السابعة لتقييم احتياجات املجموعات ( )MCNAالذي انجزته
 REACHيف تموز .2019

الرئيسية املحلية مما يكمل  MCNAبمجموعة أخرى من املؤرشات اليت

ال تستند إىل حالة األرس الفردية أو تصوراتها .وبالتايل ،فإن الجمع بني
البيانات عىل مستوى األرسة واألفراد هو األمثل نظرا ألن بعض العقبات

تتمحور حول األرس الفردية (عىل سبيل املثال ،العيش يف منزل مدمر أو
مترضر) والبعض اآلخر يعتمد عىل املوقع اليت يعيش فيها العائدين و

يتأثر عىل جميع املجتمع (عيل سبيل املثال ،املدراس ال تعمل او مغلقة).
من اجل السماح للتكامل الكامل واملقارنة ملجموعة البيانات اليت تم

جمعها يف اوقات ومستويات مختلفة فقد تم تكييف عوامل ترجيح سكان

ُتعد  MCNAدراسة استقصائية عىل مستوى األرسة تتضمن بيانات تم
جمعها من عينة تمثيلية إحصائية للسكان العائدين يف جميع اقضية

االقضية لـ  MCNAلتتناسب مع األعداد السكانية الفعلية املستخرجة

من خالل بيانات عىل مستوى املوقع تستند إىل مصادر املعلومات

بيانات واالوسع نطاقا.

العودة .يغطي كل من  ILAو  RIتقريبا جميع السكان العائدين يف العراق

من التقييم املتكامل للمواقع الخامس ILA Vوهي أحدث مجموعة

االطار  .3مقارنة نتائج املؤرشات بني العائدين واملجموعات األخرى مثل الباقيني
تويص إرشادات  EGRISبالحاجة إىل مقارنة "وضع النازحني بحالة املجموعات السكانية األخرى يف [منطقتهم] إلجراء

تقييم ملا إذا كانت نقاط الضعف اليت يعانون منها مرتبطة بنزوحهم (من خالل التمييز عىل سبيل املثال) أم ال 6".يف حني

أن هذا مهم أيضا لقياس نجاح إعادة اإلدماج ووضع املؤرشات املقاسة هنا يف سياقها ،إال أن هذه املقارنة تعاين من
محددين رئيسيني يف حالة العراق.

يجب أن تكون مجموعة املقارنة املثىل مع الذين يعيشون يف مناطق املنشأ الذين لم ينزحوا (وهو ما يعادل املجتمع
املضيف يف سياقات النازحني) .ومع ذلك فإن حجم الرصاع يف العراق أدى إىل نزوح الغالبية العظمى من الناس إن لم

يكن جميعهم من املناطق املترضرة .حدث النزوح يف موجات مختلفة ،إما عند وصول داعش يف عام  2014وأثناء سيطرته
عىل املنطقة أو أثناء العمليات العسكرية الالحقة لقوات األمن العراقية (أو حىت بعد ذلك بسبب العالقات العدائية بني
العائدين وأولئك الذين بقوا حىت ذلك الحني) .يتم تسجيل النازحني يف جميع الفرتات املذكورة أعاله كعائدين وليس فقط

خالل عام  2014عند اندالع الرصاع.
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تتميز بعض االقضية بوجود االشخاص الذين لم ينزحوا ولم يغادروا مناطق املنشأ (الباقني) ،ال سيما يف املناطق
الحرضية الكبرية مثل املوصل أو كركوك (لم يتأثر قضاء كركوك بالنزاع ،بل كان هناك نزوح مرتبط بالعنف السيايس يف
عام  2017بني حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان) .ومع ذلك وعند وجود الحارضين ال يمكن اجراء مسح لهم من

خالل أي من التقييمات التمثيلية واسعة النطاق وبالتايل ال توجد معلومات الكمية عنها.

وهذا يعين أنه ال يوجد معيار فعيل ملقارنة تجارب العائدين املسجلة يف هذا اإلطار ،كما أوصت بذلك  - EGRISإما بسبب

عدم وجود االشخاص الذين لم ينزحوا (الباقني) أو مجتمع محيل للمقارنة به أو لعدم توفر بيانات لهم .هذا يحد من
القدرة عىل فهم إىل أي مدى ترتاكم هذه العقبات والتحديات اليت تواجه العائدين يف اعادة ادماجهم بسبب حالة عودتهم

أو أنها عامة بالنسبة للجميع (املقيمون ،أو مستويات ما قبل النزاع ،أو غريهم من السكان يف بقية العراق).

6

فريق الخرباء املعين بإحصاءات الالجئني والنازحني ،التوصيات الدولية بشأن إحصاءات النازحني ( 50 ,2018ص).

 7انظر تصنيف النزوح املطول يف العراق للمنظمة الدولية للهجرة :اإلصدار  ،2ملراجعة موجات النزوح والعودة.

7

املنظمة الدولية للهجرة

العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

البيانات املستخرجة من كل مؤرش يتم تنظيمها وعرضها يف شكلني

حسب االقضية مع الرتكيز عىل املقاطعات الخمس عرشة األوىل اليت

سبيل املثال ،النسبة املئوية للعائدين الذين ال يحصلون عىل الرعاية

للبيانات .فيما ييل قائمة باالقضية الـ 15األعىل:

يف هذا التقرير :أوالً ،كمؤرش عىل مستوى الدولة لجميع العائدين (عىل

وثانيا ،من خالل تصنيف النسبة املئوية عىل مستوى الدولة
الصحية)،
ً

تضم أكرب عدد من العائدين من أجل تسهيل تفسري أوضح وأكرث تركيزا

الجدول  .1أعداد العائدين يف العراق إعتبارا من آب  2020واعىل  15قضاء للعودة

ا لتسلسل

ا لقضا ء

ا ملحا فظة

العائدين#

للعائديـن%

1

املوصل

نينوى

1,037,856

22

2

الرمادي

االنبار

595,362

12.6

3

فلوجة

االنبار

511,056

10

4

تلعفر

نينوى

350,910

7.5

5

هيت

االنبار

176,142

3.7

6

تكريت

صالح الدين

175,236

3.7

7

الحمادنية

نينوى

166,866

3.5

8

الحويجة

كركوك

162,816

3.5

9

الرشقاط

صالح الدين

159,756

3.4

10

كركوك

كركوك

152,988

3.2

11

بيجي

صالح الدين

114,414

2.4

12

تلكيف

نينوى

100,848

2.1

13

خانقني

دياىل

98,010

2.1

14

القائم

االنبار

96,990

2.1

15

سنجار

نينوى

83,238

1.8

االقضية املتبقية يف العراق

725,040

15.4

املجموع

4,707,528

100

املصدر.ILA V :
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املنظمة الدولية للهجرة

العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

إعادة اإلدماج كنتيجة قابلة للقياس
تعترب املعايري الرئيسية الواردة أعاله يف الشكل  1الظروف يف مكان املنشأ من

منظور معياري واليت تساهم يف إعادة دمج النازحني العائدين هناك .وبالتايل لم

يتم استيفاء أي معيار حيث ال ينبغي اعتبار العائدين مندمجني بشكل مستدام.

ينبغي ايضا وضع هذا املوقف يف سياقه من خالل النظر يف مدى عدم

أن استخدام نتائج إعادة اإلدماج هذه يوفر األساس للنظر يف أن العقبات

املسألة) .باإلضافة إىل ذلك يف حالة العراق ،يصعب قياس نسبة العائدين

فإن تطبيق التحليل اإلحصايئ سيظهر ما إذا كانت هناك عالقة سببية

استيفاء املقيمني يف مناطق العودة ألي معيار (انظر اإلطار  3حول هذه
املتأثرين بكل أو بعض العقبات أو عدم وجود أي من العقبات املتعلقة

بالعودة اليت تعرتض سبيل اعادة االدماج نظرا للحاجة إىل االعتماد عىل
مجموعات بيانات مختلفة ملؤرشات مختلفة ،واليت تتضمن بيانات عىل
مستويات مختلفة.

املختلفة قد يكون لها آثار مختلفة عىل إعادة اإلدماج املستدام ومن ثم
بني العقبات وإعادة اإلدماج ،مع وجود بعض العقبات اليت تعوق إعادة

اإلدماج بشكل أكرث خطورة من غريها.

مؤرش عودة نـزوح العائدين
عودة النزوح هي فئة من النزوح الثانوي وتشري عىل وجه التحديد إىل
"النازحني الذين يعودون إىل مناطقهم األصلية ولكنهم غري قادرين عىل

االطار  .4إقامة روابط بني املؤرشات والنتائج

تحقيق حلول مستدامة وبالتايل يتعرضون مرة أخرى اىل النزوح اىل مكان

نجحت التقييمات املتعلقة بحدة الظروف املعيشية

عىل أنه النسبة املئوية للعائدين يف منطقة ما للذين نزحوا مرة أخرى بعد

نموذج االنحدار لتقييم العوامل الفردية املرتبطة

يف االطار  5أدناه) .يقدر متوسط معدل إعادة النزوح عرب مناطق العودة يف

باالندماج اإليجابي بالنسبة للحالة الثانية .كما أوضح

حاولت يف مرحلة ما العودة إىل مواطنها األصلية غادرت مرة أخرى .بعبارة

عند العودة 8واالندماج املحيل للنازحني 9يف تطبيق

بإرتفاع معدالت العودة يف الحالة األوىل ،أو الشعور

كالهما مدى أهمية كل عامل عىل حدة بالنسبة
للنتيجة اليت تم النظر فيها .تضمنت العوامل اليت

النزوح األول أو إىل موقع جديد للنزوح" 10.وتقاس هذه النسبة املئوية هنا

عودتهم (يتوفر مزيد من املعلومات حول قياسها باستخدام بيانات MCNA

العراق بحوايل  ،٪2.6مما يعين أن ما يقرب من  3من كل  100أرسة نازحة
أخرى ،يشري هذا إىل أن  1من كل  38عائدا يف العراق قد نزح مرة اخرى.

يمكن تصور هذا املعدل االجمايل لعودة النزوح عىل أنه منخفض بشكل
عام مما يعين أن الغالبية العظمى من العائدين كانت قادرة (أو مستعدة)

تم استكشافها يف هذه التقييمات قياسات مرتبطة

عىل البقاء يف مناطقهم األصلية .ومع ذلك هناك اختالفات جغرافية مهمة

أخرى ذات صلة بالعراق.

النزوح بشكل خاص مثل عانة ،حيث تشري التقديرات إىل أن  1من كل 4

بمعايري الحلول الدائمة مكملة بمؤرشات سياقية

حسب القضاء (انظر الشكل  .)2تشهد بعض االقضية معدالت عالية لعودة

أرس عائدة قد نزحت مرة أخرى .كما يجري بصورة منتظمة تقييم املناطق

األخرى ذات املعدالت املرتفعة ،مثل البعاج وسنجار ودبس وطوز خورماتو
غري ان النهج التكمييل لتقييم إعادة اإلدماج يمكن ان يتألف من قياس

النتائج امللحوظة اليت تحدث يف غياب إعادة اإلدماج املستدام .يمكن القيام

وبلد عىل أنها تحتوي عىل بعض من أقىس الظروف املعيشية واالجتماعية

واملادية عند العودة ،وبالتايل يمكن توقع العودة اىل النزوح.
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بذلك عىل سبيل املثال من خالل مؤرشات بديلة مثل السلوك الفعيل
للعائدين عند العودة .وافرتاض استمرارية وجود عقبات شديدة أمام إعادة
اإلدماج يف منطقة معينة فإن العائدين سيحاولون إعادة النزوح .هذا

يعين ضمنا وجود عالقة سببية .يرد ادناه التدابري الخاصة بهذه النتائج يف
شكل أرقام فعلية إلعادة النزوح ونوايا الحركة املستقبلية (السلوك املايض

واملستقبيل) بني العائدين حسب القضاء.

 8املنظمة الدولية للهجرة يف العراق وفريق العمل املعين بالعودة وسوشيال انكويري ،اللبنات األساسية ملؤرش العودة يف العراق( ،أربيل ،املنظمة الدولية للهجرة.)2020 :
9

املنظمة الدولية للهجرة يف العراق وفريق العمل املعين بالعودة وسوشيال انكويري ،امل ُُدن ،موطناً :فهم االنتماء والقبول بني النازحني واملجتمعات املضيفة يف العراق
(أربيل ،املنظمة الدولية للهجرة.)2020 :

 10وافقت مجموعة تنسيق اللجنة املشرتكة بني الوكاالت يف العراق ( )ICCGعىل هذا التعريف وعتمدته يف حزيران  .2018وعادة ما يستخدم املفهوم األوسع لـ "النزوح الثانوي"
لإلشارة إىل حركة النازحني بني مناطق النزوح املختلفة ،دون محاولة العودة .وبالتايل ،يتم استخدام إعادة النزوح هنا للتمييز عىل وجه التحديد تلك الحاالت اليت حاول
فيها النازحون العودة إىل موطنهم األصيل.
11

9

املنظمة الدولية للهجرة يف العراق وفريق العمل املعين بالعودة ،الجولة الثامنة.2018 ,

املنظمة الدولية للهجرة

العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

تتوافق هذه النتائج مع التحليل السابق الذي يقيم الديناميكيات اليت

حول النزوح بعد محاولة العودة يف العراق ،ملخص سلسلة مؤرشات

التدمري املرتفعة يف املساكن تليها عمليات العودة غري الطوعية وعدم

تأثري الخدمات األساسية وكسب العيش يف هذا الصدد منخفض للغاية

تؤدي إىل العودة اىل النزوح من أماكنهم األصلية وال سيما مستويات
كفاية الجهات األمنية والتوتر يف حياة املجتمع املحيل 12.املنظمة الدولية

للهجرة يف العراق وفريق العمل املعين بالعودة وسوشيال انكويري ،بحث

العودة املواضيعية ( 3أربيل :املنظمة الدولية للهجرة .)2020 ،وقد تبني أن

وربما يشري إىل حقيقة أن هذه املؤرشات غالبا ما تعترب أقل أهمية عند
مقارنتها بغياب االستقرار واألمن.

االطار  .5حساب معدالت العودة اىل النزوح
من املعقد تتبع وتسجيل هذا النوع من النزوح الثانوي بالنظر إىل الطبيعة املفاجئة لهذه الحركة والنسبة العالية من النزوح

خارج املخيمات يف العراق .ومع ذلك ،يمكن استقراء األرقام التقريبية باستخدام بيانات األرسة التمثيلية عىل مستوى القضاء
لكل من العائدين والنازحني مثل  .MCNAو يقاس ذلك ،أوال ً ،من خالل تحديد عدد املستجيبني يف عينة النازحني الذين أفادوا

بأنهم حاولوا سابقا العودة إىل أماكنهم األصلية .يتم تطبيق أوزان العينات (حسب منطقة النزوح) لتقدير العدد الفعيل لألرس

اليت يمثلها هؤالء املستجيبون الذين عادوا اىل النزوح .يعاد تجميع هذا العدد حسب املنطقة األصلية الخاصة بهم ويضاف إىل

املجموعة الفعلية للعائدين املقدرين مما يوفر تقديرا للعدد اإلجمايل لألرس اليت حاولت العودة يف وقت ما .يتم احتساب املعدل
الفعيل إلعادة النزوح عىل أنه نسبة األرس اليت عادت اىل النزوح من هذا العدد اإلجمايل من العائدين .بالنظر إىل أن هذا يعتمد
عىل بيانات املسح ،فإن أي رقم يقدم يخضع لهامش الخطأ.

الشكل  .2النسبة املئوية للعائدين الذين عادوا اىل النزوح حسب قضاء العودة
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٪٥.٧
ﺑﻠﺪ

ﻍ/ﻡ

ﻍ/ﻡ

ﺍﻟﺪﻭﺭ

ﺳﺎﻣﺮﺍء
ّ

ﺍﳌﻘﺪﺍﺩﻳﺔ

ﻣﺨﻤﻮﺭ*

ﻍ/ﻡ

ﻃﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ ﺍﳌﺤﻤﻮﺩﻳﺔ

ﺍﻟﺤﴬ

٪٢٢

٪١٥.٢
٪٦.٩
ﺍﻟﺒﻌﺎﺝ*

٪٣

٪٥.٥

٪٥.٨

٪١.٢

ﺍﻟﺮﻃﺒﺔ*

٪٩.٨
٪١

ﻍ/ﻡ

٪٠.٨

ﻍ/ﻡ

ﺣﺪﻳﺜﺔ*

ﺃﺑﻮ ﻏﺮﻳﺐ

ﺩﺍﻗﻮﻕ*

ﺭﺍﻭﺓ

ﻋﺎﻧﺔ*

ﻍ/ﻡ

ﻍ/ﻡ

ﻍ/ﻡ

ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ

ﺍﻟﻄﺎﺭﻣﻴﺔ

ﺍﻟﻜﺎﻇﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺪﺑﺲ*

مالحظة :يتم ترتيب االقضية حسب العدد اإلجمايل للعائدين يف املنطقة .تشري NAإىل أنه ال توجد بيانات متاحة لتلك املنطقة؛ تشري النجمة (*) بجوار اسم القضاء إىل البيانات االرشادية بسبب محدودية حجم العينة.
املصدر2019 MCNA :

 12املنظمة الدولية للهجرة يف العراق وفريق العمل املعين بالعودة وسوشيال انكويري ،بحث حول النزوح بعد محاولة العودة يف العراق ،ملخص سلسلة مؤرشات العودة
املواضيعية ( 3أربيل :املنظمة الدولية للهجرة.)2020 ،
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املنظمة الدولية للهجرة

العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

مقيـاس النوايـا املعلنة لحركـة العائدين
يعتمد هذا املؤرش عىل نوايا الحركة لألشهر الـ  12التالية اليت أبلغ عنها

يصنف الشكل  3النسبة املئوية للعائدين الذين لديهم نوايا غري البقاء يف

العائدين ،تشري نسبة تصل إىل  ٪97.6إىل وجود نية للبقاء يف مكان

ملحوظ يف معظم االقضية (أو يف بعض األحيان يقدر بنسبة  )٪0ولكنه

أنهم ينتظرون ان يقرروا ما يجب القيام به وأن أقلية فقط لديها نوايا

وتميل االقضية ذات نسب النوايا العالية لالنتقال إىل أماكن أخرى تتوافق

مكانهم حسب قضاء العودة .بشكل عام ،يظل املعدل منخفضا بشكل

العائدون الذين شملهم االستقصاء يف  .MCNAبالنسبة لجميع السكان

يميل إىل الزيادة يف االقضية ذات األعداد املنخفضة نسبيا من العائدين

عودتهم .بالنسبة لـ  ٪2.4املتبقية ،افاد غالبية املستجيبني (حوايل الثلثني)

مع تلك اليت تتمتع بأعىل معدالت إعادة النزوح كما ورد أعاله.

لالنتقال إىل مكان آخر وخاصة داخل حدود العراق.

الشكل .3النسبة املئوية للعائدين الذين لديهم نوايا تختلف عن نوايا البقاء يف منطقة االصل

٪١٥.٥

٪٠

٪٠.٨

٪٠
ﻓﻠﻮﺟﺔ

ﺍﳌﻮﺻﻞ

ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ

٪١٠.٨

٪١١.٨

ﺧﺎﻧﻘﲔ

ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ

ﺳﻨﺠﺎﺭ

٪٢.٤

٪٣.٨

٪٣.٨

ﺍﻟﺒﻌﺎﺝ*

ﺍﻟﺮﻃﺒﺔ

ﺣﺪﻳﺜﺔ

٪٤
ﺗﻠﻌﻔﺮ

٪٠
ﻫﻴﺖ

٪٠.٨
ﺗﻜﺮﻳﺖ

٪٤.٧
ﺍﻟﺤﻤﺎﺩﻧﻴﺔ

٪٢.٥
ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ

٪٠
ﺍﻟﴩﻗﺎﻁ

٪٢.٧

٪٣.٦

ﻛﺮﻛﻮﻙ

ﺑﻴﺠﻲ

ﺗﻠﻜﻴﻒ

٪٢٤.٢

٪٧.٥
٪٠

٪٠

ﻍ/ﻡ

ﻍ/ﻡ

ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ

ﺑﻠﺪ

ﺍﻟﺪﻭﺭ

ﺳﺎﻣﺮﺍء
ّ

ﻍ/ﻡ
ﺃﺑﻮ ﻏﺮﻳﺐ

٪٥.١
ﺩﺍﻗﻮﻕ

٪٦.٦
ﺍﳌﻘﺪﺍﺩﻳﺔ

ﻣﺨﻤﻮﺭ

٪٦.٤

ﻃﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ ﺍﳌﺤﻤﻮﺩﻳﺔ

٪٩
ﻍ/ﻡ
ﺭﺍﻭﺓ

ﻋﺎﻧﺔ

ﻍ/ﻡ

ﻍ/ﻡ

ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ

ﺍﻟﻄﺎﺭﻣﻴﺔ

٪٠

٪٠.٩
ﺍﻟﻜﺎﻇﻤﻴﺔ

٪٠
ﺍﻟﺤﴬ

٪٣.٢

ﺍﻟﺪﺑﺲ

مالحظة :يتم ترتيب املناطق حسب العدد اإلجمايل للعائدين يف املنطقة .وتشري  N/Aإىل عدم وجود بيانات متاحة أو عدم وجود عدد كايف من املستجيبني لعينة تمثيلية إحصائيا يف القضاء؛ يشري (*) اليت
بجوار اسم القضاء إىل أن البيانات إرشادية فقط بسبب محدودية حجم العينة.
املصدر.2019 MCNA :

املحددات
يبدو أن النتائج املعروضة هنا تشري إىل عودة مستمرة من حيث التنقل

ثمة طريقة بديلة لقياس إعادة اإلدماج كنتيجة تتمثل يف الرتكيز عىل

استعدادهم للنزوح مرة أخرى .ومع ذلك ،ال ينبغي اعتبار ذلك بمثابة

دمجهم بشكل مستدام (واالمتثال لكل املعايريومعظمها بما يف ذلك

املعلنة كمؤرش لبعض املحددات .قد يفضل بعض العائدين العيش يف

مستويات العزلة اليت يشعر بها العائدون تجاه الحكومة أو املجموعات

نظرا الن الغالبية العظمى من العائدين لم يبدوا أو لم يعربوا عن

إعادة ادماج مستدامة .تمثل العودة اىل النزوح لهذا الغرض ونوايا الحركة

مكان آخر نظرا للعقبات اليت تحول دون إعادة االندماج بشكل مستدام

ولكن قد ال يعربون عن نواياهم للقيام بذلك أو قد ال يكونوا قادرين عىل

القيام بذلك بسبب القيود (املالية واالجتماعية وتجنبا املخاطر وما إىل
ذلك) .وبالتايل ينبغي النظر إىل النزوح مرة أخرى أو اجبار العائدين عىل

النزوح عىل أنه خيار املالذ األخري ألولئك العائدين الذين لم يتم إعادة
إدماجهم بشكل مستدام.

جوانب مثل الشعور بالتهميش واإلهمال بني العائدين .إذا تم إعادة

العنارص طويلة األجل املرتبطة بالعدالة واإلنصاف) ،فال بد أن تكون
السكانية األخرى السائدة .قد ال يشري هذا الوضع إىل حل دائم فحسب،
بل قد يشري أيضا إىل حدوث قدر من االنتصاف عن األسباب الجذرية
للنزاع .ومع ذلك ،فإن هذه األنواع من القياسات غري متوفرة لجميع

السكان العائدين يف العراق .لهذا السبب ،ال يحاول هذا التقرير ربط نوايا

الحركة بوجود عقبات أمام إعادة االندماج كطريقة لقياس مدى خطورة

كل عقبة .يتم قياس العقبات بناءا عىل معايري  EGRISواستخدام املؤرشات
ال من مجموعات البيانات الخارجية من أجل توفري فهم
املتاحة األكرث تمثي ً
للعوائق األكرث انتشارا من غريها.

11

املنظمة الدولية للهجرة

العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

ملخـص جدول املؤرشات والنسـبة املئوية للارس العائدة املترضرة
املعيـار :1السلامة واالمان والعالقـات االجتماعية
 .1 . 1مــخــا طــر ا لــعــنــف

ا لــعــر ا ق %

ا ملــصــد ر

 %من االرس العائدة يف املواقع تتعرض لخطر العنف

%50

)2020( RI

من االرس العائدة يف مجتمعات تتطلب مصالحة محلية

%12

)2020( RI

 .1 . 2ا لــحــمــا يــة ا لــبــد نــيــة

ا لــعــر ا ق %

ا ملــصــد ر

 %من االرس العائدة يف مواقع تفتقر الوجود االمين

<%1

)2020( RI

 %من االرس العائدة يف مواقع تتعدد فيها الجهات االمنية

%10

)2020( RI

 .1 . 3حــر يــة ا لــتــنــقــل

ا لــعــر ا ق %

ا ملــصــد ر

 %من االرس العائدة تواجه قيود عىل التنقل

%44

)2019( MCNA

 %من االرس العائدة لديها اناث اليشعرون باالمان يف التنقل

%32

)2019( MCNA

املعيـار  :2املسـتوى املعييش الالئق
 .1 . 2ا لــســكــن

ا لــعــر ا ق %

ا ملــصــد ر

 %من االرس العائدة تسكن مأوى غري مالئم

%2

)2020( ILA

 %من االرس العائدة تسكن يف مساكن تواجه خطر التعرض للتلوث من جراء املتفجرات

%3

)2019( MCNA

 %من االرس العائدة تواجه خطر االخالء

%4

)2019( MCNA

 %من االرس العائدة يف مواقع تفتقر اىل امدادات املياه

%6

)2020( ILA

 %من االرس العائدة يف مواقع تفتقر اىل امدادات املهرباء

%4

)2020( ILA

 .2 . 2تــو فــر ا لــر عــا يــة ا لــصــحــيــة و ا لــتــعــلــيــم

ا لــعــر ا ق %

ا ملــصــد ر

 %من االرس العائدة يف مواقع ال تتوفر فيها الرعاية الصحية االولية

%1

)2020( ILA

 %من االرس العائدة يف مواقع ال تتوفر فيها مستشفيات

%2

)2020( ILA

 %من االرس العائدة ذكروا صعوبة توفري الرعاية الصحية

%32

)2019( MCNA

 %من االرس العائدة يف مواقع ال تتوفر فيها التعليم االبتدايئ

<%1

)2020( ILA

 %من االرس العائدة يف مواقع ال تتوفر فيها التعليم الثانوي

<%1

)2020( ILA

 %من االرس العائدة افادت صعوبة توفري التعليم يف مناطقهم

%6

)2019( MCNA

ا لــعــر ا ق %

ا ملــصــد ر

 %من االرس العائدة يف مواقع تفتقر اىل اعمال تجارية عاملة

%43

)2020( RI

 %من االرس العائدة يف مواقع تفتقر اىل زراعة

%22

)2020( RI

 %من االرس العائدة تفتقر اىل مصدر دخل او مصدر دخل مستقر

%53

)2019( MCNA

ا لــعــر ا ق %

ا ملــصــد ر

 %من االرس العائدة يف انتظار تعويض امللكية

%34

)2019( MCNA

 %من االرس العائدة يسكنون يف ملكية متنازع عليها

%12

)2019( MCNA

ا لــعــر ا ق %

ا ملــصــد ر

 %من االرس العائدة ال توجد لديها وثائق تعريف شخصية اساسية

%21

)2019( MCNA

 %من االرس العائدة تسكن يف ممتلكات بدون ضمان الحيازة

%4

)2019( MCNA

 %من العائدين يف مواقع ال تتوفر فيها املحاكم

%46

)2020( ILA

ا ملــعــيــا ر

ا ملــعــيــا ر

ا ملــعــيــا ر

 :3ا لــو صــو ل ا ىل كــســب ا لــعــيــش و ا ال مــن ا ال قــتــصــا د ي

 :4ا ســر د ا د ا ملــلــكــيــة و ا لــتــعــو يــض

 :5ا لــو ثــا ئــق ا لــقــا نــو نــيــة

 ILAتقيم املوقع املتكامل  RIمقياس العودة  MCNAتقييم احتياجات املتعدد املجموعات.
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املنظمة الدولية للهجرة

العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

املعيار1

املعوقات اليت تعرتض السالمة واألمان والعالقات االجتماعية
الصالت بني االمن واعادة االدماج بني األمن شاملة عدة مجاالت وتربط بني

الحماية واالستقرار وسيادة القانون وعدة ابعاد رئيسة للتماسك االجتماعي.

يتم هنا دراسة املعايري الفرعية التالية املرتبطة بالعنارص االجتماعية واألمنية:
•خطر العنف (بما يف ذلك من التوترات االجتماعية).
•الحماية البدنية.
•حرية الحركة.

خطـر العنف
كيفية قياس مخاطر العنف؟

ما الذي تنطوي عليه مخاطر العنف
بإعتباره أحد العقبات؟
شهدت جميع اماكن االصل للعائدين يف هذا التحليل رصاع داعش وآثاره.
عىل الرغم من انتهاء النزاع ،ال تزال مصادر العنف موجودة يف العديد من
األماكن ويمكن أن تؤثر عىل السكان عند عودتهم .يف بعض الحاالت ،قد
يثري العنف العودة الفعلية ملجموعة متنوعة من السكان إىل موقع معني

حيث أن العديد من حركات العودة قد سبقت تدخالت املصالحة أو بناء

بناءا عىل ما سبق  -أي فهم مخاطر العنف من خالل وجود مصادر للعنف

وغياب الحلول – ترد ادناه املؤرشات املستخدمة للقياس وتقاس جميعا

عىل مستوى املوقع بدالً من تمثيل التصورات الفردية ،مما يعين أنه،
كما هو موضح يف األساليب ان املعلومات تجمع من مصدر معلومات
رئييس يف كل موقع.

السالم يف محاولة لتخفيف املظالم داخل وبني املجموعات اليت خرجت

%50

من الرصاع أو تفاقمت بسبب النزاع وفيما بينها.

لهذا السبب ينبغي النظر إىل مخاطر العنف من جبهات متعددة .وهذا

يشمل التهديدات الخارجية مثل الهجمات املستمرة من داعش أو
الجماعات املسلحة األخرى ،و أيضا النزاعات االجتماعية اليت تتخذ شكل

توترات عرقية ودينية أو قبلية وعنف ،بما يف ذلك حاالت االنتقام أيضا.

تلعب املنافسة السياسية أيضا دورا يف هذا الخطر حيث تتنافس الجهات
األمنية املختلفة عىل الهيمنة اإلقليمية وسط التكوين األمين املجزأ بعد
انتهاء الرصاع يف العراق.
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وأخريا ،من املهم النظر فيما إذا تم مخاطبة هذه املخاطر ام ال بسبب

عدم وجود اآلليات لحلها أو ألن اآلليات املوجودة غري فعالة يف القيام
بذلك ويؤكد عىل اهمية أن األشخاص املترضرين من النزاع يرون يف
كثري من األحيان الحاجة إىل إجراءات قضائية رسمية و  /أو عمليات

املصالحة املحلية من أجل السماح بعودة أكرث سلمية واستدامة 14.عىل

هذا النحو ،تم الرشوع يف عدد من العمليات أو االتفاقات املحلية عرب
مناطق العودة  -منطقة تلعفر مثال واحد  -لتسهيل العودة بشكل

أفضل ومعالجة املظالم االجتماعية واألمنية ضمن أمور أخرى.
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%12

املؤرش 1

النسبة املئوية
لألرس العائدة يف
املواقع املعرضة
للعنف البدين
املصدر.)2020( RI :

املؤرش 2

النسبة املئوية لألرس
العائدة يف املجتمعات
اليت تستلزم اجراء
مصالحة محلية
املصدر.)2020( RI :

ما مدى انتشار مخاطر العنف يف
مناطق العودة وأين يوجد؟
تشكل مخاطر العنف عقبة منترشة يف مناطق العودة وتؤثر عىل نصف

العائالت اليت سعت إىل العودة إىل موطنها األصيل .هذه هي العقبة
األكرث انتشارا أمام إعادة اإلدماج ،مقارنة بالعقبات األخرى اليت تم بحثها

يف هذا التقرير.يرد ادناه املزيد من النقاش لكال املؤرشين.

 13إيريكا جاستون وأندراس ديريس هورفاث  -العراق بعد داعش :الجهات الفاعلة شبه الحكومية والقوى املحلية ،والسياسة الجزئية للسيطرة (برلني.)2018 ،GPPI :
 USIP 14وسوشيال انكويري وإطار عمل مراقبة النزاع واالستقرار ،الجوالت .3-1
" ،USIP 15وسط االضطرابات العراقية ،تلعفر تبين السالم" 5 ،USIP ،نوفمرب .2020
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املنظمة الدولية للهجرة

العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

املؤرش:1
االرس العائدة املعرضة للعنف يف املواقع
يقدم هذا املؤرش فكرة عما إذا كان السكان يف كل موقع تم تقييمه قلقني

ثمة عنرص آخر يجب مراعاته هو انعدام مصدر املتصور لالمان .كما ذكرنا ،يمكن

التوترات االجتماعية .واالستنتاج أن نصف العائدين يف العينة يعيشون يف

ال عن التوترات بني
والرصاعات االجتماعية (االنتقام واألعمال االنتقامية فض ً

بشكل عام بشأن العنف الذي يحدث ،إما بسبب الهجمات الخارجية أو
مناطق ال تزال توجد فيها مثل هذه املخاوف قائمة يدل تماما عىل حقيقة

أن العنف لم يختف من الحياة اليومية يف مناطق العودة.

ترتكز املخاوف األمنية بشكل أكرب يف بعض املناطق (الشكل  .)4وتظهر
ست من أصل  15منطقة عودة أعىل نسبا أعىل من  ،٪80مما يشري إىل
أن الغالبية العظمى من السكان العائدين يعيشون يف مواقع تعاين

من انعدام األمن .والتظهر سوى أربع أقضية معدالت منخفضة للغاية
من املخاوف األمنية.

شكل  .4النسبة املئوية للعائدين يف املواقع املعرضني اىل مخاطر العنف البدين
حسب اعىل  15قضاء للعودة

ﺍﳌﻮﺻﻞ
٪١٦

ﻓﻠﻮﺟﺔ

٪٢٤

ﺗﻠﻌﻔﺮ

املجموعات العرقية والدينية والقبلية يف املجتمع) ،وخطوط الصدع املتعلقة
باألمن (االشتباكات بني األمن بسبب املنافسة السياسية واإلقليمية) .من

بني أكرث املخاوف املبلغ عنها انتشارا تلك اليت تتعلق بالتهديد بهجمات داعش.
تلعب املصادر األخرى دورا طفيفا نسبيا يف أعمال العنف وتتجمع يف الغالب
يف اقضية محددة ذات سياق محيل مستمر يفرس اهميتها.

الشكل  .5النسبة املئوية للعائدين يف املواقع املعرضني للعنف البدين مصنفة
حسب مصدر العنف

ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺩﺍﻋﺶ
ﺍﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ

٪٨١

ﻫﻴﺖ

ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ

٪٥

٪١١

ﺍﻟﴩﻗﺎﻁ

٪١٠٠

ﻛﺮﻛﻮﻙ

٪٠

ﺑﻴﺠﻲ

٪١٠٠

ﺗﻠﻜﻴﻒ

٪٠

ﺍﻻﻗﻀﻴــﺔ ﺍﻻﻋﲆ

املؤرش :2
األرس العائدة يف املجتمعات اليت تستلزم
اجراء عملية مصالحة محلية
يرصد هذا املؤرش حاجة املجتمعات إىل املصالحة املحلية بني املجموعات

اليت تسكن املنطقة من أجل استعادة السالم والتعايش أو الحفاظ

ﺧﺎﻧﻘﲔ

حاجة للمصالحة أم ال ،له جذور يف ديناميكيات محلية معينة واليت ينبغي

٪٥١

ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ

دراستها بشكل فردي 16.وهذا ما يفرس سبب عدم ادراج هذا املؤرش اال يف

٪١٠٠

ﺳﻨﺠﺎﺭ

٪٩٦

املصدر.)2020( RI :

ﺳﻨﺠﺎﺭ ،ﺗﻠﻌﻘﺮ ،ﺑﻠﺪ

٪٥٠

٪١٠٠

عليهما .و بحكم تعريفه هو مؤرش محيل بمعىن أن ما إذا كانت هناك

٪١

٪٠

ﺑﻠﺪ ،ﺳﻨﺠﺎﺭ ،ﺑﻴﺠﻲ

املصدر.)2020( RI :

٪٠

ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ

٪٦

ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ،ﺑﻴﺠﻲ

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺄﺭ

٪٧٧

ﺍﻟﺤﻤﺎﺩﻧﻴﺔ

ﺍﻟﴩﻗﺎﻁ ،ﺑﻴﺠﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ

٪٦

٪١٠٠

ﺗﻜﺮﻳﺖ

٪٤٧

ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﺑﲔ
ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻻﻣﻦ

٪٥٥

ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ

أن تشمل هذه املصادر التهديدات الخارجية (مثل الهجمات املرتبطة بداعش)

٪٥٠

٪١٠٠

عدد صغري نسبيا من االقضية .كما يف الشكل  ،6تشمل هذه االقضية
تلعفر وسنجار وبدرجة أقل الفلوجة 17.باإلضافة إىل هذه االقضية الثالث،

هناك مناطق أخرى يف املراكز الخمسة عرش األوىل تتميز بالحاجة إىل

املصالحة املحلية  -وهذا يشمل بلد وطوز خورماتو واملقدادية والبعاج.
تضم هذه االقضية اإلضافية عددا أقل من العائدين وهو عامل يضع
املصالحة يف السياق الصحيح :غالبا ما تعين هذه العمليات أن هناك

أعداد كبرية من النازحني من هذه املناطق ال يمكنهم أو ال يجرؤون عىل

العودة حىت تتم املصالحة بشكل فعال.

 16املنظمة الدولية للهجرة يف العراق وفريق العمل املعين بالعودة وسوشيال انكويري ,الدور املتزايد للمصالحة يف حركات العودة ,مؤرشات العودة املواضيعية 2
(أربيل :املنظمة الدولية للهجرة.)2020 ،
 17وتشمل االقضية األخرى اليت يشكل فيها هذا األمر مصدر قلق ولكن بها عدد أقل من العائدين طوز خورماتو واملقدادية والبعاج.
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املنظمة الدولية للهجرة

العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

الشكل  .6النسبة املئوية للعائدين يف املجتمعات اليت تستلزم اجراء عملية مصالحة
محلية حسب اعىل  15قضاء عودة

فقط يف تلعفر وليس يف سنجار 18.من بني االقضية الخمس عرشة األوىل

ورد أن املصالحة لم تحدث سواء يف طوز خورماتو أو املقدادية وبصورة

جزئية يف بلد .هذا أمر مهم ،حيث تبني أن غياب املصالحة يشكل عقبة

ﺍﳌﻮﺻﻞ

٪٠

ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ

٪٠

ﻓﻠﻮﺟﺔ

مهمة أمام عودة العديد من النازحني الذين ال ُيسمح لهم حاليا بالعودة
(أي املحظورين) سواء من قبل مجتمع العائدين اآلخرين أو من قبل

الجهات العشائرية واألمنية.

19

 1.2الحمايـة البدنية

٪٧

ﺗﻠﻌﻔﺮ

٪٨١

ما الذي تعنيه الحماية البدنية بإعتباره احد العقبات؟

ﻫﻴﺖ

٪٠

ﺗﻜﺮﻳﺖ

٪٠

ﺍﻟﺤﻤﺎﺩﻧﻴﺔ

٪٠

عدم التخطيط للعودة يف غضون  12شهر 20.يمكن دراسة هذا الجانب من

ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ

٪٠

املوقع الذي يوجد به تتعدد به الجهات األمنية أقل احتمالية للعودة من

ﺍﻟﴩﻗﺎﻁ

٪٠

ﻛﺮﻛﻮﻙ

٪٠

ﺑﻴﺠﻲ

٪٠

ﺗﻠﻜﻴﻒ

٪٠

املجتمعات تشعر بالحماية من تجدد العنف وبالتايل فهي عنارص مهمة

ﺧﺎﻧﻘﲔ

٪٠

العنف أو الرصاع واملزيد من النزوح نتيجة لذلك) .ينبغي النظر إىل العوامل

ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ

٪٠

كثريا ما ُيشار إىل االفتقار إىل الحماية البدنية عىل أنه عقبة رئيسية أمام

العودة الن العديد من النازحني ذكروا سابقا اىل عدم وجود قوات امنية يف

أماكنهم األصلية وبالتايل احتمال تعرضهم للهجمات ،وهذا أحد أسباب
األمن بشكل عكيس أيضا .تشري النتائج املستقاة من مؤرش العودة إىل أن

موقع به عدد أقل من االطراف االمنية .وكثريا ما يؤدي تعدد االطراف
21

االمنية يف حدوث ارباك حول من يتحكم يف املواقع و الربوتوكوالت اليت
يتعني عىل السكان اتباعها عالوة عىل ذلك ،فقد يزيد من احتمالية حدوث

اشتباكات بني الجهات املتنافسة عىل السلطة.

ترتبط هذه القضايا املتصلة بالتكوين األمين يف نهاية املطاف فيم اذا كانت
إلعادة اإلدماج الدائم لألرس العائدة (بإعتباره عنرص اسايس ملنع املزيد من
األخرى املرتبطة بالحماية تتجاوز عدد االطراف األمنية ،مما يستلزم معرفة

ﺳﻨﺠﺎﺭ

٪٩٨
٪٠

٪٥٠

٪١٠٠

املصدر.)2020( RI :

املصالحة هي عملية طويلة األمد و مستمرة يف كثري من االحيان إلعادة
إرساء التعايش السلمي والحفاظ عليه .وبالتايل ،فإن االعتبار الرئييس

ليس ما إذا كانت هناك حاجة للمصالحة ولكن ما إذا كانت تحدث بالفعل
أم الُ .تبني البيانات املتعلقة بهذا الجانب األخري أن املصالحة تحدث جزئيا

مدى الراحة اليت يعرب عنها العائدون فيما يتعلق بنوع االطراف االمنية

املوجود يف مسقط رأسهم .يف بعض الحاالت يمكن الشعور بوجود جهات

أمنية تعترب طائفية و خطر عىل العائدين مما يسبب إعادة النزوح أو
ثنيهم عن العودة يف املقام األول.

22

كيفية قياس معوقات الحماية البدنية؟
حيث انه ال توجد بيانات متاحة من التقييمات عىل الصعيد الوطين

لتوضيح كيفية شعور األشخاص املحميني بدنيا بشكل أفضل ومدى
ارتياحهم للتكوين األمين يف مسقط رأسهم

23

و هناك مؤرشات أخرى

مرتبطة باالطراف األمنية ضمن مجموعات البيانات هذه .تسمح هذه

املؤرشات بقياس جزيئ للحماية عىل النحو املبني أعاله يف مواقع العودة.

 18قد تتغري هذه النتائج الخاصة بقضاء سنجار بمرور الوقت يف ضوء اتفاقية ترشين االول  2020املوقعة بني الحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان بشأن وضع املنطقة.
وباملثل ففي قضاء تلعفر ،قدد تتغري االراء بتوقيع اتفاق سالم محيل يف شباط  2020يف ناحية زمار وتوقيع اتفاقية محلية يف مركز تلعفر يف آب  .2020ومع ذلك إذا كان مصادر املعلومات
أو السكان يشعرون بأن املصالحة تحدث أم ال ،فإن ذلك يعتمد عىل تصوراتهم عن محتواها وتنفيذها ،انظر عىل سبيل املثال قوة السالم الال عنف وميثاق رشف العياضية :دراسة
(أربيل :قوة السالم الالعنف )2020 ،واملنظمة الدولية للهجرة يف العراق وفريق العمل املعين بالعودة وسوشيال انكويري" ،الدور املتزايد للمصالحة يف حركات العودة".
 19روجر جويو وناديا صديقي ،ملاذا لم يعد أحد إىل هنا؟ مراقبة الظروف املادية واالجتماعية يف مكان املنشأ لفهم أنماط عودة النازحني يف العراق .ورقة معلومات أساسية
لتقرير  IDMCالعاملي حول النزوح الداخيل ( :IDMCجنيف.)2020 ،
 20املنظمة الدولية للهجرة يف العراق وفريق العمل املعين بالعودة وسوشيال انكويري ،أسباب البقاء :تصنيف النزوح املطول يف العراق (املنظمة الدولية للهجرة :أربيل.)2018 ،
 21وفقا ملؤرش العودة وتكوينات األمان القياسية يف الدولة ،من املعتاد العثور عىل  2إىل  3تعمل يف موقع معني؛ تظهر التحديات عندما يكون هناك أكرث من  4تحديات.
انظر عىل سبيل املثال ،مصفوفة تتبع النزوح ،مؤرش العودة :نتائج الجولة الثالثة  -العراق.
 22املنظمة الدولية للهجرة يف العراق وفريق العمل املعين بالعودة وسوشيال انكويري ،عندما تكون القدرة عىل تحمل التكاليف مهمة :االقتصاد السيايس والقرارات
االقتصادية اليت تتخذها للنازحني يف العراق (املنظمة الدولية للهجرة :أربيل.)2019 ،
 23كما لوحظ ،يتضمن  USIPوسوشيال انكويري ،إطار عمل مراقبة النزاع وتحقيق االستقرار االجتماعي عىل مؤرشات يف هذا الصدد لكنه يغطي محافظة نينوى عىل وجه
التحديد .التقييمات األخرى مثل مراقبة الحماية اليت تجريها الجهات الفاعلة الفردية هي أيضا محددة للحاالت الفردية وال تقدم رؤية قابلة للتعميم الستخراج البيانات
من جميع االقضية.
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العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

<%1

املؤرش 3

النسبة املئوية لألرس
العائدة يف مواقع ال توجد
فيها اطراف أمنية (من
مؤرش العودة .)2020 -
املصدر.)2020( RI :

%10

شكل  .7النسبة املئوية للعائدين يف مواقع تتعدد فيها االطراف االمنية حسب
اعىل  15قضاء للعودة

املؤرش 4

النسبة املئوية لألرس
العائدة يف مواقع تعدد
فيها االطراف األمنية (من
مؤرش العودة .)2020 -

ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ

٪٠

ﻓﻠﻮﺟﺔ

٪٠

ﺗﻠﻌﻔﺮ

املصدر.)2020( RI :

ما مدى انتشار معوقات الحماية البدنية
يف مناطق العودة وأين وجدت؟
كال املؤرشين اللذين تم درستهما ليسا منترشين عىل نطاق واسع وغالبا
ما يقترصان عىل مناطق محددة (خاصة فيما يتعلق بعدم وجود اطراف

أمنية) .ترد أدناه مناقشة كل مؤرش بشكل مفصل أكرث.

هذا املؤرش إيجابي إىل حد ما بمعىن أن جميع مواقع العودة تقريبا تضم

ﻫﻴﺖ

٪٠

ﺗﻜﺮﻳﺖ

٪٠

ﺍﻟﺤﻤﺎﺩﻧﻴﺔ

٪٠

ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ

٪٠

ﻛﺮﻛﻮﻙ
ﺑﻴﺠﻲ

٪٠

ﺗﻠﻜﻴﻒ

٪٠

عنرص أمين واحد عىل األقل مسؤول عن حماية املنطقة ،كما أفادت مصادر
املعلومات املحلية يف مؤرش العودة .ففي قضاء الحرض (وبشكل أكرث تحديداً
جنوب محافظة نينوى واليت يقال بعدم وجود جهات أمنية تحمي املنطقة.

ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ

داخل ناحية التل) توجد بعض املواقع يف االمتداد الصحراوي الشاسع يف

أو أكرث عمليا ،يعين أن العديد من وحدات الحشد الشعيب ( )PMUsأو

وحدات التعبئة العشائرية ( ،)TMUsأو جهات فاعلة أخرى املرتبطة بها
موجودة يف املوقع باإلضافة إىل الجيش العراقي والرشطة املحلية .كما
ذكر أعاله يمكن اعتبار هذا املستوى من التجزؤ عىل أنه عقبة أمام العودة
ألنه غالبا ما يرتبط باملنافسة بني الجهات االمنية للسيطرة عىل املناطق

ويف كثري من الحاالت مع جهات فاعلة مختلفة تمثل مصالح مجموعات
مختلفة تعيش يف مجتمع معني.

من بني أعىل  15منطقة عودة ،هناك أربع فقط تتميز بمستوى معني
من التعدد .تعترب تلعفر وخانقني أكرث املناطق تأثراً بهذه الديناميكية.
تأثرت سنجار والرشقاط جزئيا فقط (أي أن بعض املواقع الفردية تشري
إىل وجود جهات أمنية متعددة والبعض اآلخر ال يتأثر) .ترتاوح االقضية

املتبقية بوجود واحد اىل ثالث اطراف أمنية.

٪٠
٪٢٣
٪٠

٪٥٠

٪١٠٠

املصدر.)2020( RI :

 1.3حريـة التنقل
ما الذي يرتتب عىل حرية التنقل إعتبارها أحد العقبات؟
تعد حرية التنقل (أو عدمها) عنرصا مهما يف العودة ألنها يمكن أن تؤثر
عىل االماكن اليت قد يعيش فيها العئدين مرة أخرى وقدرتهم عىل السعي
وراء كسب العيش والعالقات االجتماعية ومشاعر األمان.
يجري استكشاف عنرصين من بني مجموعات البيانات الوطنية اليت
تعيق حرية التنقل .األول يتعلق بالقيود املفروضة عىل قدرة بعض أو كل
السكان عىل التنقل يف منطقة جغرافية .وعادة ما تكون هذه إجراءات
مؤقتة تتخذها السلطات املحلية أو قوات األمن كوسيلة لتعزيز السيطرة
عىل منطقة بعد النزاع أو ملنع الناس من الدخول إىل مناطق غري آمنة.
24
غري ان هذه اإلجراءات قد تكون بمثابة سياسة متعمدة ضد مجموعات
سكانية معينة .قد توضع بشكل تعسفي كوسيلة أخرى للسيطرة أو

 24بلقيس واليل" ،العراق :ال للعودة للوطن" ،هيومن رايتس ووتش 14 ،يونيو حزيران .2019

املنظمة الدولية للهجرة

٪١٠٠

ﺳﻨﺠﺎﺭ

املؤرش :4
األرس العائدة يف مواقع تضم أطراف
أمنية متعددة
وجود أربعة أو أكرث من االطراف األمنية املختلفة .إن وجود أربع مجموعات

٪٥
٪٠

ﺧﺎﻧﻘﲔ

يشمل هذا املؤرش املواقع يف املناطق اليت يبلغ فيها مصادر املعلومات عن

٪٥٥

ﺍﻟﴩﻗﺎﻁ

املؤرش :3
أالرس العائدة يف مواقع ال يوجد فيها
عنارص أمنية
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ﺍﳌﻮﺻﻞ

٪١

العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

لحوافز مالية 25.وتتعلق املسألة الثانية بالقيود املفروضة ذاتيا عىل حركة
املقيمني بسبب املخاوف املتعلقة بسالمتهم .يمكن مالحظة ذلك ،عىل
سبيل املثال ،إذا كان أفراد األرسة ال يشعرون بالراحة يف التنقل حول
موطنهم األصيل بشكل عام أو يخشون الذهاب إىل أماكن معينة فيه.

كيف ُتقاس املعوقات اليت تعرتض سبيل حرية التنقل؟

هناك بعض املؤرشات اليت تغطي األبعاد املختلفة لقيود التنقل اليت سبق
مناقشها .وينظر يف ما ييل من مجموعات البيانات املتاحة .وتقاس القيود

املفروضة عىل التنقل وقلة الشعور باألمان عىل مستوى األرسة من خالل
تجارب اإلبالغ الذايت.

%32

%44

املؤرش 5

النسبة املئوية لألرس
العائدة اليت تعاين من
قيود عىل التنقل
من 2019-MCNA

املؤرش 6

النسبة املئوية لألرس العائدة
اليت يشعر أفرادها من اإلناث
بعدم األمان اثناء التنقل
من 2019-MCNA

ما مدى شيوع العقبات اليت تعرتض حرية
التنقل يف مناطق العودة وأين توجد؟
تنترش القيود عىل الحركة وتدين الشعور باألمان عىل نطاق واسع يف
جميع االقضية ،حيث أفاد عدد كبري من العائدين أنهم تأثروا بهذه
الحاالت .من املهم مالحظة أن مجموعات البيانات املتاحة ال تغطي سوى

تجارب العائدين ككل دون التمييز بني املجموعات الفرعية السكانية اليت
قد تتأثر بشكل غري متناسب.

املؤرش :5
األرس العائدة اليت تعاين من قيود يف التنقل
يقيس هذا املؤرش األول النسبة املئوية لألرس العائدة اليت أفادت بأنها
تواجه قيود يف قدرتها عىل التنقل بحرية يف مناطقها األصلية .هذه سمة

مشرتكة يف سياقات ما بعد الرصاع حيث تحاول قوات األمن ممارسة
السيطرة والحد من عمل الجماعات املسلحة .ومع ذلك ،كما ذكر أعاله،
فإنه يجلب معه أيضا عواقب سلبية (غري مقصودة) يف إعادة دمج

ً
خاصة إذا كان اجراءا
السكان املتأثرين بالقيود املفروضة عىل الحركة،

والقائم والحويجة .تتعلق القيود يف هذه املواقع بالحد من املخاطر
املرتبطة بتعرض داعش وهجماتها باإلضافة إىل املزيد من الديناميكيات
26
السياسية املرتبطة بمن يمكنه العودة وأين يمكنه الذهاب.
من املهم اعطاء تفاصيل عن األساليب اليت من خاللها تطبق بها القيود
عىل الحركة .وتتضمن تدابري مثل الحاجة إىل الحصول عىل ترصيح أمين

مخصص من السلطات املختصة أو فرض القيود الزمنية عىل وقت
املغادرة والعودة أو الحاجة إىل تقديم أسباب محددة للتنقل (عىل سبيل
املثال للعمل أو العالج الطيب أو الذهاب إىل املدرسة) .يرد يف الشكل 9
تكرار كل نوع من هذه القيود وأكرث القيود اليت يواجهها العائدون شيوعا
هي الحاجة إىل الحصول عىل ترصيح أمين للسفر .ما ينقص هذه البيانات
هو مدى تعدي هذه القيود عىل الحياة اليومية للمقيمني يف موقع معني
ال سيما بسبب مدى دقة تنفيذ هذه العمليات واملتطلبات الالزمة للوفاء
بها تميل إىل االختالف حسب املوقع.
الشكل  .8النسبة املئوية للعائدين الذين يواجهون قيود عىل حرية التنقل حسب
اعىل  15قضاء للعودة

ﺍﳌﻮﺻﻞ
ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ

يعانون من قيود يف حركتهم.

٪٣٠

ﻓﻠﻮﺟﺔ

٪٣٢

ﺗﻠﻌﻔﺮ

٪٣١

ﻫﻴﺖ

٪٩٦

ﺗﻜﺮﻳﺖ

٪٢١

ﺍﻟﺤﻤﺎﺩﻧﻴﺔ

٪٢١

ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ

٪٦٩

ﺍﻟﴩﻗﺎﻁ

٪٤٩

ﻛﺮﻛﻮﻙ

٪٣

ﺑﻴﺠﻲ

٪٣٠

ﺗﻠﻜﻴﻒ

٪٢٠

ﺧﺎﻧﻘﲔ

٪٣٩

ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ

٪٦٩

ﺳﻨﺠﺎﺭ

٪٨
٪٠

متعمدا يستهدف بعض الفئات دون أخرى .ويتعذر تقييم هذا التقييد
بالبيانات املتاحة ،تشري النتائج من  MCNAإىل أن ما يقارب نصف العائدين

٪٦٦

٪٥٠

٪١٠٠

املصدر.2019 MCNA :

إن هذه القيود منترشة نسبيا يف جميع مناطق العودة الرئيسية (الشكل .)8
وترتاوح االقضية األكرث ترضرا من مناطق حرضية كبرية نسبيا مثل املوصل
والحمدانية إىل اقضية معزولة ومهجورة اكرث من غريه بما يف ذلك هيت

 25روجر جويو وسوغاند أفكاري ،االقتصاد السيايس بعد الرصاع يف سنجار :ما الذي تعنيه آثار الرصاع واإلهمال التاريخي الستعادة االقتصاد املحيل ،موجز سياسات
(أربيل :سوشيال انكويري.)2019 ،
 26دراسة حالة يف األنبار تعرض هذه العنارص يف املنظمة الدولية للهجرة يف العراق ،إدارة العودة يف األنبار :استجابات املجتمع لعودة النازحني الذي يشتبه بإنتمائهم( ،أربيل:
املنظمة الدولية للهجرة)2020 ،
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العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

الشكل  .9النسبة املئوية من العائدين الذين يواجهون قيود عىل حرية الحركة
مصنفة حسب اسباب القيود

ﺍﻟﺤﺎﺟــﺔ ﰲ ﺍﻟﺤﺼــﻮﻝ
ﻋــﲆ ﺗﴫﻳﺢ ﺃﻣﲏ

الشكل  .10النسبة املئوية لالرس اليت لديها اناث ال يشعرن باالمان مصنفة حسب
أماكن انعدام االمان

ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ

٪٤١

ﻗﻴــﻮﺩ ﺯﻣﻨﻴــﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻭﻗــﺖ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ
ﻭﺍﳌﻐﺎﺩﺭﺓ

ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﱃ
ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ

٪٨

ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﰲ ﺍﻟﺤــﻲ

٪٨

٪١٣

ﺍﻟﺤﺎﺟــﺔ ﺍﱃ ﺗﱪﻳــﺮ
ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﻘــﻞ

٪١٢
٪٥٠

٪٠

٪٢٠

٪١٠٠

املصدر.2019 MCNA :

ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺍ ﳌﺴﺎ ﻋﺪ ﺍ ﺕ

٪٤

ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬــﻢ ﺍﱃ
ﺍﳌﺮﻛــﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ

٪٤

ﻧﻘــﺎﻁ ﺍﳌﻴﺎﻩ

مالحظة :االجابات املتعددة .وال يشمل هذا الرقم النسبة املئوية لألشخاص الذين لم يحددوا أي
قيود عىل الحركة.

٪٢

ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬــﻢ ﺍﱃ
ﺍ ﳌﺪ ﺭ ﺳﺔ

املؤرش .6
األرس العائدة اليت لديها اناث ال يشعرون
باألمان يف التنقل

٪١
٪٠

٪١٠٠

٪٥٠

املصدر2019 MCNA :

يطرح هذا املؤرش تصورات أكرث ذاتية لحرية التنقل من خالل تقييم ما يفيد

مالحظة :االجابات املتعددة .ال يشمل هذا الرقم النسبة املئوية لألشخاص الذين لم يبلغوا عن أي
منطقة غري امنة تذهب إليها اإلناث يف األرسة

به العائدين حول أفراد أرسهم (النساء والفتيات عىل وجه التحديد) بتحديد
تحركاتهم عىل مناطق معينة ألنهم يشعرون بعدم األمان وأفاد حوايل ثلث
املستجيبني عن هذا الوضع .يمكن تصنيف املؤرش إىل مواقع مختلفة

من الناية الجغرافية ،يميل العائدون يف أكرب اقضية االنبار إىل اإلبالغ عن

حيث ال تشعر النساء والفتيات باألمان مثل األسواق ونقاط الوصول إىل

هذه القيود بشكل متكرر (وهذا يشمل مناطق الفلوجة والقائم والرمادي

الخدمات العامة ودورات املياه ومرافق االستحمام ونقاط املياه وغريها .يظهر

وهيت ،وكلها أعىل من املعدل اإلجمايل) .وتشمل املناطق األخرى املثرية

هذا التفصيل يف الشكل  10حيث ان األسواق هي املوقع الرئييس الغري آمن.

للقلق تلكيف وبيجي بينما تميل بقية املناطق إىل أن تكون غري متأثرة
نسبيا بهذه القيود.

لشكل  :11النسبة املئوية للعائدين الاليت يشعرن بعدم األمان عند التنقل حسب اعىل  15قضاء عودة

٪١٠٠
٪٧٦

٪٦٦
٪٤٨

٪٥٠

٪٤٨
٪٣٥

٪٣٥
٪٢٢

٪١٣
٪٠

ﺍ ﳌﻮ

ﺻﻞ

ﺮ ﻣﺎ

ﺍﻟ

املصدر.2019 MCNA:
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ﺩﻱ

ﻓﻠﻮ

ﺟﺔ

ﺗﻠﻌ

ﻔ ـﺮ

٪٤٦

ﻫ

ﻴﺖ

ﺗﻜﺮ

ﻳﺖ

٪٢١

٪١١

ﺍﻟ

ﺤﻤ

ﺎﺩﻧ

ﻴــﺔ

٪٥١

٪١٩

٪١٧
٪٣

ﺍﻟ

ﺤﻮ ﻳ

ﺠ ـﺔ

ﺍﻟ

ﴩﻗ

ﺎﻁ

ﻛﺮ ﻛ

ﻮﻙ

ﺑﻴ

ﺠﻲ

ﺗ

ﻠﻜﻴ

ـﻒ

ﺧ

ﺎ ﻧﻘ

ﲔ

ﺍ

ﻟﻘﺎ

ﺋﻢ

ﺳﻨ

ﺠﺎ ﺭ

العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

املعيار :2

العقبات اليت تحول دون الحصول عىل مستوى معييش الئق
نظرا الن مستويات املعيشة املالئمة والرفاه املادي مرتبط يف الغالب بنوعية السكن

(خاصة بعد النزاع حيث قد تكون املناطق السكنية قد ترضرت إىل حد كبري).
وتوفري الخدمات العامة ،فإن املعايري الفرعية اليت تم بحثها هنا تشمل ماييل:

•السكن بما يف ذلك الوصول إىل املرافق األساسية.
•الرعاية الصحية والتعليم من حيث املرافق والقدرة عىل استخدامها.

مختلفة عىل النحو املحدد أدناه .وهذه له صلة بشكل خاص بحالة السكن
كمؤرشات عىل مستوى األرسة ،واالخرى ذلت الصلة بتوفري املياه والكهرباء
من قياس مستوى املوقع.

أخرياً تشمل قضايا السكن األخرى املرتبطة بمستويات املعيشة املالئمة
توفري الكهرباء واملياه ،وبالتايل يتم بحثها أيضا يف هذا القسم .ومرة أخرى،
ترتبط املستويات الحالية للتوفري بدمار البنية التحتية العامة بسبب
الرصاع (واستعادتها الحقا) ولكنها ترتبط ايضا بإهمال التنمية قبل
الرصاع .ومن املهم إلعادة اإلدماج أن يكون لدى السكان العائدين ما
يكفي لتوفري خدمتني مضمونتني.

املؤرش 8

املؤرش 7

ما الذي يرتتب عىل السكن بإعتباره احد العقبات؟

وتجدر اإلشارة إىل أن التدخالت اليت تركز عىل اصالح املنازل املدمرة تشمل
تقديم مطالبات بالتعويض عن السكن عىل النحو املنصوص عليه يف
اإلطار التنظيمي العراقي .يتم تضمني هذا يف مناقشة مخصصة الحقا
يف إطار العمل نظرا ألنه يمثل عقبة أمام إعادة اإلدماج يف حد ذاته (انظر
املعيار  ،4اسرتداد املمتلكات والتعويض).

%3

%2

 2.1السكن
تحديد نوعية املساكن بإعتبارها الدافع الرئييس وراء عدم العودة يف جميع
أنحاء العراق املتأثر بالنزاع ،حيث تميل املواقع ايت ترتفع فيها الدمار يف
املساكن إىل انخفاض معدالت العودة بشكل ملحوظ .وبالتايل فإت الدمار
يمنع العودة 28،لكن نقص املعلومات للنازحني حول حالة املنازل وعدم
القدرة عىل تحمل تكاليف النزوح أو إغالق املخيمات أجرب العديد من
النازحني عىل العودة إىل منازلهم حىت لو كانت غري صالحة للسكن (يف
كثري من الحاالت من خالل استثمار املوارد إلصالحها) .تلوثت املنازل أيضا
بالقذائف غري املنفجرة حيث عاد الناس قبل أن تغطي عمليات إزالة األلغام
املناطق 29.قد يضطر العائدون يف هذه الحاالت إىل ترتيب حلول سكنية
حاسمة وقد يتعرض الكثري منهم لخطر اإلخالء مما يشكل تحديا إضافيا
لقدرتهم عىل إعادة االندماج عىل نحو مستدام .يتم هنا تقييم هذه القضايا
الثالث (العيش يف منزل مدمر أو العيش يف مساكن متأثرة بمخاطر
املتفجرات ،أو التعرض لخطر اإلخالء) بإعتبارها مؤرشات فردية.

27

النسبة املئوية لألرس
العائدة يف املساكن املعرضة
للخطر  /امللوثة باملتفجرات.

نسبة األرس العائدة اليت
تعيش يف مساكن غري
صالحة للسكن.

من .2019-MCNA

من .2020-ILA

%6

%4

املؤرش 10

املؤرش 9

النسبة املئوية لألرس العائدة
يف املواقع اليت تعاين من
نقص يف إمدادات املياه.

النسبة املئوية لألرس
العائدة املعرضة
لخطر اإلخالء.

من .2020-ILA

من .2019-MCNA

%4

املؤرش 11

نسبة األرس العائدة يف املواقع اليت تعاين من
نقص يف إمدادات الكهرباء.
من .2020-ILA

ما مدى شيوع العقبات اليت تعرتض سبيل
السكن الالئق يف مناطق العودة وأين توجد؟

كيف تقاس العقبات اليت تعرتض سبيل السكن املالئم؟

الحالة العامة لنوعية السكن إيجابية إىل حد ما حيث أن شيوع هذه

تنقسم العنارص املختلفة اليت تشتمل عىل نوعية واستدامة السكن اليت
تمت مناقشتها أعاله إىل خمسة مؤرشات مختلفة من مجموعات بيانات

املناقشة لهذه املؤرشات الخمسة.

املؤرشات منخفض نسبيا يف جميع أنحاء البالد .ويرد أدناه مزيد من

 27املنظمة الدولية للهجرة يف العراق وفريق العمل املعين بالعودة وسوشيال انكويري ،األبعاد املادية واالجتماعية للسكن يف املناطق املترضرة من النزاع
(أربيل :املنظمة الدولية للهجرة.)2019 ،
 28املنظمة الدولية للهجرة يف العراق وفريق العمل املعين بالعودة وسوشيال انكويري ،اللبنات األساسية ملؤرش العودة يف العراق.
 29مجموعة عمل االلغام ،الالجئون العائدون يجدون ألغام داعش يف ارض يف منازلهم ،حزيران .2019

19

املنظمة الدولية للهجرة

العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

املؤرش :8
األرس ة العائدة املوجودة يف املساكن املعرضة
للخطر  /امللوثة من مخاطر املتفجرات

املؤرش :7
األرس العائدة اليت تعيش يف مساكن
غري صالحة للسكن
يسجل هذا املؤرش األرس العائدة اليت عادت إىل مساكنها املعتادة واليت

هذا املؤرش مبين عىل تقرير التبليغ الذايت للتعرض أو لخطورة التعرض

املادية .وبالتايل فإنه يستبعد العائدين اآلخرين الذين يحتمل أن يعيشوا

العائد ،قضية رئيسية تواجهه يف ظل أوضاعه السكنية الحالية ولذلك من

تم تصنيفها عىل أنها غري صالحة للسكن أو غري مالئمة بسبب الحالة

يف مأوى غري رسمي مثل املأوى املؤقت أو املباين العامة وحاالت االيواء
الغري الرسمي تكاد تكون معدومة يف أماكن العودة وبالتايل مستبعدة

يف هذه الدراسة (ال تزال مسألة تتعلق بأماكن النازحني) .وهكذا يبني
هذا املؤرش أن أكرث من  ٪3بقليل من العائدين يعودون حاليا إىل أماكن

إقامة غري صالحة للسكن.

30

ومن حيث االنتشار عرب األقضية ذات املستويات األعىل للعودة ال يوجد
سوى عدد قليل من األقضية اليت تتميز بمستوى معني من العائدين

يف هذه الحالة كما هو موضح يف (الشكل  )12هي أقضية بيجي وخانكي
والقائم وسنجار اليت يعيش فيها نحو  %10من العائدين يف مناطق

مدمرة أو املنازل املترضرة.

الشكل  12النسبة املئوية للعائدين الذين يعيشون يف منازل غري صالحة للسكن
حسب أعىل  15قضاء للعودة

للمتفجرات .وتعترب هذه الحالة ،اليت يتم التبليغ عنها من قبل الشخص
الرضوري التنويه أن التقرير ال يحتوي عىل املكان الفعيل لأللغام بناء عىل

تقييم فين (يوجد فقط تقييمات جزئية ملناطق العودة حسب القائمني
عىل أعمال إزالة األلغام) 31.وفيما إذا كان السكان يشعرون بالقلق إزاء
الخطر املتصور الذي يشكله وجود الذخائر غري املنفجرة والعبوات الناسفة

( )UXOs and IEDsيف احيائهم السكنية .وبناء عىل هذا االطار ،فان ما

يقارب من  %3من العائدين قاموا بالتبليغ أن التلوث الناتج عن املتفجرات
الخطرة يعترب أحد القضايا الرئيسية املتعلقة بحالة مسكنهم ومأواهم.

تم اإلبالغ عن مثل هذه املخاوف بقوة عىل وجه الخصوص من ِق َبل

العائدين يف أربع أقضية (القائم و بيجي وتلكيف وهيت ،بهذا الرتتيب) وقد
أظهرت بقية األقضية القليل أو عدم وجود أي قلق عىل االطالق .وفيما
يخص القائم وبيجي فان احتمالية التعرض ملخاطر املتفجرات يؤدي إىل

زيادة مستويات تدمري املساكن املبلغ عنه يف املؤرش السابق.

الشكل  .13النسبة املئوية للعائدين املوجودين يف منازل معرضة للخطر /
امللوثة بأخطار املتفجرات حسب أعىل  15قضاء للعودة
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املصدر.)2020( ILA :

٪٣
٪٠

٪٥٠

٪١٠٠

املصدر.)2020( ILA :

يقيم الدراسة مستوى الدمار السكين يف موقع أو القضاء .قد تكون
 30من املهم ان تالحظ ان املؤرش هذا يقيس فقط نسبة العائدين الذين يعيشون يف املنازل املدمرة وال ِّ
هناك نسبة أعىل من تدمري املنازل يف منطقة معينة ،ولكن بما هذه املنازل املدمرة ال تستخدم كمأوى عىل األرجح ،فال يتم احتسابها يف ضمن النسبة املئوية .أماكن
ذات نسبة منخفضة من العودة قد تكون لها نسبة تدمري اكرث.
 31عىل الرغم من وجود بيانات حول مستوى التلوث يف مواقع محددة يف العراق ،واليت تم جمعها من قبل الجهات الفاعلة يف مجال مكافحة األلغام والتجمعات اإلنسانية
ذات الصلة ،إال أنها ليست بيانات كبرية بما يكفي إلجراء هذا النوع من القياس واملقارنة عىل مستوى كل قضاء عىل حدة.
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العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

املؤرش :10
األرس العائدة يف املواقع اليت تعاين من
نقص يف إمدادات املياه

املؤرش :9
األرس العائدة املعرضة لخطر اإلخالء
ويبني هذا املؤرش عىل مستوى األرسة النسبة املئوية لألرس العائدة اليت
أبلغت عن تعرضها لخطر الطرد من أماكن إقامتها الحالية .وتعترب هذه

النسبة املئوية محدودة نسبياً ،حيث تصل إىل  %4يف مختلف األقضية.

ومن املرجح أن يعزى هذا إىل حقيقة مفادها أن أكرث من  %90من األرس

العائدة هي من أصحاب املنازل وأن أقل من  %10فقط هم الذين يستأجرون

يف الوقت الحايل  -يف الواقع أن خطر اإلخالء هو أكرث احتماالً بمعدل 8
أضعاف بالنسبة ألولئك العائدين الذين يستأجرون مقارنة بأصحاب املنازل
استنادا إىل البيانات اليت تم جمعها يف  .MCNAإن معدل األرس اليت تبلغ

يتضمن هذا املؤرش املواقع اليت ال تتوفر فيها إمدادات كافية من املياه،
ويقاس ذلك كما ذكرت مصادر املعلومات الرئيسية فيما إذا كان لدى نصف
السكان أو أقل ما يكفي من املياه لتلبية احتياجاتهم .واستناداً إىل هذا

التعريف فإن نحو  % 6من العائدين يعيش يف مواقع مصنفة عىل هذا النحو.

وإن بعض األقضية اليت فيها مستويات أعىل من املستوى املتوسط للبلد هي
سنجار والقائم والرشقاط و تلعفر (الشكل  .)15والبد من اإلشارة إىل أن أكرث

األقضية اليت تعاين من انعدام األمن املايئ تقع خارج نطاق أعىل  15قضاء من

أقضية العودة ،ويؤثر ذلك بشكل خاص عىل املناطق الريفية واملعزولة (اليت

عن خطر اإلخالء مرتفع بشكل خاص يف منطقة القائم (الشكل  )14اليت هي
أيض ًا منطقة متأثرة نسبي ًا بتدمري املنازل ووجود األلغام ،كما لوحظ سابقاً.

فيها اعداد قليلة من العائدين) مثل البعاج أو الرطبة أو الحرض.

الشكل  .14النسبة املئوية للعائدين اليت أبلغت ذاتيا بانها معرضة لخطر اإلخالء
حسب أعىل  15قضاء للعودة

الشكل  .15النسبة املئوية للعائدين يف املواقع اليت ال تتوفر فيها إمدادات كافية من
املياه حسب أعىل  15قضاء للعودة
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املصدر.)2019( MCNA :

املصدر.)2020( ILA :

ترتبط معظم اسباب التعرض لخطر االخالء املبلغ عنها ذاتيا بنقص األموال

عند الخوض يف مزيد من التفاصيل بالنسبة لهذا املؤرش ،يمكن تصنيف

يستأجرون املنازل) .وتجدر اإلشارة هنا إىل أن نسبة من هذه األرس املترضرة

اإليجابي هو أن معظم العائدين يعيشون يف مواقع تتوفر فيها امدادات
كافية من املياه لكل أو لغالبية العائدين تقريب ًا (الشكل  .)16ووفقا ملا ذكرته

والضغوط من قبل مالكي العقارات (ومعظمها يتعلق باألشخاص الذين
قد أبلغت أيضا عن طردها من قبل السلطات .غري أن هذه الحاالت
مرتبطة عادة بحيازة املمتلكات بشكل غري رسمي.

توفر املياه إىل مستويات مختلفة من حيث كفايتها للسكان .العامل

مصادر املعلومات الرئيسية املحلية عىل الرغم من أن إمدادات املياه قد
تكون متاحة فقط لساعات معينة يف اليوم ولكنها تعترب كافية لتغطية

احتياجات األشخاص .وفيما يخص النسبة الصغرية من املواقع اليت ال
تتوفر فيها كميات كافية من املياه فإن  %2فقط من مجمل املواقع

صنفت عىل انها ليس لديها أي إمدادات للمياه عىل اإلطالق.
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العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

الشكل .16النسبة املئوية للعائدين يف جميع أقضية العودة مصنفة حسب حالة إمدادات املياه
٪٢ ٪١ ٪٣

مرة أخرىُ ،يظهر تقسيم توفر امدادات الكهرباء إىل مستويات مختلفة أن
الغالبية العظمى من العائدين يعيشون يف مواقع تتوفر فيها امدادات
كافية (الشكل  .)18ووفقا ملا ذكره أحد مصادر املعلومات الرئيسية املحلية،

ال يفرتض أن يدل ذلك بأن الكهرباء متوفرة بشكل كامل عىل مدار 24
ساعة يف هذه املواقع غري أنه باستطاعة معظم السكان الحصول عىل

٪٢١

ما يكفي لتلبية احتياجاتهم.

٪٧٣

الشكل  .18النسبة املئوية للعائدين يف جميع أقضية العودة مصنفة حسب
حالة إمدادات الكهرباء

ﺟﻤﻴــﻊ ﺃﻭ ﺍﻏﻠــﺐ ﺍﻻﴎ ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ ﺗﺤﺼــﻞ ﻋﲆ ﻛﻤﻴــﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺎﻩ

٪١ ٪٢

ﻣﻌﻈــﻢ ﺍﻷﴎ ﺗﺤﺼــﻞ ﻋﲆ ﻛﻤﻴــﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺎﻩ

ﺃﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻧﺼــﻒ ﺍﻷﴎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻛﻤﻴــﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺎﻩ

٪١٤

ﺃﻗــﻞ ﻣــﻦ ﺭﺑﻊ ﺍﻷﴎ ﻟﺪﻳﻬــﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻛﻤﻴــﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺎﻩ
ﻻ ﺗﻮﺟــﺪ ﺃﴎ ﺑــﺪﻭﻥ ﻛﻤﻴــﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺎﻩ

املصدر.)2020( ILA :

٪٨٢

املؤرش :11
األرس العائدة يف املواقع اليت ال تتوفر
فيها إمدادات كافية من الكهرباء
يتبع هذا املؤرش نفس الهيكلية الواردة أعاله الخاصة بأمدادات املياه

ويصنف مواقع العودة حسب كفاية امدادات الكهرباء .واستنادا إىل هذا
التعريف وحسبما ذكرته مصادر املعلومات الرئيسية املحلية فإن أقل

ﺟﻤﻴــﻊ ﺃﻭ ﺃﻏﻠــﺐ ﺍﻷﴎ ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﺍﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻣﻌﻈــﻢ ﺍﻷﴎ ﺗﺤﺼــﻞ ﻋﲆ ﺍﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺃﻗــﻞ ﻣﻦ ﻧﺼــﻒ ﺍﻷﴎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﺍﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺃﻗــﻞ ﻣﻦ ﺭﺑــﻊ ﺍﻷﴎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﺍﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
املصدر.)2020( ILA :

بقليل من  %4من العائدين يعيش يف مواقع ال تتوفر فيها امدادات
كهربائية .وكما كان الحال يف املؤرش السابق فإن سنجار والقائم تمثل

مقادير تفوق متوسط جميع االقضية بالنسبة لهذا املؤرش كذلك .وعموما
تبقى املقادير منخفضة نسبيا يف مختلف االقضية (الشكل .)17

شكل  .17النسبة املئوية للعائدين يف املواقع اليت ال تتوفر فيها إمدادات كهربائية
كافية حسب أعىل  15قضاء للعودة
ﺍﳌﻮﺻﻞ

٪٠

لها (وبالتايل القدرة عىل الوصول إليها يف حالة الحاجة) وكذلك العقبات

٪٠

ﺗﻠﻌﻔﺮ

اليت تحول دون االستفادة الفعلية والصحيحة من الخدمات.

٪٠

ﻫﻴﺖ

فبالنسبة للبعد األول ،أولت السلطات العراقية وأصحاب املصلحة

٪٧

ﺗﻜﺮﻳﺖ

ﺍﻟﺤﻤﺎﺩﻧﻴﺔ

الدوليون أهمية عىل رضورة إصالح وإعادة تأهيل الهياكل األساسية

٪٠

الصحية والتعليمية يف مواقع العودة مع خروج املناطق من الرصاع.

٪٠

ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ

ﺍﻟﴩﻗﺎﻁ

٪١

ﺑﻴﺠﻲ

٪٠

ﻛﺮﻛﻮﻙ

٪١

ﺗﻠﻜﻴﻒ

٪٠

ﺧﺎﻧﻘﲔ

حيث كان الهدف الرئييس هو ضمان وصول األرس العائدة 32.واما بالنسبة

للبعد الثاين ،فإن العقبات اليت تحول دون االستفادة من هذه الخدمات

حىت عندما يتم إصالح املرافق ال تزال تنطبق عىل العائدين ألسباب عديدة
ترتاوح بني مسائل الحماية (عىل سبيل املثال التمييز أو االفتقار إىل
الوثائق) وتدين جودة أو كمية الخدمات.

٪٠

ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ

ونظراً ألن الرعاية الصحية والتعليم عنرصان أساسيان لتحقيق مستوى

عقبات أمام إعادة اإلدماج .وينظر هنا إىل بعدين :وجود املرافق املناظرة

٪٣

ﻓﻠﻮﺟﺔ

ما الذي تنطوي عليه الرعاية الصحية
والتعليم كأحد العقبات؟
معييش الئق عند العودة ،فإن تقييم ما إذا كان بوسعهما أن يمثال

٪٠

ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ

 2.2الرعايـة الصحيـة والتعليم

٪١٣

ﺳﻨﺠﺎﺭ

٪٦
٪٠

٪٥٠

٪١٠٠

املصدر.)2020( ILA :

 32حول هذا املوضوع ،انظر تقرير بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق ،الحق يف التعليم يف العراق :إرث سيطرة داعش عىل امكانية الحصول عىل التعليم (بغداد :يونامي .)2020
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العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

كيف تقاس العقبات اليت تعرتض
الرعاية الصحية والتعليم؟

عقبات أخرى ،ال سيما يف مجال استخدام الرعاية الصحية النها ترتبط

بنوعية الخدمات وقدرتها التشغيلية .نقدم أدناه املزيد من املناقشات

يتم تقييم ُبعدي تقديم الخدمات املذكورين أعاله (توفر املرافق والعقبات
املتعلقة بالوصول  /االستخدام) من خالل مؤرشات منفصلة للرعاية

بشأن هذه املؤرشات.

املؤرش :12
األرس العائدة يف املواقع اليت ال تتوفر
فيها مراكز الرعاية الصحية األولية
واملستشفيات أو يتعذر الوصول إليها

الصحية أوالً ثم للتعليم .حيث يقاس توفر املرافق كمؤرش عىل مستوى

املوقع ،يف حني يجري تقييم العقبات املبلغ عنها عىل مستوى األرسة -

آخذين بعني االعتبار فقط األرس اليت كانت بحاجة اىل االستفادة من هذه
الخدمات يف األشهر األخرية قبل التقييم .وعالوة عىل ذلك ،يتم تقسيم
الرعاية الصحية إىل رعاية صحية أولية ورعاية صحية ثانوية  /ثالثة (يشار

إليها يف أغلب األحيان باملستشفيات) ،يف حني يتم تقسيم التعليم أيضاً
إىل تعليم ابتدايئ وثانوي.

%1

املؤرش 12أ

النسبة املئوية لألرس العائدة
يف املواقع اليت ال تتوفر فيها
مراكز الرعاية الصحية األولية
أو يتعذر الوصول إليها
املصدر.)2020( ILA :

املؤرش 13

النسبة املئوية لألرس
العائدة اليت أبلغت عن
صعوبات يف االستفادة
من خدمات الرعاية
الصحية
املصدر.)2019( MCNA :

2

%2

املؤرش 12ب

النسبة املئوية لألرس
العائدة يف املواقع اليت ال
تتوفر فيها املستشفيات
أو يتعذر الوصول إليها

1

<%1

املؤرش 14A

النسبة املئوية لألرس
العائدة يف املواقع اليت
ال تتوفر فيها مرافق
التعليم االبتدايئ أو
يتعذر الوصول إليها
املصدر.)2020( ILA :

<%1

املؤرش 14B

النسبة املئوية لألرس العائدة
يف املواقع اليت ال تتوفر فيها
مرافق التعليم الثانوي أو
يتعذر الوصول إليها
املصدر.)2020( ILA :

الصحية ،سواء يف موقعها أو بالقرب منها .وعموما أن  %1إىل  %2فقط من
العائدين يعيشون يف املواقع اليت تم اإلبالغ فيها عن استحالة الوصول إىل

املصدر.)2020( ILA :

%32

يقيس هذان املؤرشان قدرة األرس العائدة عىل الوصول إىل مراكز الرعاية

%6

املؤرش 15

النسبة املئوية لألرس
العائدة اليت أبلغت عن
صعوبات يف االستفادة
من خدمات التعليم
املصدر.)2019( MCNA :

مركز الرعاية الصحية األولية أو املستشفى .وال تظهر أي من أعىل أقضية

العودة عقبات كبرية فيما يتعلق بالرعاية الصحية األولية .وفيما يتعلق

باملستشفى توجد يف كل من بيجي والرشقاط وهما قضائني متجاورين
يف محافظة صالح الدين ولديها مجموعات كبرية نسبيا من السكان ال

يمكنهم الوصول اىل املستشفى.

الشكل  .19النسبة املئوية للعائدين يف املواقع اليت ال تتوفر فيها مراكز للرعاية
الصحية أو يتعذر الوصول إليها من قبل أعىل  15قضاء للعودة

ﺍﳌﻮﺻﻞ

٪٠
٪٠

ﻓﻠﻮﺟﺔ

٪٠
٪٠

ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ

٪٠
٪٠

ﺗﻠﻌﻔﺮ

٪٠
٪٠

ﻫﻴﺖ

بعض الحاالت أن أقل من  %1من العائدين ال يستطيعون الوصول

إليها مطلقاً) .غري أن امكانية الوصول الفعيل تعرتضه يف بعض األحيان

23
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٪٢
٪٢

ﺗﻜﺮﻳﺖ

٪٠
٪٠

ﺍﻟﺤﻤﺎﺩﻧﻴﺔ

٪٠
٪٠

ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ
ﺍﻟﴩﻗﺎﻁ

٪٠

ﻛﺮﻛﻮﻙ

٪٠
٪٠

٪٠

ﺑﻴﺠﻲ

٪٠
٪٣

ﺗﻠﻜﻴﻒ

٪٢٠

٪٢٤

٪٠
٪٠

ﺧﺎﻧﻘﲔ

٪٠
٪٠

ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ

٪٠
٪٠

ﺳﻨﺠﺎﺭ
٪٠

ما مدى شيوع املعوقات أمام الرعاية الصحية
والتعليم يف مناطق العودة وأين توجد؟
املؤرشات املتعلقة باملرافق عىل مستوى املوقع إيجابية إىل حد كبري (تشري

٪٠
٪٤

٪٥٠
ﻣﺮﺍﻛــﺰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ

املصدر.)2020( ILA :

٪١٠٠

العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

ينبغي لنا أن نالحظ أن هذه املؤرشات ال تقيم سوى القدرة الفعلية عىل

بحاجة اليها خالل األشهر الثالثة السابقة الجراء التقييم .فبينما قامت

أو فارغة) .فهي ال تقدم معلومات عما إذا كانت املراكز مزودة بشكل جيد

فإن  %24أخرين لم يبلغوا عن أي مشكلة عىل اإلطالق .يف حني أن %43

 %32من األرس باالبالغ ذاتيا عن صعوبات يف االستفادة من الخدمات

الوصول إىل املرافق يف حال وجودها .وبعبارة أخرى (برشط أال تكون مدمرة

املتبقية لسيت بحاجة اىل خدمات الرعاية الصحية .هذه النقطة تشري

أو عن مدى كفاية أو جودة خدماتها .هذا البعد اإلضايف مغطى بشكل

اىل رضوف غري محبذ ،حيث اكرث من نصف مستخدمي الرعاية الصحية

جزيئ يف املؤرش التايل.

واجهوا صعوبات يف االستفادة .وتساعد هذه املسألة الشائعة نسبيا يف
جميع األقضية عىل تغيري املؤرش السابق املتعلق بالوصول الفعيل الذي

املؤرش :13
األرس العائدة اليت أبلغت عن صعوبات يف
االستفادة من خدمات مراكز الرعاية الصحية

أظهر عقبات قليلة أمام العائدين .ومن ثم فان التمثيل األكرث دقة هو
عندما يكون هناك مركز صحي يف موقع العودة أو قريب منه ولكن نسبة

كبرية من السكان تواجه مشاكل يف الحصول عىل الخدمات (املناسبة)
منه .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن العديد من املناطق الخمسة عرش األعىل

يحدد هذا املؤرش نسبة السكان العائدين الذين أبلغوا عن صعوبات

من حيث العودة تتميز بأن أكرث من نصف سكانها هم الذين أبلغوا عن

يف االستفادة من خدمات الرعاية الصحية أو العالج .ومن ثم فإنه يميز

تلك املشاكل حيث تظهر يف قضاء سنجار أعىل نسبة من املترضرين.

بني السكان الذين كانوا بحاجة اىل الرعاية الصحية غري أنهم لم يكونوا

الشكل  .20النسبة املئوية للعائدين اليت أبلغت عن الصعوبات يف االستفادة من خدمات الرعاية الصحية حسب أعىل  15قضاء للعودة
٪١٠٠
٪٦٨

٪٥٨
٪٥٠

٪٠

٪٥٣

٪٥٩

٪٥٥

٪٣٧

٪٤٢

٪٤١

٪٢٠
٪٢

ﺍ ﳌﻮ

٪٦٧

٪٤٧

٪٢٩

ﺻﻞ

٪٧٤

ﺍﻟ

ﺮ ﻣﺎ

ﺩﻱ

٪٠

ﻓﻠﻮ

ﺟﺔ

ﺗﻠﻌ

ﻔ ـﺮ

ﻫ

ﻴﺖ

ﺗﻜﺮ

ﻳﺖ

ﺎﺩﻧ

ﺤﻤ

ﺍﻟ

ﻴــﺔ

ﺠ ـﺔ

ﺍﻟ

ﺤﻮ ﻳ

ﺎﻁ

ﴩﻗ

ﺍﻟ

ﻛﺮ ﻛ

ﻮﻙ

ﺠﻲ

ﺑﻴ

ـﻒ

ﻠﻜﻴ

ﺗ

ﲔ

ﺎ ﻧﻘ

ﺧ

ﺍ

ﻟﻘﺎ

ﺋﻢ

ﺠﺎ ﺭ

ﺳﻨ

املصدر.)2019( MCNA :

يمكن تصنيف نوع الصعوبات اليت تواجه االستفادة من خدمات الرعاية

الصحية مع البيانات املتاحة وتجميعها يف بعض الفئات الرئيسية.

الشكل  .21النسبة املئوية للعائدين اليت أبلغت عن صعوبات يف االستفادة من
خدمات الرعاية الصحية مصنفة حسب املشكلة

وهي ممثلة يف الشكل  .21هناك فئتان بارزتان :مشكلة القدرة عىل
تحمل تكاليف خدمات الرعاية الصحية مع وجود  %25من السكان
املترضرين(رغم أن ذلك يشري غالبا اىل أولئك الذين يحاولون الوصول اىل
الرعاية الصحية الخاصة بدال من العامة .)33وبالنسبة للمشاكل املتعلقة

بكفاءة الخدمات املقدمة فإن  %14من األشخاص (يشري أن هذا النوع

من املشاكل يعود بالدرجة األوىل إىل نقص األدوية املتاحة وثانيا إىل عدم

القدرة عىل توفري العالج املطلوب).

ﺍﳌﺸــﺎﻛﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﲆ
ﺗﺤﻤــﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

٪٢٥

ﺳﻨﺠﺎﺭ ) (٪٦٩ﻭ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ) (٪٦٠ﻭ ﺑﻴﺠﻲ )(٪٥٩

٪١٤

ﺍﳌﺸــﺎﻛﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻔﺎءﺓ
ﺍﻟﺨﺪﻣــﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ

ﺑﻴﺠﻲ ) (٪٥٠ﻭ ﻫﻴﻴﺖ ) (٪٣٥ﻭ ﻗﺎﺋﻢ )(٪٢٨

٪٤

ﺍﳌﺸــﺎﻛﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ
)ﻣﻐﻠﻘــﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﻴﺪﺓ(
ﺍﳌﺸــﺎﻛﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ

ﺗﻠﻌﻔﺮ ) (٪٢٥ﻭ ﺳﻨﺠﺎﺭ ) (٪٢٠ﻭ ﺑﻴﺠﻲ )(٪١٧

٪٢

ﻫﻴﻴﺖ ) (٪٩ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ) (٪٩ﻭ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ )(٪٨

٪٠

٪٥٠

٪١٠٠

ﺍﻻﻗﻀﻴــﺔ ﺍﻻﻋﲆ

املصدر)2019( MCNA :

مالحظة :نظام االجابة متعددة الخيارات .ال يشمل هذا الرقم النسبة املئوية لالشخاص الذين لم
يبلغوا عن أي مشكلة تتعلق بالوصول.

 33يمكن أن يكون االعتماد عىل الرعاية الصحية الخاصة بسبب نقص العالج املطلوب يف مراكز الرعاية الصحية العامة أو تفضيلها بسبب نوعية الخدمات املتوقعة.
وإن آراء املستجيبني فيما يتعلق بخدمات مراكز الرعاية الصحية العامة غري متوفرة يف البيانات.
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املؤرش :14
األرس العائدة يف املواقع اليت ال تتوفر فيها
مرافق التعليم االبتدايئ والثانوي أو يتعذر
الوصول إليها

الشكل  .22النسبة املئوية للعائدين الذين أبلغوا عن صعوبات يف االستفادة من
التعليم املقدم يف أعىل  15من أقضية العودة

ﺍﳌﻮﺻﻞ

٪١

وتقيس هذه املجموعة من املؤرشات قدرة األرس العائدة عىل الوصول

ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ

٪٨

املدارس االبتدائية واملدارس الثانوية عىل حد سواء (دون تصنيفها حسب

ﻓﻠﻮﺟﺔ

٪٧

إىل مرافق التعليم ،سواء يف موقعها أو املناطق املجاورة .ويشمل ذلك
نوع الجنس) .وبالنسبة لكال املستويني فإن أقل من  %1من األرس تعيش
يف املواقع اليت تم اإلبالغ فيها عن عدم امكانية الوصول إىل املدارس.حيث

ابلغت القليل من األقضية عن املشاكل واليت تتمركز يف األساس حول

تكريت وتلكيف وطوز خورماتو .غري أن اقل من  %2من العائدين أفادت

بأنها قد تأثرت .ولكن من الواضح أن هذه املشاكل ال تزال قائمة.

وكما هو الحال بالنسبة للمؤرشات املتصلة بالرعاية الصحية ،تقترص

هذه املجموعة من املؤرشات عىل تقييم إمكانية الوصول الفعيل إىل
املرافق ،دون الخوض يف اعتبارات جودة الخدمات اليت يجري تقييمها

جزئيا يف املؤرش التايل.

املؤرش :15
األرس العائدة اليت أبلغت عن صعوبات
يف االستفادة من خدمات التعليم
يحدد هذا املؤرش نسبة األرس العائدة اليت أبلغت عن الصعوبات يف

حصول أطفالها الذين ترتاوح أعمارهم بني  6سنوات و  17سنة عىل
التعليم .وتشري التقارير الصادرة من  MCNAأن  %11من األرس لديها طفل
واحد عىل األقل ال يلتحق بالدراسة بشكل منتظم (عىل األقل أربعة أيام

ﺗﻠﻌﻔﺮ
ﻫﻴﺖ

سبب عدم الذهاب اىل املدرسة طوعيا ( ،)%5إما بسبب تحمل مسؤولية
األرسة أوعدم االهتمام او عدم القدرة عىل تحمل التكاليف أو بسبب

املفاضلة بينها وبني سبل كسب العيش.

وبالتايل فإن هذا املؤرش ال ينظر إال يف األسباب غري الطوعية (املدرجة

بتفصيل أكرث أدناه) ،حيث يتناول عىل وجه التحديد قضايا إمكانية

الوصول اليت يمكن أن تساعد عىل فهم أفضل ألوجه القصور يف توفر
التعليم والعقبات الهيكلية اليت تواجه األرس عند العودة .وهناك عدد قليل

من األقضية اليت تتميز بوجود مثل هذا النوع من العقبات بنسبة عالية

(الشكل  )22واليت تتمركز اغلبها حول بيجي وتلكيف وتلعفر.

٪٢

ﺗﻜﺮﻳﺖ

٪٣

ﺍﻟﺤﻤﺎﺩﻧﻴﺔ

٪٢

ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ

٪٠

ﺍﻟﴩﻗﺎﻁ

٪٧

ﻛﺮﻛﻮﻙ

٪٤

ﺑﻴﺠﻲ

٪٢٢

ﺗﻠﻜﻴﻒ

٪٢٠

ﺧﺎﻧﻘﲔ

٪٠

ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ

٪٣

ﺳﻨﺠﺎﺭ

٪٢

يف األسبوع) .كما يتم تقسيم هذه النسبة ايل حاالت ال يستطيع األطفال

االلتحاق باملدرسة ال اراديا ألسباب خارجية ( )%6وحاالت أخرى يكون فيها

٪١٥

٪٠

٪١٠٠

٪٥٠

املصدر.)2019( MCNA :

املعوقات اليت تجرب األطفال يف هذه األرسعىل عدم االلتحاق باملدارس قرسا
ترتكز يف ثالث فئات رئيسية .ويف أكرث من نصف الحاالت املبلغ عنها فإن

العقبات املشار اليها فيما يخص املرافق الدراسية لم تنجح (إما بسبب
الرضر أو بسبب اشغالها من قبل الغري أو بسبب نقص الطالب) .ويليها
القيود الجسدية (بما يف ذلك العقبات املرتبطة باإلعاقة) وانعدام السالمة

أثناء الوصول اىل املدارس.

الشكل  .23النسبة املئوية للعائدين الذين أبلغوا عن صعوبات يف االستفادة من
التعليم مصنفة حسب العوائق اليت يتم اإلبالغ عنها بشكل متكرر

ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻐﻠﻘﺔ

٪٥٦

ﺍﻋﺎﻗﺎﺕ ﺟﺴﺪﻳﺔ

٪٢٠

ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ ﻏﲑ ﺁﻣﻦ

٪٢٠

ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ

٪٧
٪٠

٪٥٠

٪١٠٠

املصدر)2019( MCNA :
مالحظة :اظهرت البيانات كنسبة مئوية من األرس اليت لديها طفل واحد عىل األقل ال يلتحق
بالتعليم الرسمي بشكل ال ارادي .اجابات متعددة الخيارات.
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املعيار :3

املعوقات اليت تعرتض الوصول اىل سبل كسب العيش
ويحدث إعادة اإلدماج يف الغالب يف ظروف االقتصادات الهشة أو املعطلة

وارتفاع معدالت البطالة اليت تؤثر عىل السكان العائدين وال سيما بعد انتهاء

الرصاع .ومن ثم فإن املعوقات اليت يجري بحثها هنا تجمع بني املعلومات

عىل املستوى الكيل ،مثل توفر فرص العمل يف مناطق العودة ،واملعلومات

عىل املستوى الجزيئ بالنظر إىل الحالة االقتصادية الهشة لألرس.
وبشكل خاص فإن املعايري الفرعية هي كااليت:
•الحصول عىل سبل كسب العيش ،استنادا عىل حالة األنشطة االقتصادية املحلية.
•األمن االقتصادي عىل أساس مصادر الدخل اليت تعتمد عليها األرس.

 3.1العمـل وكسـب العيش
ماالذي ينطوي عليه العمل وكسب
العيش كأحد العقبات؟
يأخذ النازحون يف االعتبار امكانية توفر فرص سبل كسب العيش قبل
التفكري يف العودة إىل أماكنهم األصلية لذلك ازدادت أهمية الحصول
34
عىل سبل العيش باعتبارها عقبة أمام العودة يف العراق بمرور الوقت.
وهكذا فإن األرس تستكشف آفاقها االقتصادية عند عودتها وتنظر يف
قدرتها املتوقعة عىل تلبية االحتياجات األساسية وال سيما بالنسبة ألولئك
الذين كانوا يعتمدون عىل القطاع الخاص الرسمي وغري الرسمي يف
كسب رزقهم .لذلك قد تكون األرس اليت تعتمد عىل الوظائف الحكومية
35
أقل تأثرا فهي غالبا تكون قادرة عىل االحتفاظ بوظائفها.
ومن ثم فإن العديد من األرس العائدة تعتمد عىل االنتعاش السليم
للقطاعات االقتصادية التقليدية وتحنس ادائها يف أماكنها االصلية بعد
انتهاء الرصاع .وغالبا يشمل ذلك القطاعات الزراعية واألعمال التجارية
الصغرية اليت تعتمد يف كثري من األحيان عىل العمالة اليومية .ويف حني
سيتم الحقا البحث يف األمن االقتصادي لألرس ،فإن هذا الجزء ينظر إىل
توفر فرص العمل بوصفه عامال ُيسهم يف إعادة اإلدماج من خالل دراسة
حالة القطاعات االقتصادية الرئيسية يف مناطق العودة.

كيف تقاس املعوقات اليت تعرتض
العمل وكسب العيش؟

%43

%22

املؤرش 16

املؤرش 17

النسبة املئوية لألرس
العائدة يف مواقع ذات
أعمال غري نشطة
من مؤرش العودة .2020 -

النسبة املئوية لألرس
العائدة يف مواقع ذات
أنشطة زراعية غري فاعلة
من مؤرش العودة .2020 -

ما مدى شيوع املعوقات اليت تعرتض الوصول اىل
كسب العيش والعمل يف مناطق العودة وأين توجد؟
عموما يعيش معظم العائدين يف املناطق اليت استعادة أغلبها األنشطة
االقتصادية عىل غرار املستويات الذي كانت عليه قبل الرصاع كما أفادت
مصادر املعلومات الرئيسية ملجموعة بيانات مؤرش العودة .غري أنه ال
تزال هناك جيوب كبرية من الهشاشة االقتصادية اليت يكافح أصحاب
األعمال التجارية واملزارعون لغرض اعادة تشغيلها ،وتؤثر بالتايل عىل
سبل كسب العيش الخاصة بهم وكذلك تقلل من توفري فرص العمل.
ومع ذلك فان انتشار مثل هذه الحاالت محدود .وفيما ييل املزيد من
املناقشات حول كال املؤرشين.

يتم تقييم مدى توفر العمل وسبل كسب العيش من خالل مؤرشات
محددة للقطاعات االقتصادية الرئيسية والزراعة واألعمال الصغرية (يف
أغلب األحيان ورش العمل واألسواق الصغرية) .واليت تقاس عىل مستوى
املوقع ومن ثم فهي تأخذ يف الحسبان النطاق الذي يعيش فيه العائدين
يف ظل الظروف االقتصادية الهشة.
 34املنظمة الدولية للهجرة يف العراق وجامعة جورجتاون ،الوصول إىل حلول مستدامة بني النازحني يف العراق :كسب العيش واألمن االقتصادي يف حاالت النزوح
(أربيل :املنظمة الدولية للهجرة.)2020 ،
 35سعت سلطات املحافظة إىل إعادة سكانها يف بعض الحاالت من خالل تعليمات صادرة عن الحكومة االتحادية تستدعي موظفي الحكومة النازحني بالعودة أو املخاطرة
بفقدان وظائفهم .أنظر تقرير املنظمة الدولية للهجرة يف العراق وفريـق العمل املعين بالعودة وسوشيال انكويري" ،امل ُُدن ،موطناً".
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املؤرش :17
األرس العائدة يف املواقع الزراعية غري
ا لنشطة

املؤرش :16
األرس العائدة يف املواقع ذات أعمال تجارية
غري نشطة
تبني هذه البيانات عىل مستوى املوقع مناطق العودة اليت توجد فيها

وعىل غرار املؤرش السابق ،يحدد هذا املؤرش نسبة العائدين يف املواقع

املتاجر الصغرية وورش العمل واألسواق وليس املؤسسات أو الرشكات

الصدد تأثرت  %22من األرسالعائدة بهذه الديناميات ،أي األرس العائدة إىل

األعمال التجارية الغري عاملة أو اليت تعمل بشكل جزيئ .ويشري ذلك اىل

الكبرية (مثل مصانع الكونكريت) فإن األنواع السابقة من األعمال التجارية

هي األكرث شيوعا يف القطاع الخاص العراقي ،وال سيما يف املناطق

املناطق اليت كانت تعمل يف الزراعة قبل الرصاع ولم تشهد انتعاشا كامال

لهذه األنشطة االقتصادية .وحسبما افادت مصادر املعلومات الرئيسية
فإن بقية السكان  %53منهم عادوا اىل املواقع اليت لم تكن تعمل يف

الحرضية الصغرية .ويف هذا الصدد ،يعيش  %43من العائدين يف مواقع
ذات أعمال غري عاملة ،أي أن جزءاً كبرياً من العمل االتجاري ال يزال مدمراً

الزراعة قبل الرصاع (وتوجد بكرثة يف املناطق الحرضية) .بينما عاد %25

بهذا املؤرش قد تم جمعها يف شهر حزيران عام  2020لذا فإن العديد من

كامالً .ويبدو أن هذه العقبات اليت تواجه الزراعة تنترش بالتساوي يف

أو معطال أو مهجوراً أو مغلقاً .ومن الجدير بالذكر أن البيانات املتعلقة

االعمال التجارية تكون قد أبلغت بأنها مغلقة أو أنها تأثرت سلبا بالقيود

املفروضة وحظر التجول املتعلقة بمرض كوفيد.19-

بي أن هذه العقبة كبرية نسبيا يف معظم األقضية اليت فيها معدالت
و َت َ

عالية من حركات العودة .غري أن هناك استثناءات قليلة حيث لم يتأثر

النسيج التجاري بشكل كبري أو كان قادرا عىل التعايف برسعة.

الشكل  .24النسبة املئوية للعائدين يف املواقع اليت توجد فيها أعمال تجارية متوقفة
حسب أعىل  15قضاء للعودة

ﺍﳌﻮﺻﻞ

٪١٦

ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ

منهم اىل مواقع فيها أنشطة زراعية قبل الرصاع وانتعشت انتعاشا

أغلب أقضية العودة (الشكل  )25حيث تأثرت بعضها بشكل أكرب بكثري
من بقية املناطق مثل سنجار والخالص.

الشكل  .25النسبة املئوية للعائدين يف املواقع الزراعية غري العاملة حسب أعىل 15
قضاء للعودة

ﺍﳌﻮﺻﻞ
ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ
ﻓﻠﻮﺟﺔ

٪٢٤

ﺗﻠﻌﻔﺮ

ﺍﻟﴩﻗﺎﻁ

٪٩٥

ﻛﺮﻛﻮﻙ

٪٦٩

ﺑﻴﺠﻲ

٪٨٩
٪٤٠

ﺧﺎﻧﻘﲔ

٪٠
املصدر.)2020( RI :
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ﺗﻠﻜﻴﻒ

٪٩

ﺧﺎﻧﻘﲔ

٪١٧

ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ

٪٣٢
٪٨١
٪٥٠

٪١٠٠
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٪٨٩
٪٥٠

ﺑﻴﺠﻲ

٪١٩

٪٠

٪٥١

ﺳﻨﺠﺎﺭ

٪٠

ﺳﻨﺠﺎﺭ

٪٥٤

ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ

٪٢٣

ﻛﺮﻛﻮﻙ

٪٢٦

ﺗﻠﻜﻴﻒ

٪١١

ﺍﻟﴩﻗﺎﻁ

٪٨

ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ
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اليت تكون فيها األنشطة الزراعية والعمالة غري نشطة جزئيا .ويف هذا

٪١٠٠

وكثريا ما ترتبط القضايا املتعلقة باستعادة الزراعة بالحواجز اليت تحول

دون الوصول إىل األرايض (عىل سبيل املثال ،بسبب مخاطر وجود املواد

املتفجرة أو قضايا أمنية) ،أو االفتقار اىل املال الالزم العادة االستثمار أو

تعطل املؤسسات (عىل سبيل املثال ،الدوائر العامة املعنية اليت ال تعمل

أو أن موظفيها الفنيني مازالو نازحني).

العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

 3.2األمـن االقتصادي
ما الذي ينطوي عليه االمن االقتصادي
باعتباره أحد العقبات؟
األمن االقتصادي هو جانب مهم بالنسبة للعائدين ألنه يضمن لهم القدرة
الكافية عىل تلبية االحتياجات األساسية عىل املدى الطويل عند العودة .ومن
ثم فان مصادر الدخل اليت ُتمكن االرس االستفادة منها هي اليت تحدد األمن
االقتصادي اساسا .ألن بعض املصادر أكرث استدامة من غريها :فالوظيفة
الحكومية أو بيع األصول سوف يكون عند طريف األمن االقتصادي عىل
سبيل املثال .وتتوقف إمكانية الحصول عىل مصادر دخل دائمة إىل حد كبري
عىل الحالة االقتصادية ملناطق العودة بعد انتهاء الرصاع عىل النحو الذي
درسته مجموعة املؤرشات السابقة .وهنا ،يتخذ هذا املعيار الفرعي نهجا عىل
مستوى األرسة لتقييم مدى انتشار انعدام األمن االقتصادي بني العائدين.

من األرس العائدة ،وأكرثها أهمية هو االعتماد عىل املدخرات الخاصة ()%12
ويليها االقرتاض ( )%8وتلقي الدعم من املجتمع املحيل (.)%7
الشكل  .26النسبة املئوية لألرس العائدة اليت ليس لديها مصدر دخل
(أو دخل غري ثابت) حسب أعىل  15قضاء للعودة
ﺍﳌﻮﺻﻞ
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املصدر.)2019( MCNA :

الشكل  .27النسبة املئوية لألرس العائدة مصنفة حسب مصادر دخل األرسة املبلغ
عنها يف جميع األقضية

ﺍﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ ﺍﳌﻮﺳــﻤﻴﺔ

٪٥٣

ﺍﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ ﺍﳌﺴــﺘﻘﺮﺓ

٪٤٠

ﺍﳌﺪﺧــﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

املصدر)2019( MCNA :
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ﻣﻌﺎﺷــﺎﺕ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳــﺔ

٪١١

ﺍﻻﻗﱰﺍﺽ

ما مدى شيوع املعوقات اليت تعرتض األمن
االقتصادي يف مناطق العودة وأين توجد؟
يعتمد أكرث من نصف األرس العائدة اعتمادا كامال عىل نوع من مصادر
الدخل غري املستقرة عىل النحو املحدد أعاله .يف الواقع أن مستويات انعدام
األمن االقتصادي هذه تنترش بالتساوي يف كافة األقضية تقريبا ،حيث
يبلغ معظمها نفس املعدل إما أعىل قليال أو أقل من ِ .%50
ومن ثَم فهي
معوقات كبرية يواجهها العائدون يف كل مكان للعودة.

٪٨

ﺍﻟﺪﻋــﻢ ﻣــﻦ ﺍﳌﺠﺘﻤــﻊ ﺍﳌﺤﲇ

٪٧

ﺇﻋﺎﻧــﺎﺕ ﻋﺎﻣــﺔ ﺍﺧﺮﻯ

٪٢

ﺍﺳــﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﳌﻤﺘﻠــﻜﺎﺕ

٪١

ﻣﺴــﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣــﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ
ﻏــﲑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴــﺔ

٪١

ﺑﻴــﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ

٪١

ﺍﻟﺘﺤﻮﻳــﻼﺕ

٪١
٪٠

املصدر .)2019( MCNA :مالحظة :اجابات متعددة.

 36يرتبط هذا عادة بالعمل اليومي ،ولكنه غري محدد يف  MCNAالذي يستند عليه هذا املؤرش.
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النسبة املئوية لألرس العائدة اليت ليس لها
مصدر دخل (أو دخل غري ثابت)

املنظمة الدولية للهجرة

ﻓﻠﻮﺟﺔ

٪٤٤

ﻫﻴﺖ

املؤرش 18

ُيقدم الشكل  27تصنيفا ملصادر الدخل حسب ما أبلغت عنه األرس
العائدة .إن العمل املوسمي ُيشكل اىل حد كبري املورد الرئييس لألرس
وهو اكرث انتشارا من العمل الثابت (عىل سبيل املثال :موظفي الحكومة
أو القطاع الخاص الرسمي) .وهناك مصادر أخرى غري ثابتة (ومن املرجح
أن تكون أكرث أهمية من العمل اليومي) ال تزال موجودة يف  1من أصل 10

ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ

٪٤٥

ﺗﻠﻌﻔﺮ

كيف تقاس املعوقات اليت تعرتض األمن االقتصادي؟
ترسد مجموعات البيانات املتاحة عىل مستوى األرسة مصادر الدخل
املختلفة اليت اعتمدت عليها األرس يف الشهر السابق للتقييم .تم تصنيف
هذه املصادر إىل مصادر دخل ثابتة (نسبيا ) وغري ثابتة ،بما يف ذلك األرس
اليت ال تبلغ عن أي دخل عىل اإلطالق وبالتايل تعتمد عىل مصادر أخرى.
العداد هذا املؤرش فإن األرس املتأثرة بانعدام األمن االقتصادي هي تلك اليت
تعتمد عىل مصادر الدخل التالية :العمل املوسمي 36واملدخرات والتحويالت
وبيع األصول و املساعدات املستلمة من املبيعات واالقرتاض واملساعدات
النقدية املقدمة من وزارة الهجرة واملهجرين والدعم املقدم من املجتمع
املحيل واملساعدات املقدمة من قبل املنظمات غري الحكومية واألنشطة
املهينة اجتماعيا مثل التسول أو البيع غري املرشوع .لهذا فإن األرس اليت
تعتمد عىل الدخل من العمل الثابت أو تأجري املمتلكات أو معاشات
التقاعد أو املخصصات الحكومية (مثل مخصصات العجز) ال تعترب غري
آمنة اقتصادياً؛ بيد أن بعض املحاذير تنطبق عىل النحو املبني أدناه.

٪٥٧

٪٥٠

٪١٠٠

العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

املعيار رقم :4

املعوقات اليت تعرتض اسرتداد املمتلكات والتعويض
ما الذي تنطوي عليه معوقات إسرتداد املمتلكات
والتعويض عنا باعتباره احد العقبات؟

ما مدى شيوع املعوقات اليت تعرتض اسرتداد املمتلكات
والتعويض عنها يف مناطق العودة وأين وجدت؟

تتناول مجموعة املؤرشات املتعلقة بهذا املعيار عقبات أخرى تتجاوز التدمري
املادي للمساكن يمكن أن تحول دون عودة العائدين إىل ديارهم .حيث
ترتبط العقبات يف اعادة املمتلكات والتعويضات ارتباطا وثيقا بقضايا
اإلسكان واألرايض واملمتلكات ( )HLPواليت تشكل كلها جزءا ال يتجزأ من
عمليات املساءلة واالنصاف او مرتبطة بها .وعليه فإن آليات االسكان
واالرايض واملمتلكات ال تركز عىل حماية وصول العائدين اىل ديارهم
فحسب ،بل تركز أيضاً عىل التعويض يف حالة خسائر  HLPبسبب النزاع.

هناك اختالفات كبرية يف كال املؤرشين من حيث معدل االنتشار .وتعترب
النزاعات عىل املمتلكات منخفضة نسبيا عرب مناطق العودة غري أنه ال
يستهان بها ويربز التعويض عن املمتلكات كعامل مهم يؤثر عىل العائدين
عموما .تعرض الفقرات التالية املزيد من التفاصيل لكال املؤرشين.

وكانت قضايا اإلسكان واألرايض واملمتلكات يف صميم دورات ما بعد
الرصاع السابقة يف العراق وأثبتت صعوبة حلها عىل النحو املناسب
بسبب التحديات املؤسسية املتأصلة 37.ولهذا السبب تم تحديد االسكان
واالرايض واملمتلكات عىل أنها قضية حماية محددة يجب التعامل معها.
وغالبا ما تكون التدخالت اليت ُتركز عىل اصالح املنازل املدمرة عن طريق
التعويضات والتعامل مع النزاعات املتعلقة باملمتلكات واليت كثريا ما
تكون مرتابطة ألن كالهما يتضمن رفع الدعاوى الخاصة باإلسكان اىل
السلطات املختصة .وفيما يتعلق بالتعويضات ،فإن القانون العراقي رقم
ابتداء من
 ،20املعتمد يف عام  2009واملعدل يف عام ُ ،2015يطبق بأثر رجعي
ً
 20آذار  2003حىت الوقت الحارض ويغطي الرضر الناجم عن داعش أو أثناء
العمليات العسكرية ضد داعش .ويسعى اىل تعويض املواطنني عن
38
الوفيات واإلصابات واألرضار اليت لحقت باملمتلكات والعمل والدراسة.

كيف تقاس املعوقات اليت تحول دون
إعادة املمتلكات والتعويض عنها؟

املؤرش :19
األرس العائدة اليت تنتظر الحصول عىل
التعويضات عن تدمري املمتلكات
مع األخذ يف االعتبار أن تدمري املنازل كان أحد العقبات الرئيسية أمام عودة
النازحني (فقد اعتمد الكثريون عىل وسائلهم الخاصة إلعادة بناء مساكنهم)،
فإنه ليس من املستغرب أن نجد أن  1من كل  3أرس عائدة تقدمت بطلبات
للحصول عىل تعويضات عن املمتلكات وال يزال بإمكان العديد من األرس
اإلضافية التقدم للحصول عىل التعويضات ألنها مؤهلة (انظر أدناه)ُ .يظهر
التفصيل حسب أقضية العودة أيضاً أن معظم األقضية تتميز بنسب
عالية نسبيا من األرس اليت تنتظر منح التعويضات ،باستثناء كركوك (اليت
شهدت تدمري محدود للغاية للمنازل وبالتايل فهناك عدد قليل من األرس
املؤهلة) والرشقاط (اليت لديها نسبة عالية جداً من األشخاص الذين لديهم
الحق يف التقديم للحصول عىل التعويضات ولكنهم لم يفعلوا).
الشكل  .28النسبة املئوية لألرس العائدة اليت تنتظر التعويضات عن تدمري املمتلكات
حسب أعىل  15قضاء للعودة

يتم تقييم املسائل املتعلقة اساسا بالعقبات كما يوحي عنوان املعيار من
خالل عنرصين رئيسيني :هما تعويض األرسعن تدمري منازلها اثناء النزاع
واعادة املمتلكات يف حالة اشغالها بشكل غري مرشوع أو النزاع مع اطراف
ثالثة .يتم تغطية العنرص األول من خالل النظر يف آليات التعويضات العقارية
الحالية يف العراق .ويقاس العنرص الثاين بطريقة غري مبارشة بالنظر فيما
اذا كان العائدون يواجهون حاليا اي نوع من املنازعات املرتبطة باملمتلكات
عند عودتهم واليت يمكن ان ُتعرض امكانبة بقائهم يف مكانهم للخطر يف
املستقبل القريب .ومن ثم يتم قياس كال املؤرشين عىل مستوى األرسة.

%34

املؤرش 19

النسبة املئوية لألرس
العائدة بانتظارالحصول
عىل التعويضات عن
تدمري املمتلكات
املصدر.)2019( MCNA :
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ﺗﻠﻜﻴﻒ

النسبة املئوية
لألرس العائدة اليت
تعيش يف ممتلكات
متنازع عليها
املصدر.)2019( MCNA :

٪٢٥

٪٢٠

ﺧﺎﻧﻘﲔ

٪٥٧

ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ

٪١٩

ﺳﻨﺠﺎﺭ

٪٣١
٪٠

٪٥٠

املصدر.2019 MCNA :

 37ديبورا إيرس وبيرت فان دير أويرات ،األرايض واملمتلكات وتحدي عودة نازحي العراق ،التقرير الخاص.)2009,Washington DC: USIP( 221
 38كارولني بودو" ،نحن نأمل ولكننا عاجزون" :تصورات املدنيني لعملية التعويضات يف العراق ()2018,Erbil: CIVIC
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املنظمة الدولية للهجرة

٪١٠٠

العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

وبالتايل ،قد يكون من املهم أيضا تصنيف األرس حسب مرحلة الطلب

واألهلية فيما يتعلق بالتعويضات عن املمتلكات ،عىل سبيل املثال فيما إذا

كانت قد حصلت بالفعل عىل التعويضات أو قد تقدمت بالطلب وهي تنتظر
القرار( .الذي يشكل املؤرش الذي تم تقييمه هنا) .أو لم تتقدم بطلب ولكنها
مؤهلة لذلك أو انها غري مؤهلة لتقديم طلب للحصول عىل التعويضات ألن

ممتلكاتها لم تتأثر .وبهذا املعىن ،فإن  %38من إجمايل العائدين غري مؤهلني
للحصول عىل التعويضات و %24لم يتقدموا بعد ،و %34تقدموا بطلبات

وينتظرون القرار ،و %4فقط حصلوا بالفعل عىل التعويضات املستحقة .يوضح
هذا الوضع أنه لم يحصل حىت اآلن سوى  1من كل  10ممن قدموا طلبا

للحصول عىل التعويضات .وباإلضافة إىل ذلك ال يوجد ما ُيضمن الحصول

عىل التعويضات يف الوقت املناسب بالنسبة ملن لديهم طلبات معلقة أو
املؤهلني لتقديم طلبات يف املستقبل .ويمكن أن يؤدي التأخر املؤسيس يف

تجهيز هذه املطالبات إىل تأخري توزيع التعويضات لسنوات.

39

الشكل  .29تصنيف حالة مطالبات التعويض عن املمتلكات يف جميع مناطق العودة

٪٤

الشكل  .30النسبة املئوية لألرس العائدة اليت تعيش يف ممتلكات متنازع عليها
حسب أعىل  15من أقضية العودة
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املؤرش :20
األرس العائدة اليت تعيش يف ممتلكات
متنازع عليها
ويستند هذا املؤرش إىل تقارير األرس العائدة اليت تفيد بأن ممتلكاتها
متنازع عليها ،مثل األرس اليت تعيش حاليا يف ممتلكات التملكها وليس
لديها وثائق امللكية الخاصة بتلك املمتلكات وغريها من الحاالت .ومن

ثم فإن  %12من مجموع السكان العائدين يتأثر حاليا بهذه األنواع من

النزاعات .وباإلضافة إىل ذلك ،هناك تفاوت كبري حسب منطقة العودة،

حيث تضم منطقة القائم وبيجي وهيت والحويجة أعىل نسبة للعائدين
الذين لديهم ممتلكات متنازع عليها .بيد أن التقييم ال يتناول األسباب
املحددة لهذه املنازعات بمزيد من التفصيل ،لذلك ال يمكن تحديد ما

تمثله من تحد عىل املدى القصري أو الطويل األجل عىل حد سواء بالنسبة
للعودة الدائمة لهذه األرس إن وجد.

 39إينا رحيمة جان وآخرون ،قضايا اإلسكان واألرايض واملمتلكات ( )HLPاليت تواجه العائدين يف املناطق املستعادة يف العراق :تقييم أويل (أربيل :املنظمة الدولية للهجرة
 )2016وكذلك بودو " نحن نأمل لكننا عاجزون" .
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املنظمة الدولية للهجرة

العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

املعيار رقم :5

املعوقات اليت تعرتض الوثائق القانونية
ما الذي تنطوي عليه الوثائق القانونية
باعتباره احد العقبات؟

%46

تغطي هذه االنواع األخرية من املعوقات اليت تعرتض إعادة اإلدماج

املؤرش 23

الجوانب املرتبطة بالوثائق القانونية لكل من أفراد األرسة واملمتلكات
عىل حد سواء .حيث تلعب الوثائق وخاصة الوثائق الشخصية دوراً حاسماً

النسبة املئوية لألرس العائدة يف املواقع
اليت ال توجد فيها محاكم قانونية

ال أساسياً يف الحصول عىل ترصيح
يف عملية العودة نظراً ألنها تشكل عام ً
أمين لألرس الراغبة يف العودة ،باالضافة اىل اآلثار املرتتبة عىل قدرة األرس

عىل الوصول إىل الخدمات الحكومية أو العدالة أو التقدم للحصول عىل

املصدر.)2020( ILA :

الوظائف أو املساعدات .وقد تواجه األرس طوال فرتة النزوح من بني أمور

ما مدى شيوع املعوقات اليت تعرتض الوثائق
القانونية يف مناطق العودة وأين توجد؟

الكاملة يمكن أن تتعرض األرس ملخاطر األمن والحماية.

يظهر الوضع العام يف حني تقترص القضايا القانونية عىل نسبة ضئيلة

أخرى مشاكل تتعلق بالوثائق بسبب فقدانها أو عدم االعرتاف بذلك .ويف

حالة العودة بدون الوثائق الثبوتية الشخصية أو وثائق امللكية القانونية

ولهذا السبب ،هناك عنرص هام آخر للنظر يف العقبات اليت تعرتض
سبيل الحصول عىل الوثائق القانونية وهو إذا كانت األرس العائدة قادرة

عىل الوصول اىل املحاكم لحل قضايها القانونية .ففي مناطق العودة قد

يتم اعاقة الوصول ألن املكاتب القانونية واالدارية املعنية اليت يسرتجع
العائدون من خاللها الوثائق الشخصية لم تبارش العمل.

كيف تقاس املعوقات اليت تعرتض الوثائق القانونية؟
واستنادا إىل الوصف الوارد أعاله ،هناك ثالث عقبات رئيسية يتعني
دراستها فيما يتعلق بالوثائق القانونية .ويتناول اثنان منها الحيازة

الفعلية للوثائق القانونية الالزمة من قبل العائدين ،وينظر األخري يف
إمكانية وصول عامة السكان إىل املحاكم اليت من شأنها أن ُتيرس حل
املسائل القانونية وقضايا الحماية بالوسائل اإلدارية.

%21

املؤرش 21

النسبة املئوية لألرس
العائدة اليت تفتقر إىل
وثائق الهوية الشخصية
أو العائلية الرئيسية
املصدر.)2019( MCNA :

نسبيا من األرس فإن طرق حل هذه القضايا تبدو متعرثة اىل حد كبري

بسبب غياب املحاكم القانونية الفاعلة أو املتاحة يف املناطق املحيطة

مبارشة بالعائدين (أو امكانية ظهورها يف املستقبل ،بما يف ذلك تسوية

املنازعات) ونورد أدناه مناقشة لكل مؤرش مع رؤى متعمقة إضافية.

املؤرش :21
األرس العائدة اليت ال تمتلك وثائق الهوية
الشخصية أو العائلية الرئيسية
يغطي هذا املؤرش النسبة املئوية لألرس اليت تفتقر إىل أي من الوثائق

القانونية األساسية ،وهي بطاقة نظام التموين العام لألرسة ،PDS

وبطاقة الهوية و  /أو شهادة الجنسية ألفراد األرسة البالغني ،وشهادة
امليالد ألفراد األرسة الذين تقل أعمارهم عن  18عاما .وبناء عىل ذلك ،فإن

%4

املؤرش 22

النسبة املئوية لألرس
العائدة اليت تعيش يف
ممتلكات تفتقر إىل
ضمان الحيازة
املصدر.)2019( MCNA :

 %21من األرس تفتقد عىل األقل واحدة من هذه الوثائق .واملسالة األكرث

شيوعا واليت تؤثر عىل  %18من األرس هي عدم امتالك أفراد األرسة البالغني

بطاقة الهوية أو شهادة الجنسية .وييل ذلك  %4من األرس اليت ال يمتلك
أفرادها الذين هم تحت النس القانوين شهادات امليالد و  %2من األرس

اليت فقدت بطاقة نظام التموين العام.

بكثري من املتوسط الوطين .وتوجد أعىل النسب املئوية يف املناطق الريفية
واألقضية املعزولة وتضم أقضية هيت والقائم وسنجار .وتعترب هذه

األخرية بالغة األهمية وال سيما أن كل العائدين تقريبا (معظمهم من
االيزيديني) الذين فقدوا بطاقة الهوية الوطنية وهي حالة هيكلية أثرت

تاريخيا بشكل غري متناسب عىل هذه االقلية.

 41تضيف النسبة إىل أكرث من  %21ألن بعض العائالت قد تفتقد أكرث من وثيقة واحدة.
 42جان وآخرون ،قضايا اإلسكان واألرايض واملمتلكات اليت تواجه العائدين يف املناطق املستعادة يف العراق.
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41

تتميز العديد من األقضية بوجود نسب مئوية من األرس املترضرة أعىل

 40ترمز بطاقة  PDSإىل نظام التمومني العام و إىل نظام تقنني الطعام الذي تديره الدولة وبطاقة هوية األرسة ذات الصلة.

املنظمة الدولية للهجرة
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العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

الشكل  .31النسبة املئوية لألرس العائدة اليت ليس لديها الوثائق األساسية أوالهوية
الشخصية حسب أعىل  15من أقضية العودة
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املؤرش :22
األرس العائدة اليت تعيش يف ممتلكات
تفتقر إىل ضمان الحيازة
يغطي هذا املؤرش األرس اليت ُتبني أن أحد أكرث املسائل إلحاحا فيما يتعلق
بمساكنها الحالية هو االفتقار إىل ضمان الحيازة .ومن ثم فان  %4من

العائدين فقط أبلغ عن هذه الحالة حيث ابلغت معظم األقضية عموما

عن نسب مئوية منخفضة نسبياً .لذلك يمكن أن يحدث االفتقار إىل
ضمان الحيازة بسبب فقدان وثائق امللكية أثناء النزاع وما تاله من نزوح
أو يف بعض الحاالت بسبب عدم امتالك األرس للمستندات يف املقام األول.

وكثريا ما تكون هذه الحالة األخرية نتيجة ملشاكل تتعلق باملمتلكات اليت

لم تحل من فرتات الرصاع السابقة يف العراق وكذلك نتيجة لسياسات

املنظمة الدولية للهجرة
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النظام السابق املتعلقة بنقل السكان إىل أماكن أخرى.
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 43املرجع نفسه.
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الشكل  .32النسبة املئوية لألرس العائدة املوجودة يف املمتلكات اليت تفتقر إىل ضمان
الحيازة حسب أعىل  15قضاء للعودة
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املؤرش :23
األرس العائدة يف املواقع اليت ال توجد فيها
محاكم قانونية
يقوم هذا املؤرش بتقييم ما إذا كان باستطاعة العائدون يف مواقع معينة
الوصول إىل املحكمة القانونية املوجودة يف الناحية .واألهم من ذلك ،أنه

يصنف الوصول اىل :أوالً ،أن تكون املحكمة مفتوحة وتعمل بكامل طاقتها؛
ثانيا ،أن املحكمة تعمل بشكل جزيئ فقط؛ وأخريا ،أن املحكمة مغلقة أو
ال يمكن الوصول إليها عىل اإلطالق يف تلك املنطقة .وعىل هذا األساس

فإن  %31من العائدين يعيشون يف املواقع اليت تعمل فيها املحاكم بشكل
جزيئ فقط و  %15منهم يعيشون يف مواقع ال يمكن الوصول اىل املحاكم

مطلقا .وهذا يعين أن ما مجموعه  %46من العائدين قد يواجهون مشاكل

يف االستفادة من املحاكم القانونية يف القضايا املتعلقة باحتياجات الحماية
مثل قضايا الوثائق القانونية اليت تم بحثها من قبل.

العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

يختلف مستوى الوصول اختالفاً كبرياً بحسب القضاء .فإن بعض األقضية

أو سنجار أو املوصل من تقويض كبري يف الوصول إىل املحاكم القانونية،

مثل تكريت والحويجة وخانقني والرشقاط تتيح لسكانها امكانية الوصول

حيث يواجه العائدون يف الحمدانية تحديات كبرية.

الكامل إىل املحاكم القانونية .يف حني يعاين آخرون مثل الحمدانية أو بيجي
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الشكل  .33النسبة املئوية لألرس العائدة يف املواقع اليت ال تتوفر فيها محاكم قانونية حسب أعىل  15قضاء للعودة
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الخالصة
بحث هذا التقرير مدى انتشار املعوقات الرئيسية أمام إعادة اإلدماج اليت تواجهها

األرس العائدة يف العراق اعتبارا من منتصف عام  .2020تم جمع هذه العقبات يف

خمسة معايري ذات أولوية وفقا إلطار التحليل الذي اقرتحه  EGRISوتم وضعها يف

سياق العراق )1( :السالمة واألمن والعالقات االجتماعية؛ ( )2مستويات معيشية
مالئمة؛ ( )3الوصول إىل سبل كسب العيش واألمن االقتصادي؛ ( )4اسرتداد

املمتلكات والحصول عىل تعويضات عنها؛ و ( )5الوثائق .تم استخراج مؤرشات

الفرد من ثالثة تقييمات رئيسية واسعة النطاق املتاحة حول العائدين :التقييم
املتكامل للمواقع ومؤرش العودة وتقييم االحتياجات املتعددة املجموعات.
املعوقات الرئيسية املعروضة هنا واليت يبدو أنها تؤثر عىل معظم العائدين

الدعم املقدم من قبل السلطات واملجتمع الدويل .وأن املعوقات اليت ما

اليت تم تحليلها ،أفادت التقارير بأن األرس العائدة تمكنت من إعادة بناء

التدخالت الهيكلية واملؤسسية ملعالجتها هي (عىل سبيل املثال ،مخاطر

تتعلق بمخاوف هيكلية (واجتماعية) .واستنادا إىل مجموعات البيانات
حياتها واستئنافها والحفاظ عىل رفاهها املادي يف مواطنها األصلية ،وذلك
بفضل اإلجراءات الفردية للعائدين أنفسهم يف كثري من الحاالت اىل جانب

زالت قائمة إىل حد كبري والخارجة عن سيطرة األفراد وتتطلب املزيد من

العنف أو األعمال التجارية أو الزراعية غري الفعالة أوعدم توفر املحاكم

القانونية أو استالم التعويضات).

 44وتجدر اإلشارة إىل أن املحاكم القانونية كثريا ما توجد يف مراكز األقضية .وبالتايل قد تختلف التجارب بالنسبة للعائدين يف املناطق الحرضية أو يف املناطق الريفية  -وال
يمكن استكشاف هذا العامل من خالل مجموعة البيانات املتاحة.
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العودة مجددا اىل الديار  -تصنيف العقبات اليت تحول دون العودة واعادة االدماج يف العراق

ومن خالل دراسة الحالة يف العراق بصفة خاصة باستخدام مجموعات البيانات
الواسعة النطاق املوجودة ،يسلط هذا التقرير الضوء أيضا عىل أوجه القصور
الحالية يف رصد التقدم نحو إعادة اإلدماج بصفته حال دائم ًا ويقدم التوجيه ادناه
ملعرفة مدى تعقيد هذه العملية ،فإنه ُيدرك أيضا أنها تنطوي عىل مزيج من
العوامل املوضوعية والذاتية فضال عن العوامل الهيكلية واملكانية:

•تعترب مقارنة مؤرشات العائدين مع املجموعات السكانية األخرى (عىل
سبيل املثال اليت لم تغادر) يف موقع معني أمر بالغ األهمية لفهم مدى
ارتباط العقبات اليت يتم العثور عليها بهوية النزوح بدالً من العوامل
الهيكلية اليت تؤثر عىل جميع السكان .عىل عكس النازحني يمكن قياس
التقدم املحرز نحو االندماج املحيل يف املجتمع املضيف بينما ال توجد
دائما مجموعة قابلة للمقارنة يمكن قياس العائدين عىل أساسها.
فمعظم املناطق يف العراق ال تضم أعداد كبرية من السكان املقيمني
(اليت لم تغادر) نظرا ألن جميع السكان تقريبا نزحوا يف وقت أو آخر
عادة ما يتم استبعادهم
أثناء النزاع وحيثما يوجد مثل هؤالء السكان
ً
من جمع البيانات التمثيلية .وملعالجة هذا األمر ينبغي بذل الجهود
إلدراج الجماعات السكانية اليت لم تغادر أبدا يف جمع البيانات ،حيثما
أمكن ذلك .ولكن يف غياب ذلك ،فان القاسم املشرتك األدىن هو تقييم
مؤرشات مناطق العودة مقابل مناطق أخرى ممثالة غري متأثرة بالرصاع
يف البلد من خالل دراسة استقصائية اجتماعية – اقتصادية وطنية
45
واسعة النطاق.
•من املهم اكتشاف الفجوات املوجودة يف قياس عقبات إعادة اإلدماج
عىل وجه التحديد بمجرد أخذ مجموعات املقارنة يف االعتبار .ويبدو أن
األمن والعالقات واالجتماعية تتصدران املعوقات اليت تعرتض سبيل
اعادة االدماج ولكن القدرة عىل قياسها بدقة ال تزال متباينة وضئيلة.
لذلك ينبغي النظر يف وضع مؤرشات أفضل للعالقات والتفاعالت
االجتماعية اليت تركز عىل سبيل املثال عىل راحة  /حماية والثقة يف
الجوار واملشاركة العامة من أجل التنمية وادماجها يف الدراسات
االستقصائية للحلول املستدامة يف العراق.
•يف حني أنه من املهم قياس مدى انتشار املعوقات اليت تعرتض
الحلول املستدامة وكما هو الحال يف هذا التقرير إال أن هناك حاجة إىل
املزيد من البحث لقياس شدة أو تأثري هذه ااملعوقات عىل إعادة اإلدماج
يف هذه الحالة .أي ما هي النتائج املتوقعة لهؤالء العائدين املتأثرين
بشكل كبري بالعقبات .عىل األقل يف السياق العراقي فإن الرتكيز الحايل
هو تقييم نتائج إعادة اإلدماج الناجحة من خالل النوايا املعلنة للبقاء
يف مواقع العودة أو املعدالت الفعلية إلعادة النزوح بعد العودة غري
الناجحة ،لكن البيانات تظهر أن أقل من  %3من األرس العائدة تشارك
يف أي منها ،بغض النظر عن املعوقات اليت قد يواجهونها يف املكان
الذي يعيشون فيه اآلن 46.يف الواقع نظراً ألن العديد من املعوقات
اليت قيست هنا ال تزال مرتفعة اىل حد ما ،فإن هذا يشري إىل تقدم
معتدل أو منخفض نسبياً نحو إعادة اإلدماج .عالوة عىل ذلك ،تشري
النتائج النوعية إىل أنه حىت لو لم يخطط الناس للمغادرة ،فإنهم
يعربون عن مشاعر اإلهمال والتهميش والغربة عند العودة ،مما
يشري مرة أخرى إىل أن إعادة االندماج قد ال تتقدم بسالسة .وألن العودة
أصبحت مفهومة عىل نحو متزايد باعتبارها عملية اجتماعية سياسية،

وليس جغرافية فحسب ،وتشتمل عىل مطالبات متداخلة بالتعويض
واالعرتاف ،فالبد من تطوير واختبار وسائل أفضل لقياس نتائج إعادة
اإلدماج اليت تعكس هذا .وعليه يجب أن تأخذ القياسات املحدثة لنتائج
إعادة اإلدماج يف االعتبار املسح املبارش ملواقف األرس العائدة وتفضيالتها
بشأن قبول االنتماء والتهميش والقدرة املتصورة عىل استئناف الحياة
والثقة يف املؤسسات من بني أمور أخرى (ومقارنة هذه النتائج بنتائج
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الفئات السكانية األخرى غري املتأثرة بالنزاع عىل النحو املذكور أعاله).
• باالضافة اىل ذلك ،يجب أن تجمع املؤرشات الخاصة باملعوقات اليت تعرتض
إعادة اإلدماج بني القياسات عىل مستوى األرسة واملوقع (عىل سبيل املثال
 MCNAو  ILAعىل التوايل) .لذا من املهم أن يكون كال املستويني يف اطار
ألن بعض العقبات تتمحور حول تجارب األفراد أو األرس (مثل العيش يف
منزل مدمر أو تالف) ،والبعض اآلخر يعتمد عىل املوقع الذي يعيشون فيه
ويؤثر عىل قنوات اعادة االدماج للمجتمع بأكمله (عىل سبيل املثال عمل
املؤسسات والخدمات العامة) 48.باالضافة اىل ذلك ،تساعد التقييمات
عىل مستوى املوقع يف التعويض عن نقص التمثيل يف التقييمات عىل
مستوى األرسة (حيث ال يتم عادة مسح جميع املواقع يف أي منطقة).
•ومن شأن التحسينات اليت أدخلت عىل مجموعات املقارنة ونتائج
إعادة اإلدماج عىل مستوى األفراد وعىل املستوى املحيل أن ُتمكن بعد
ذلك من إجراء تحليل تجرييب لتحديد املعوقات اليت لها تأثري أكرب عىل
إعادة اإلدماج من غريها ،أي مدى خطورتها .إن اإلطار املعروض هنا
ثابت ،حيث أنه يشري إىل مدى انتشار كل عقبة عرب مناطق العودة
ولكنه ال يستطيع أن يشري إىل مدى خطورتها بسبب عدم وجود تنوع
يف النتائج داخل وكالء اعادة االدماج الحاليني املستخدمني (النوايا
واعادة النزوح) الدراجها يف هذا النوع من التحليل االحصايئ.
•وأخريا ،يمكن أن تستفيد تقييمات إعادة االدماج هذه من قياسات
كمية أكرث تقدما ،مثل بيانات االفرقة أو التصميمات الطولية (أي
قياس عينة تمثيلية من األشخاص املتأثرين بالنزوح يف سياقات
مختلفة بمرور الوقت) 49.ويمكن أن تكون هذه التصميمات مفيدة
لتتبع العوامل الفردية للعائدين (وتلك الخاصة باملواقع اليت يقيمون
فيها) يف قيادة أو إعاقة اعادة االدماج وتقييم مختلف النهج أو عمليات
إعادة االدماج  -بما يف ذلك مكانية اجراء تقييمات التأثر عىل برامج
محددة أو تدخالت مرتبطة باسرتاتيجية الحلول املستدامة.
وتقدم هذه النقاط خطوط جديدة من البحث لفهم عملية إعادة اإلدماج

عىل نحو أفضل باعتبارها مفهوم وتقييم تقدم األرس العائدة بمرور الوقت.
وما يجعل هذه املساعي واعدة بشكل خاص يف السياق العراقي هو أن
عمليات االستكشاف الطولية لنهاية النزوح ومؤرشات الخطورة والتحليل
املتعدد املستويات لألرس للعوامل املوضوعية والذاتية واملكاين اليت ُتشكل

نتائج االدماج املحيل مع مجموعات املقارنة قد بدأت بالفعل .ويمكن أن

تضع هذه الجهود املستمرة األساس لالبتكار حول الطرق املحددة اليت يتم
من خاللها تصميم البحوث والتدخالت للتصدي بشكل خاص للعقبات
الفريدة اليت تواجهها األرس العائدة يف طريقها إىل إعادة االندماج املستدام

يف مواقعها األصلية ومجتمعاتها.

 45انظر عىل سبيل املثال ،الجهاز املركزي لإلحصاء ،وزارة التخطيط ،حكومة العراق ،والبنك الدويل ،مجموعات بيانات املسح االجتماعي واالقتصادي لألرسة يف العراق .هناك
جولتان ( 2007و  )2012وكان من املقرر إجراء جولة ثالثة يف .2020-2019
 46تشري النتيجة هنا إىل النتيجة املتوقعة للتأثر أو القدرة عىل التغلب عىل تحديات إعادة اإلدماج أو ،بعبارة أخرى ،ما إذا كان قد تم تحقيق إعادة اإلدماج بشكل مستدام أم
ال .وبناء عىل املنطق الوارد يف هذه الجملة ،ويف ظل وجود تحديات شديدة ،لن يكون العائدون مستعدين للبقاء يف مناطق العودة.
 47املنظمة الدولية للهجرة يف العراق وفريق العمل املعين بالعودة وسوشيال انكويري" ،املُ ُدن ،موطناً"؛ و  ،Danwadaag Durable Solutions Consortiumتقرير تقييم
التكامل املحيل (إعادة) ( ،)LORAتقرير (نريوبي.).2020 ،Danwadaag Durable Solutions Consortium :
 48املنظمة الدولية للهجرة يف العراق وفريق العمل املعين بالعودة وسوشيال انكويري" ،املُ ُدن ،موطناً".
 49املنظمة الدولية للهجرة يف العراق وجامعة جورجتاون ،الوصول إىل حلول مستدامة بني النازحني يف العراق :خمس سنوات يف النزوح (أربيل :املنظمة الدولية للهجرة.)2020 ،
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