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ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

القسم األول :املق ّدمة والنتائج الرئيسة
تفش وباء عاملي؟ يف البداية ،مل تتوقع هذه الدراسة ،التي قامت بها املنظمة الدولية للهجرة
ول عند
ماذا يحدث
ّ
َ
لألس التي تعاين من النزوح املط ّ

وجامعة جورجتاون ،اإلجابة عىل هذا السؤال قبل
ست سنوات 1.مع ذلك ،ارتأت الدراسة بشكل فريد أن تجيب عىل هذا السؤال .فاملرشوع املختلط النهج،
ّ

األس العراقية التي نزحت بسبب النزاع مع تنظيم "داعش" الوصول
يجمع بيانات من املسوحات واملقابالت التي أجريت ،بغية معرفة كيف تحاول نفس
َ

"حل دائم" لنزوحها ،عىل النحو املحدد يف إطار عمل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت حول الحلول الدامئة.
ٍّ
إىل

2

كانت الدراسة التي أجريت خالل عامي  2014و 2015بني النازحني الساكنني خارج املخيامت ،قد ط ّبقت املعايري الثامنية التي ميكن أن تقيس مجتمعة ،حالً
والسكَن ،والحصول عىل الوثائق الثبوتية ،وملّ شمل األرسة ،واملشاركة
وسبل العيش،
َ
دامئاً .وهذه املعايري هي :السالمة واألمن ،ومستوى املعيشةُ ،

ست جوالت من جمع البيانات،
يف الشؤون العامة ،والوصول إىل العدالة .وكانت الدراسة قد تتبّعت ،باستخدام كل معيار من هذه املعايري عىل مدى
ّ

األس النازحة والحلول التي تصيغها أثناء بحثها عن حل دائم لنزوحها.
التغيات يف التحديات التي تواجه
َ
ّ

فصل هذا التقرير ،تأثري جائحة كورونا عىل النازحني؛ وبشكل خاص متاشياً مع الغرض
واستنادا ً إىل النتائج املستخلصة من الجولة السادسة لجمع البيانات ،يُ ّ
متني :األوىل ،تشخيص التحديات
األس النازحة عىل تحقيق ٍّ
من الدراسة ،تأثري جائحة كورونا عىل قدرات
حل دائم .وينطوي هذا املسعى األخري عىل َ
مه ّ
َ
السابقة عىل جائحة كورونا (فهي ذات صلة بالنزوح يف املقام األول) .والثانية ،تحديد التحديات التي أحدثتها جائحة كورونا ،أو جعلتها أسوأ .وقد ساعدت
الطبيعة الطولية للدراسة وقدرتها عىل مقارنة النتائج الحالية بالتوجهات السابقة وباستخدام نفس املؤرشات ،عىل تفكيك واستكامل هاتني املهمتني.

ست جوالت حتى اليوم
م جمع البيانات من
ّ
ت ّ
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 1ملزيد من املعلومات حول منهجية الدراسة ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين . http://iraqrecovery.org/durablesolutions/Methodology.php#Methodology :ويف خروج عن
واألس النازحة ،تم جمع كافة بيانات الجولة السادسة بواسطة الهاتف.
الجوالت السابقة لجمع البيانات ،وضامناً لسالمة األشخاص الذين متت مقابلتهم
َ
 2الحلول الدامئة عموماً هي العودة أو االندماج أو إعادة التوطني .ويع ّرف "إطار العمل بشأن الحلول الدامئة للنازحني" الذي وضعته اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت يف عام
 2010الحل الدامئي للنزوح بأنه "حني ال يكون النازح بحاجة ألي مساعدة أو احتياجات حامية تتعلق بالنزوح ،وميكنه فضالً عن ذلك التمتع بحقوق دون متييز بسبب نزوحه" .الجمعية
العامة لألمم املتحدة .تقرير ممثل األمني العام عن حقوق اإلنسان للنازحني ،والرت كالني :إطار العمل بشأن حلول النزوح 9( ,4.Add/21/13/A/HRCشباط/فرباير  )2010ص  .1متوفر عىل:
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/HRC/1321//Add.4
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ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

جلت منظمة الصحة العاملية لغاية أيلول /سبتمرب ،2021حوايل
س ّ
مليون إصابة بفريوس "كوفيد ٪5( "19-من السكان) و 22,000حالة
َ

والتعليم كام هي الحال يف العديد من دول العامل ،إال أن أزمة النفط

حوايل  6.6مليون فرد قد حصل عىل جرعة لقاح 3.ورغم أن الجائحة

االقتصاد النفطي بسبب انخفاض الطلب عىل النفط عىل الصعيد

وفاة يف العراق من مجموع السكان البالغ  41مليون نسمة .وكان

ورغم أن تأثري جائحة كورونا شمل قطاعات الرعاية الصحية واالقتصاد
يف العراق التي تزامنت مع الجائحة فاقمت من آثارها .إذ تراجع

ظهرت يف العراق يف آذار /مارس  ،2020إالّ أن اإلبالغ عن إصابات كان

العاملي و"التزام الدول األعضاء يف أوبك بلَس بخفض اإلنتاج ،األمر

املسح امليداين) ثم بلغت ذروتها يف متوز /يولية (بعد االنتهاء من

 .كذلك أدى حظر التجول واإلغالق إىل انكامش االقتصاد غري النفطي

يف عام  ،2021وتضاءلت االصابات يف منتصف نيسان /أبريل (أثناء
املسح امليداين) .ويبدو إن حظر التجوال واإلغالق املبكرين والتعليم

عرب اإلنرتنت يف عام  2020أدّيا إىل إبقاء الناس يف منازلهم يف

وقت مبكر ،وبالتايل تقليل االنتشار املبكر للجائحة ،رغم ظهور موجة

صغرية بلغت ذروتها يف أيلول /سبتمرب .2020

يعطي هذا الجدول الزمني خلفية عن السياق ،من أجل فهم مخاوف

الذي أدى إىل انخفاض الناتج املحيل اإلجاميل للنفط بنسبة "%17.6
4

بنسبة  ،%9وكان قطاعا السياحة الدينية والخدمات األكرث ترضرا ً .وإىل

جانب انخفاض سعر الدينار العراقي مقابل الدوالر األمرييك ،ارتفعت

أسعار السلع األساسية يف العراق بشكل كبري .وشهِد االقتصاد

العراقي بحسب البنك الدويل ،أكرب انكامش يف عام  2020منذ عام
.2003

5

أث ّر حظر التجوال واإلغالق الخانق لألنشطة االقتصادية عىل الفقراء

األس النازحة ذات الصلة بجائحة كورونا ،وأي معيار من املعايري
َ
الثامنية تأثر بدرجة أكرب بالجائحة .وأظهرت النتائج الرئيسة املستخلصة

والنازحني أكرث من غريهم ،بسبب اعتامد هؤالء عىل العمل غري

قد ركد بشكل يسء مع مرور الوقت؛ إذ مل تتفاقم الظروف العامة

 ،2021كانت البطالة أعىل بأكرث من " 10نقاط مئوية من معدالتها قبل

الثاين /يناير  )2020لكن النتيجة تغريت قليالً يف الجولة السادسة.

غذائية وغريها من السلع العينية .وما زالت معدالت الفقر عالية جدا ً

حل دائم كان
من التقارير السابقة ،إن سعي النازحني نحو التوصل إىل ّ

لألس النازحة خالل الجولة الخامسة (ترشين األول /أكتوبر  - 2019كانون
َ

ويخلص هذا التقرير إىل أن جائحة كورونا مل تؤثر عىل غالبية

االتجاهات التي لوحظت سابقاً يف كل معيار من املعايري الثامنية،

باستثناء معيا َرين ،هام :مستوى املعيشة والوصول إىل العدالة؛ ال
مرت خالل النزاع مع "داعش".
سيّام تعويض املساكن التي ترضرت أو ُ
د ِّ

الرسمي واليومي كمصدر رئييس للدخل .ويف نيسان /أبريل

الجائحة" 6.ومل تقدم الحكومة سوى القليل من املساعدات من سالل
يف املناطق الجنوبية والشاملية من العراق .إذ كانت معدالت الفقر

األس غري النازحة بأكرث
األس النازحة يف شامل العراق ،أعىل من
بني
َ
َ
من ضعفني" علامً أن أعداد النازحني يف املناطق الجنوبية أقل ،لكن

مستويات الفقر هناك أعىل قليالً بشكل عام.

7

وتشري االتجاهات الطوليّة إىل أن جائحة كورونا كان لها تأثري سلبي

وبعد تسليط الضوء عىل النتائج الرئيسية للجولة السادسة ،أضيفت

النفقات .وعىل نحو متناسب ،يبدو إن الضغط االقتصادي الذي تسببت

تحديدا ً عىل التوجهات السائدة بني النازحني الذين ما زالوا يف نفس

بشكل خاص عىل الحاجة إىل تغيري منط استهالك األغذية وتخفيض
به جائحة كورونا وما نجم عنه من آثار عىل نفقات املعيشة اليومية،

إىل هذا التقرير أربعة أقسام أخرى .ويركز القسم الثاين من التقرير
املنطقة التي نزحوا إليها أول مرة عند البدء بالدراسة يف عام .2016
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ويف كل معيار من املعايري الثامنية ،يعرض هذا القسم من التقرير،

األس النازحة للحصول عىل تعويضات .وحيث
أدى إىل ازدياد حاجة
َ
األس النازحة التي قدمت طلبات للحصول عىل تعويضات كان
أن عدد
َ

ست جوالت من جمع البيانات الجارية (أو املتوقفة)
النتائج عىل مدى
ّ

للعدالة والتعويض.

التي ميكن أن تتأثر سلباً بجائحة كورونا.

ور النازحني
راكدا ً يف املرة األوىل ،إالّ أن تحوالً ملحوظاً حدث بشأن تص ّ

األس النازحة حالً دامئاً ،مع إيالء اهتامم خاص للتوجهات
يف تحقيق
َ

 3منظمة الصحة العاملية ،العراق،
https://covid19.who.int/region/emro/country/iq ،202120/9/
 4البنك الدويل ،جمهورية العراق ،157 ،نيسان /أبريل .2021
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/866ae3150fd383da11ade2640546e17f-0280012021/original/6-mpo-sm21-iraq-irq-kcm2.pdf.
 5نفس املصدر السابق
 6نفس املصدر السابق
 7البنك الدويل" ،املرصد االقتصادي العراقي :حامية الفئات الهشّ ة يف زمن الجائحة :الدعوة إىل حوافز عاجلة وإصالحات اقتصادية" خريف  ،2020ص،20 .
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986154260/34749/.pdf
 8ميكن تعميم النتائج املستخلصة من  1.526أرسة شملتها الدراسة عىل حوايل  52.000أرسة ما زالت يف حالة نزوح من العيّنة األصلية للنازحني من األنبار وبابل وبغداد
ودياىل وكركوك ونينوى وصالح الدين (سبع محافظات أصل) نزحوا إىل إحدى املحافظات األربع التي شملتها الدراسة :بغداد والبرصة وكركوك والسليامنية .يبلغ هامش
األس التي انتقلت من منطقة إىل أخرى لكنها مل تعد إىل ديارها.
الخطأ يف النتائج املبلغ عنها يف القسم الثاين  2.6نقطة مئوية .وتتبعت الدراسة مجموعة فرعية من
َ
وقد استبعد هؤالء "املنتقلون" من هذا التقرير.
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ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

األس العائدة إىل
ثم يعرض القسم الثالث موجزا ً للتقدم الذي أحرزته
َ

مناطقها األصلية يف الجولة السادسة نحو التوصل إىل حل دائم.
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عد يف وقت واحد؛ والعتامد بعض املعايري
وحيث أن جميع
األس مل ت ُ
َ
عىل الوقت ،يلخّص هذا القسم أين تقف األمور بني كل معيار من

املعايري الثامنية يف الجولة السادسة فقط .وبالنظر مرة أخرى إىل
النازحني الذين ما زالوا يف مناطق النزوح ،يركز القسم الرابع من هذا

التقرير عىل آثار جائحة كورونا ،ويتعمق يف تصورات النازحني حول

مدى تأثري الجائحة عىل االقتصاد ،والوصول إىل الرعاية الصحية،
وتعليم األطفال .ويختتم القسم الخامس هذا التقرير بتوصيات عامة
ست سنوات من جمع البيانات ،وتقارير مأخوذة من "الوصول إىل
بعد
ّ

حلول دامئة للنازحني يف العراق".

النتائج الرئيسة من الجولة السادسة
•مل تشكل ثالثة معايري من بني املعايري الثامنية ،تحدياً مركزياً للنازحني
خارج املخيامت الذين شملتهم الدراسة .فمنذ الجولة األوىل (آذار/
مارس ،وأيار /مايو  )2016فقدت نسبة قليلة جدا ً من عائالت النازحني
وثائقها الثبوتية (أقل من  )٪7أو انفصلت عن العائلة (أقل من )٪5
أو شاركت يف الشؤون العامة (أقل من .)٪8
أس النازحني تقريباً معيارا ً رابعاً هو السالمة واألمن،
•استوفت جميع َ
عند نزوحهم أول مرة .وبحلول الجولة السادسة (شباط /فرباير -
حزيران /يونية  )2021أبلغ  %99من النازحني عن شعورهم باألمان
التام أو املعتدل منذ عامهم األول يف النزوح .إن شعور النازحني
خارج املخيامت باألمان ،وعدم فقدانهم لوثائقهم الثبوتية أو
عد إنجازا ً
قدرتهم عىل استبدالها ،وعدم انفصالهم عن أرسهم ،ي ّ
كبريا ً للنازحني واملجتمع املضيف وللعراق أيضاَ.
•منذ الجولة الثالثة (متوز /يولية -أيلول /سبتمرب  )2017انخفضت
األس النازحة من حيث التمييز يف الوصول إىل
بشكل كبري ،نسبة
َ
والسكن وخدمات األحوال املدنية والخدمات الصحية
فرص العمل
َ
والتعليم ،ووصلت إىل أدىن مستوياتها عىل اإلطالق يف الجولة
السادسة (شباط /فرباير -حزيران /يونية  .)2021ويدّل ذلك عىل أن
النازحني صاروا يشهدون قبوالً أكرب يف مجتمعاتهم مع مرور
الوقت.
•ما تزال هناك تحديات تواجه النازحني يف تلبية احتياجاتهم األساسية
ومستوى معيشتهم .ورغم أن أغلبية النازحني ( )%70قادرون عىل
تلبية احتياجاتهم األساسية ،إالّ أنهم اضطروا إىل اعتامد وسيلة
سلبية واحدة عىل األقل للتكيّف ،ال سيّام فيام يتعلق باستهالك
التغي يف السلوك الغذايئ مرتبط إىل حد
الغذاء .ويبدو أن هذا
ّ
كبري بالتداعيات االقتصادية الناجمة عن الجائحة.
•يف ضوء التحديات التي تواجه توفري االحتياجات األساسية ،انخفض
تقييم النازحني العام ملستوى معيشتهم للمرة األوىل منذ بداية
الدراسة .ففي الجولة السادسة (شباط /فرباير ،وحزيران /يونية
 ،)2021أفاد عدد أكرب من النازحني إنهم أسوأ حاالً مام كانوا عليه قبل
النزوح ،مقارنة بالنسبة التي ذكرت نفس اليشء يف الجولة الثانية
(شباط /فرباير ،ونيسان /أبريل .)2017
د سابقاً يف تقرير "الوصول إىل حلول دامئة للنازحني يف
•كام ور َ
العراق :ثالث سنوات من النزوح" ،ما زالت مجاالت العمل حيوية
لألس التي تعيش يف حالة نزوح .إذ لوحظ يف الجولة
بالنسبة
َ
األس تعمل يف قطاع مختلف عن الذي كانت
السادسة ،إن معظم
َ
تعمل فيه خالل الجولة األوىل .وعىل الرغم من هذه املرونة عىل
األس ،ما يزال العمل العشوايئ مهيمناً عىل فرص عمل
مستوى
َ
النازحني.

•حيث كان تلقي املساعدات أمرا ً جوهرياً
لألس النازحة يف السنوات
َ
القليلة األوىل من النزوح ،أفادت نسبة أقل من  %10منهم بحصولهم
تغي نوع املساعدات
عىل املساعدات يف الجولة السادسة .كذلك
ّ
األس عن حصولها عىل
يف الجوالت الالحقة ،حيث أبلغ عدد أكرب من
َ
الغذاء واملاء بدالً من النقود واملواد غري الغذائية .ويتوافق هذا
التغي مع مصدر تلك املساعدات ،وهي :الجمعيات الخريية املحلية،
ّ
واألفراد ،بدالً من الحكومة أو املنظامت غري الحكومية.
األس النازحة ،وما زال األقرباء
•ما زال اقرتاض املال أمرا ً حاسامً لبقاء
َ
لألس النازحة يتحملون عبء الدعم .ويفيد ما يقرب من
املقربون
َ
األس يف الجوالت من الثالثة إىل السادسة (متوز/
ثلثي جميع
َ
يوليه  -أيلول /سبتمرب  2017حتى شباط /فرباير  -حزيران /يونية
 )2021أنهم اقرتضوا أمواالً خالل العام املايض .وحيث أن األغلبية
الساحقة قادرة عىل اقرتاض املال ،فإن أكرث من  %80يف الجولة
السادسة تقرتض من األقارب أو األصدقاء.
للسكن ،وهو
•النزوح خارج املخيامت ،يعني تكاليف وأعباء إضافية
َ
لألس النازحة .فاإليجار كان ميثل
ما ميثل أحد أكرب األعباء املالية
َ
حوايل  %25من نفقاتهم الشهرية خالل الجوالت الرابعة والخامسة
والسادسة (آب /أغسطس  -ترشين الثاين /نوفمرب  2018وفرباير/
شباط  -يونية /حزيران  )2021وكان يحتل املرتبة الثانية بعد نفقات
الغذاء.
•كلّام طالت مدة النزوح ،أصبحت ظروف منازل النازحني أسوأ .األمر
األس التي تسنى لها
الذي يجعل العودة أصعب بكثري .حيث أفادت
َ
مرت بشدّة ،وبلغت
رضرت أو ُ
د ِّ
الذهاب لرؤية منازلها ،أن منازلهم ت ّ
تلك الحاالت ذروتها بنسبة  %77يف الجولة السادسة (شباط/
فرباير -حزيران /يونية  )2021بعد أن كانت  %64يف الجولة الخامسة
(ترشين األول /أكتوبر  – 2019كانون الثاين /يناير .)2020
األس النازحة حول العدالة بشكلجذري مع مرور الوقت.
•تغريت أفكار
َ
ول اهتاممهم برضورة محاكمة املجرمني كعامل أسايس
وتح ّ
لتحقيق العدالة ،بحسب إفادتهم يف الجوالت السابقة ،إىل
عنرصين يتعلقان بخسائر النازحني ،هام :التعويض عن االنتهاكات،
األس
واستعادة سبل العيش .إذ ارتفعت مع مرور الوقت ،نسبة
َ
التي ترى يف التعويضات أهم جانب لتحقيق العدالة ،من  %2فقط
يف الجولة الثانية (شباط /فرباير -نيسان /أبريل  )2017إىل  %33يف
الجولة السادسة (شباط /فرباير -حزيران /يونية .)2021
األس النازحة كعنرص أسايس
•كانت عملية التعويضات ،كام تعرفها
َ
األس النازحة يف
من
%58
قدمت
لتحقيق العدالة ،بطيئة .فبينام
َ
أس من
أربع
ذكرت
تعويض،
عىل
للحصول
الجولة السادسة طلباتها
َ
أس ( )%79قدمت طلبات إن طلباتها ما زالت معلقة.
بني كل خمس َ
ومل يتلق التعويض سوى  %3من الذين تقدموا بطلبات.

" 9الوصول إىل حلول دامئة للنازحني يف العراق" ،عبارة عن دراسة استباقية غري مصممة ،عندما أخذت عيّنة الدراسة ،ليك متثل العائدين يف املستقبل .والنتائج املتعلقة
األس التي أخذت منها ع ّينات ،وال متثل جميع العائدين يف مناطق العودة.
بالعائدين تنطبق فقط عىل
َ
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ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

القسم الثاين :النازحون يف مناطق النزوح
ست سنوات ،وفق كل معيار من معايري تحقيق الحلول الدامئة
التوجهات خالل
ّ
املعيار األول :السالمة واألمن
األس النازحة ( ٪99يف الجولة السادسة)
أفادت الغالبية العظمى من
َ

 )2021بأنها تشعر باألمان "التام" ( .)%79فيام مل يبلغ أحد يف الجولة

بالغة األهمية لبقاء النازحني يف مناطقة النزوح .كام أفادت أغلب

ما بعد النزوح من الجوالت السابقة.

أنها تشعر باألمان التام أو املعتدل ،مام يشري إىل أن السالمة مسألة
هذه النسبة يف الجولة السادسة (شباط/فرباير  -حزيران/يونية

السادسة عن مواجهته ألي تهديد أمني ،وذلك كام يتفق مع نتائج

الشكل  :1هل تشعر أنت وأرستك باألمان يف هذه املنطقة؟

١٠٠
٩٠
٧٩

٨٠
٧٠

٦١

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

٦٠
٥٠
٤٠

٥٩

٦٢

٥٣
٤٧
٣٩

٣٠

٢٧

٢٠

١٦

١٠

٤٧
٤١

٣٤

٣٨

٣٥

٢٠

٣

٥

٥

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٢

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٣

٢

٢

١

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٤

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٥

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٦

٠
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺰوح

اﻟﺠﻮﻟﺔ ١

آﻣﻨﺔ ﻤﺗﺎﻣﺎً
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آﻣﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺘﺪل

ﻻ آﻣﻨﺔ وﻻ ﻏﺮﻴ آﻣﻨﺔ

ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

رب أرسة نازحة من بغداد تعيش حالياً يف السليامنية" :هناك
قال ّ
أمن جيد يف املدينة .وأستطيع القول إن كل شخص فيها يستطيع
ترك باب منزله مفتوحاً والنوم بأمان".

ويفيد معظم النازحني ( )٪67أنهم يشعرون باألمان ألن املنطقة آمنة

واملشاكل فيها قليلة جدا ً ،إضافة إىل قبول املجتمع املضيف .وقد

الزمن ،لتصل إىل  %95يف الجولة السادسة (شباط /فرباير  -حزيران/

يونية  .)2021ويف الواقع ،فإن نسبة الذين يشعرون بقبولهم من
املجتمع املضيف قد ازدادت بشكل كبري من  %14فقط يف الجولة
الثانية (شباط /فرباير-نيسان /أبريل  )2017إىل  %66يف الجولة

السادسة.

األس التي تشعر بقبول املجتمع املضيف لها مبرور
ارتفعت نسبة
َ

الشكل  :3هل تشعر أنت وأرستك بقبول املجتمع املضيف يف هذه املنطقة؟
١٠٠
٩٠
٨٠

٧٣

٧٣
٦٦

٧٠

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

٦٠
٥٠
٤٠

٥٠

٤٩

٣٩

٤١
٢٩

٣٠
٢٠
١٠

١٧

١٣
١١

٨

٨

٨

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٣

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٤

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٥

٥

٠
اﻟﺠﻮﻟﺔ ٢

ﻣﻘﺒﻮل ﺟﺪا ً

كثريا ً ما يقارن النازحون شعورهم باألمان مع ما يرونه أو يسمعونه

عن مناطقهم األصلية.

وقال رجل آخر عاد ثم انتقل مرة أخرى" :أعيش يف أربيل كنازح
ألنني ال أثق بالسالمة واألمن يف جلوالء [محافظة دياىل]".

ويشري النازحون أيضاً إىل قدرة غالبيتهم عىل التنقل بحرية؛ إذ قال

أكرث من  %90إنهم يستطيعون التنقل بحرية ،وذلك يتوافق أيضاً مع

الجولة السادسة (شباط /فرباير  -حزيران /يونية  .)2021ومن بني %7

ﻻ ﻣﻘﺒﻮل وﻻ ﻣﺮﻓﻮض

الشكل  :4القدرة عىل حريّة التنقل:
لألس النازحة التي قالت إنها تستطيع التنقل بحرية
النسبة املئوية
َ
١٠٠

٩٣

٩٥

٩٧

٩٩

٨٤

٩٣

٨٠

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

رب أرسة نازحة من األنبار تعيش يف السليامنية حالة
َ
وصف ُّ
العائدين إىل مناطقهم األصلية ،قائالً" :عاد الكثري من النازحني
إىل محافظتي بغداد وصالح الدين ،إال أنهم غادروها مرة أخرى
بسبب امليليشيات .أنا ال أثق بالوضع األمني [ ]...طاملا هناك
ميليشيات موجودة".

ﻣﻘﺒﻮل إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٦

٦٠
٤٠
٢٠
٠
اﻟﺠﻮﻟﺔ ١

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٢

اﻟﺠﻮﻟﺔ  ٣اﻟﺠﻮﻟﺔ ٤

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٥

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٦

ممن قالوا إنهم ال يستطيعون التنقل بحرية يف الجولة السادسة،

أشار جميعهم إىل أن ذلك يعود إىل اجراءات اإلغالق والقيود
املفروضة عىل الحركة بسبب جائحة كورونا.

بشكل عام ،مل تؤثر الجائحة عىل شعور النازحني بالسالمة واألمن .بل
األس النازحة بزيادة اندماجها يف املجتمعات املحلية التي
أفادت
َ

نزحت إليها باديء األمر.
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ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

املعيار الثاين :مستوى املعيشة
األس النازحة التي أفادت بقدرتها عىل توفري احتياجاتها
عد نسبة
مل ت ُ
َ
األساسية إىل مستويات ما قبل النزوح .فمنذ الجولة الثانية (شباط/

هذا االنخفاض يف النفقات مع ارتفاع أسعار األغذية والسلع (أنظر

قادرة عىل توفري السكَن والرعاية الصحية والتعليم والغذاء واملاء.

العامة ،والتي ارتفعت بنسبة  %19من  76.816دينارا ً ( 53دوالرا ً) إىل

األس النازحة بأنها
فرباير ونيسان /أبريل )2017أفادت أكرث من  %70من
َ

وعليه ،يبدو أن الجائحة أث ّرت حتى عىل الوسائل التي توفّر بواسطتها
األس احتياجاتها.
َ

لألس النازحة التي قالت
الشكل  :5توفري االحتياجات األساسية :النسبة املئوية
َ
إنها قادرة عىل توفري االحتياجات األساسية

٩٦

١٠٠

٨٠

٨٠

٧١

٦٣

٦٩

٧٧

٧٧

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

٦٠
٤٠
٢٠
٠
اﻟﺠﻮﻟﺔ ١

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٢

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٣

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٤

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٥

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٦

رب أرسة من األنبار تعيش يف البرصة " :يكمن التحدي يف خفض
ّ
رواتب املوظفني بسبب جائحة كورونا وعدم قدرة الناس عىل
العمل وكسب ما يكفي من املال لتوفري احتياجاتهم اليومية .أنا
واحد من آالف األشخاص الذين انقطعت رواتبهم .وعندما احتجنا
املال ،مل نتمكن حتى من االقرتاض ألن معظم الناس كانوا يعانون
من نفس األزمة .كان التحدي يتمثل يف كيفية الحصول عىل املال
وتوفري الغذاء لألطفال واألدوية أليب وأمي".

األس التي تحتاج إىل اقرتاض املال لتغطية نفقاتها ترتاوح
ال تزال نسبة
َ

عند أقل من الثلث بقليل ( )%32وهي أقلية ملحوظة .لكن هناك زيادة
األس التي قالت إنها بحاجة إىل تخفيض
مبقدار  11ضعفاً يف نسبة
َ

نفقاتها اإلجاملية؛ حيث ارتفعت نسبتهم من  %4فقط يف الجولة

األوىل (آذار /مارس  -أيار /مايو  )2016إىل  %45يف الجولة السادسة
(شباط/فرباير  -حزيران/يونية  .)2021وتنعكس هذه الحاجة إىل تقليص

لألس مع مرور
التغيات الحاصلة يف النفقات الشهرية
النفقات ،يف
َ
ّ

الوقت .إذ انخفض بني الجولتني الرابعة (آب /أغسطس -ترشين الثاين/
نوفمرب  )2018والجولة السادسة ،املتوسط اإلجاميل لنفقات النازحني
الشهرية بنسبة  %13تقريباً من  731,612دينار عراقي ( 502دوالر

أمرييك) إىل  639,381دينار عراقي ( 439دوالر أمرييك) 10.وبشكل

عام ،ينفق النازحون مبالغ أقل عىل السكن والغذاء والنقل والرعاية

األس
الصحية واملدارس .وترتاوح هذه االنخفاضات بني  %5مام تنفقه
َ

عىل الغذاء ،وبني  %23مام تنفقه عىل االحتياجات الطبية .وتزامن

االقتباسات أدناه) .والنفقات الوحيدة التي زادت هي تكلفة الخدمات
 91.730دينارا ً ( 63دوالرا ً).

ابن أرسة من الرمادي ،يعيش يف البرصة" :ارتفاع األسعار أث ّر علينا
كثريا ً .فاملواد البسيطة التي كنا نشرتيها يف املايض ك َز يت
الطهي مثالً ،تضاعفت أسعارها اآلن .فبعد أن كنت أشرتي هذه
املادة بألف دينار عراقي ( 0.70دوالرا ً أمريكياً) أصبحت أشرتيها
مقابل  2.500دينار عراقي (دوالران أمريكيان) .الحمد لله ،ميكنني
االهتامم بشؤوين الخاصة؛ لكن هناك أشخاص تأثروا كثريا ً بهذا
الوضع ،وهذا أصعب يشء واجهته يف هذه الفرتة ،وتسبب يل
بصعوبات مالية".
رب أرسة نازحة داخل كركوك" :لدينا دخل مستقر لكنه محدود.
ّ
ارتفعت األسعار بعد تخفيض البنك املركزي العراقي لسعر رصف
الدينار العراقى مقابل الدوالر األمريىك ،مام أث ّر بشكل مبارش عىل
السوق وعىل قدرة الناس الرشائية .فمعظم السلع املوجودة
يف األسواق مستوردة؛ لذلك تتأثر أسعارها بسعر الرصف .فعىل
سبيل املثال ،اشرتيت يف الشهر املايض ثالجة مببلغ 300,000
دينار ( 206دوالرات أمريكية) بعد أن كان سعرها  250,000دينار
عراقي قبل ارتفاع سعر الدوالر ( 171دوالر أمرييك)"
الشكل  :6الوسائل الرئيسة لتوفري االحتياجات األساسية

1

		
اقرتاض املال
		
مشاركة املنزل
		
تقليل استهالك الغذاء
2
غري ذلك

تقليل املرصوفات
تلقي املال
استخدام املدخرات

40
10 +180
18 +404 +120
= 12
400+
505 +10010 +100
35
23 +70
7 +60
6 +100
10 +130
13 +60
=6
350+
230
43
11 +404 +240
24
430+
808 +404+110
= +606
32
7 +130
13 +50
5 +310
31
320+
707 +70
=+505
1
32
45
320+
606 +10+707 +505+450
=+202

الجولة األوىل
الجولة الثالثة
الجولة الرابعة
الجولة الخامسة
الجولة السادسة
\

 .1هذا السؤال مل يُط َرح يف الجولة الثانية
 .2يشــمل تشــغيل األطفــال دون ســن  16عام ـاً ،وعــدم إرســال األطفــال
إىل املدرسة ،وتقليل الرعاية الطبية ،وبيع املمتلكات

 10أسعار الرصف كام يف : 2021/9/ 27
https://fiscal.treasury.gov/files/reports-statements/treasury-reporting-rates-exchange/treasury-reporting-rates-of-exchange-as-of-june-302021-.pdf
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ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

الشكل  :7املصاريف الشهرية مبرور الزمن

1

الجولة الرابعة
(بالدينار العراقي)

النفقات

املتوسط

املتوسط

الجولة الخامسة
(بالدينار العراقي)
املتوسط

املتوسط

الجولة السادسة
(بالدينار العراقي)
املتوسط

املتوسط

الطعام

248,892

250,000

249,364

250,000

236,958

250,000

السكن
َ

179,689

150,000

176,612

150,000

169,242

150,000

الخدمات

76,816

50,000

93,188

100,000

91,730

90,000

النقل

72,240

50,000

82,614

75,000

53,917

50,000

الرعاية الطبية

72,902

50,000

75,551

60,000

56,489

50,000

التعليم

81,073

50,000

63,439

60,000

31,045

20,000

املجموع

731,612

600,000

740,768

695,000

639,381

610,000

 .1سعر الرصف خالل هذه الفرتة الزمنية 1.0001 :دينار يعادل  0.69دوالر

رغم إن انخفاض النسبة املئوية للنفقات الغذائية ( )٪5أقل مقارنة
األس النازحة تعاملت مع ذلك بتغيري
مع االنخفاضات األخرى ،إالّ أن
َ

األس أنها أصبحت تعتمد
منط استهالكها للغذاء .حيث أفادت  %82من
َ
عىل أغذية أقل تفضيالً وأقل كلفة بني يوم واحد وسبعة أيام يف

األس التي تفعل ذلك كل يوم أكرث من
األسبوع .وارتفعت نسبة
َ
الضعف؛ من  %13يف الجولة الخامسة (ترشين األول /أكتوبر 2019
– كانون الثاين /يناير  )2020إىل  %29يف الجولة السادسة (شباط/

األس التي أصبحت
فرباير -حزيران /يونية  .)2021كذلك ارتفعت نسبة
َ
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تقلل من كمية وجبات الطعام يومياً ،من  %6إىل  ،%16مقارنة بنسبة

األس التي أصبحت تفعل ذلك بعض األيام فقط ،من  17إىل .%25
َ
األس إىل تقليل استهالك أفرادها البالغني للطعام
وتضطر  %22من
َ
يف يوم واحد من األسبوع عىل األقل ،لتوفري الطعام للصغار؛ فيام

يضطر  %34إىل تقليل عدد وجبات الطعام التي يتناولونها يومياً
(وكلتا النسبتني املئويتني ارتفعتا يف الجولة السادسة من الجولة

الخامسة) .وتعزى بعض هذه السلوكيات إىل ارتفاع األسعار.

ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

رب أرسة نازحة داخل كركوك" :كان هناك تأثري سلبي الرتفاع األسعار
ّ
عىل املواطنني ،ألن املواد الغذائية املتوفرة يف األسواق
مستوردة ،وال أحد يستطيع منع نفسه عن األكل والرشب .فعىل
سبيل املثال ،إذا كنت ترغب يف رشاء بعض ال َبيض للفطور ،فال َبيض

مستورد من تركيا ،وكان سعر الكرتونة الواحدة ( 36بيضة) 3.000
دينار (دوالران أمريكيان) أما اآلن فسعرها  5.000دينار ( 3دوالرات
أمريكية)" .ال توجد بدائل أخرى .وإذا كنت ترغب يف دعم املنتجات
املحلية ،فأسعارها أعىل".

األس النازحة
تغي منط استهالك الغذاء بني
الشكل :8
َ
ّ

تكرار االضطرار إىل االعتامد عىل األطعمة األقل تفضيالً وكلفة

كل يوم
( 7أيام)
معظم األيام
( 6-4أيام)
بعض األيام
( 3-1أيام)
أبدا
( 0أيام)

الجولة الخامسة

الجولة السادسة

13

29

19

16

35

37

33

18

تكرار االضطرار إىل تقليل استهالك األفراد البالغني ألجل توفري
الطعام للصغار
كل يوم
( 7أيام)
معظم األيام
( 6-4أيام)
بعض األيام
( 3-1أيام)
أبدا
( 0أيام)

الجولة الخامسة

الجولة السادسة

2

2

3

4

9

15

86

78

األس يف
تبي هذه النتائج ما الذي يجعل مستوى معيشة  %68من
َ
ّ
الجولة السادسة (شباط /فرباير  -حزيران /يونية  )2021أسوأ مام كان

كل يوم
( 7أيام)
معظم األيام
( 6-4أيام)
بعض األيام
( 3-1أيام)
أبدا
( 0أيام)

الجولة الخامسة

الجولة السادسة

6

16

5

3

17

25

72

56

تكرار االضطرار إىل تقليل عدد الوجبات اليومية

كل يوم
( 7أيام)
معظم األيام
( 6-4أيام)
بعض األيام
( 3-1أيام)
أبدا
( 0أيام)

الجولة الخامسة

الجولة السادسة

1

11

4

4

8

18

86

66

فبينام تراوحت نسبة الذين قالوا إن مستوى معيشتهم أسوأ من
املجتمع املضيف بني  45و %56يف الجوالت من الثالثة إىل الخامسة

األس
عليه قبل النزوح .وما تزال هذه النسبة أفضل من نسبة  %85من
َ
التي قالت اليشء نفسه يف الجولة األوىل (آذار /مارس  -أيار /مايو

– كانون الثاين /يناير  )2020يف الجولة السادسة (شباط /فرباير –

الخامسة (ترشين األول /أكتوبر  - 2019كانون الثاين /يناير .)2020

النسبة التي قالت ذلك يف الجولة الثانية (شباط /فرباير – نيسان/

 )2016لكنها زيادة ملحوظة عن نسبة  %54التي قالت ذلك يف الجولة

األس النازحة إىل مستوى
التغي يف الطريقة التي تنظر بها
ولعل
ّ
َ
ّ

معيشتها مقارنة بأفراد املجتمع املضيف ،أكرث داللة عىل ذلك.
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(متوز /يولية -أيلول /سبتمرب  2017وحتى ترشين األول /أكتوبر 2019

حزيران /يونية  )2021ارتفعت النسبة بشكل كبري إىل  .%70أي ما يعادل
أبريل  )2017أو يتجاوزها.

ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

الشكل  :9مستوى املعيشة اآلن مقارنة مبا كان عليه قبل النزوح
		
نفسه

		
أفضل

الشكل  :10مستوى املعيشة مقارنة باملجتمع املضيف
		
أفضل

أسوأ
2

12 +850
85
20+120
=
3
43
54
30+430
+540
=
3
30
67
30+300
+670
=

أسوأ

		
نفسه
2

31
67
20+310
+670
=
2
47
51
20+510
+470
=
2
56
41
20+410
+560
=
3
52
45
30+520
+450
=
70
29
290+
700
=

الجولة
األوىل
الجولة
الثالثة
الجولة
السادسة

األس التي
وعىل الرغم من هذه املصاعب االقتصادية ،فإن أعداد
َ

أفادت أنها كانت محدودة الوصول أو مستبعدة يف كثري من األحيان
والسكن وخدمات األحوال املدنية
من الوصول إىل فرص العمل
َ
والخدمات الصحية والتعليم ،هي يف أدىن مستوى لها عىل
األس التي تتعرض للتمييز يف
اإلطالق .كام انخفضت بشكل خاص ،نسبة
َ

والسكن مبقدار  %29و ،%16عىل التوايل
الحصول عىل فرص العمل
َ

بتعرضها للتمييز يف املعاملة.

٧٠

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

٦٠
٤٦
٣٨

٤٠

٣١

٣٠
٢١

٢٠

٣٦

٢٩
٢٢

١٧

٢٧

١٤

٠
اﻟﺠﻮﻟﺔ ٣

ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺣﻮال اﳌﺪﻧﻴﺔ

١
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اﻟﺠﻮﻟﺔ ٤

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

٢٤

١٨

١٠

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٥

اﻟﺴﻜﻦ
َ

الجولة
السادسة

تحقيق مستوى معييش متساوٍ ،رغم انخفاض النسبة التي أفادت

٨٠

٣٦

الجولة
الخامسة

وعىل هذا النحو ،يبدو أن جائحة كورونا قد أعاقت التقدم امل ُح َرز نحو

٩٠

٤٠

الجولة
الرابعة

وشباط /فرباير  -حزيران /يونية .)2021

١٠٠

٥٠

الجولة
الثالثة

بني الجولتني الثالثة والسادسة (متوز /يوليه  -أيلول /سبتمرب 2017

األس التي افادت أنها غالباً ما تتعرض للتمييز يف الوصول إىل:
الشكل :11
َ

٥٣

الجولة
الثانية

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

٢٠

٩

١٣
١١

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٦

اﻟﻌﻤﻞ

ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

سبل العيش وفرص العمل
املعيار الثالثُ :
ومعظم املستلزمات اليومية ،بسبب ارتفاع سعر رصف الدوالر.
مر من ذلك هو الخوف من املستقبل ومن املجهول".
واأل ّ

أسهم تحدياً،
بشكل عام ،ت ّ
عد قدرة النازحني عىل تأمني دخل إلعالة َ
رب األرسة
الس ّيام خالل جائحة كورونا .إذ أفادت  %79من
َ
األس بغض إن ّ

هو أهم مصدر للامل ،بغض النظر عن القطاع الذي يعمل فيه.

مبرور الزمن ،أظهر تقرير "الوصول إىل حلول دامئة للنازحني يف

أرسة نازحة من األنبار تعيش يف بغداد" :التحدي األكرب هو األيام
التي يُحظَر فيها التجوال ،ألن ذلك مينعني من توفري االحتياجات
األساسية الالزمة لعملية الزراعة والحصاد ،وغريها .وإضافة إىل
صعوبة التسويق وغري ذلك ،كان هناك نقص يف العوائد املالية،
وانعدامها أحياناً .وقد سبب يل ذلك الكثري من التعب واإلرهاق
العقيل ،وأث ّر بشكل مبارش عىل عائلتي وجعل األمور أكرث صعوبة
مام كانت عليه .هذا فضالً عن ارتفاع أسعار الغاز واملواد الغذائية

األس للحصول عىل املصدر
تغيا ً كبريا ً فيام تقوم به
العراق" ،أن هناك
َ
ّ
أس ( )%77يختلف
أس من كل أربع َ
األهم من املال .وبالنسبة لثالث َ

املصدر يف الجولة السادسة (شباط /فرباير  -حزيران /يونية )2021

عام كان عليه يف الجولة األوىل (آذار /مارس  -أيار /مايو  .)2016وما
يزال العمل العشوايئ هو القطاع املهيمن الذي يجد فيه النازحون
األس ( )٪34إنها تحصل عىل قوتها من
فرص عمل :فقد قالت أغلبية
َ

هذا النوع من األعامل.

الشكل  :12ما هو أهم مصدر للامل بالنسبة ألرستك؟ *

١٠٠
٩٠
٨٠
٧٠

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

٦٠
٥٠

٤٤

٤٣

٤٠

٢٠
١٠

٣١

٣٠

٣٠
١٨
١٦

١٩

٩

٠
ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺰوح

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺸﻮاﻲﺋ

٣٦

١٨

١٤

١٥
١٠

١٢
٠

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٢

١٩

٢٣
١١

٢

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٣

ﻣﻬﻨﺔ

٢٥

٢٤

١٨

١٢
١

٠
اﻟﺠﻮﻟﺔ ٤

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

٣٤
٢٢
٢١
١٥
١

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٥

اﻟﺰراﻋﺔ

اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي

* يف الجولة األوىل ،كانت صياغة السؤال باللغة العربية هي "الدخل" ،وفهم املستجيبون ذلك عىل أن املقصود هو راتب ثابت .وعليه ،تم تغيري صياغة السؤال يف الجوالت الالحقة
إىل "املال".

اقرتبت نسبة النازحني العاملني يف قطاع األعامل والقطاع العام،

األعامل التجارية والقطاع العام قبل النزوح ،ليسوا جميعاً من نفس

النزوح .مع ذلك ،فإن الذين أفادوا أن مصدر دخلهم الرئييس هو

يونية .)2021

بل وتجاوزت نسبة أولئك الذين كانوا يعملون يف تلك القطاعات قبل
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األس التي ذكرت ذلك يف الجولة السادسة (شباط /فرباير  -حزيران/
َ

ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

ومن بني نسبة  %19التي كان مصدر دخلها الرئييس قبل النزوح هو

حل دائم.
يف الشعور بوطأة النزوح ،حتى لو توصلت إىل ٍّ

السادسة (شباط /فرباير  -حزيران /يونية  )2021إن عملها يف القطاع

الشكل  :14إذا كنت قد اقرتضت املال منذ  ،2014/1/ 1هل متكنت من تسديد
القرض؟

األس يف الجولة
العمل يف القطاع العام ،ذكرت نسبة  %41فقط من
َ

العام هو أهم مصدر مال لألرسة .وكذلك ذكرت  %38اليشء نفسه
يف الجولة السادسة ،من بني نسبة  %18التي كان مصدر دخلها من

٦٪

األعامل التجارية قبل النزوح.

األس إىل أن تجد بدائل ملصدر الدخل بغض النظر عن القطاع
واضطرت
َ

الذي يأيت منه .ففي الجولة السادسة (شباط /فرباير  -حزيران /يونية

أﻗﻮم ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﻳﺪ

٤١٪

ﻢﻟ أﺳﺪد ﺑﻌﺪ

٢٦٪

ﺳﺪدت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻳﻮن

 )2021ذك َر  %75أنهم استنفذوا كل مدخراتهم ،بينام قال  %20آخرون

ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﳌﺮﺟﺢ أن أﺳﺪد،
أو ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺴﺪادﻫﺎ

األس اقرتاض
إنهم مل يكن لديهم أي مدخرات عندما نزحوا ،واستمرت
َ
األس يف الجوالت من الثالثة
املال بدالً من ذلك .وأفاد حوايل ثلثي
َ

٢٧٪

إىل السادسة (متوز /يوليه  -أيلول /سبتمرب  ،2017حتى شباط /فرباير
 حزيران /يونية  )2021أنهم اقرتضوا مبالغ مالية يف السنة السابقة.وحيث إن األغلبية الساحقة قادرة عىل اقرتاض املال ،أظهرت الجولة

السادسة ،إن  %46يقرتضون من األقارب و %36من األصدقاء .وهكذا،

ومام يزيد من تعقيد هذه املشكلة ،هو تزامنها مع انخفاض

بدالً من أن تتحمل الحكومة أو منظامت اإلغاثة عبء تخفيف الضغط

املساعدات اإلنسانية .فحيث لعبت تلك املساعدات دورا ً هاماً
لألس
َ
النازحة يف سنوات النزوح األوىل ،مل يحصل عليها يف السنوات الثالث

ربّة أرسة نازحة من صالح الدين ،تعيش يف البرصة" :أقرتض املال
باستمرار من زوجة أخي وألغراض مختلفة أحياناً ،ألنني ال أملك دخالً
مالياً .اضطررت إىل االقرتاض من أجل توفري الطعام والرشاب ،ولكن
آخر مبلغ من املال اقرتضته كان من أجل استئجار هذه الغرفة
وتأثيثها".

بني  %9إىل  %12خالل الجولتني الخامسة والسادسة (ترشين األول/

املايل عن النازحني ،ما يزال هذا العبء يقع بالدرجة األوىل عىل

عاتق أقارب وأصدقاء النازحني.

األس النازحة .وذكرت نسبة قليلة ترتاوح
املاضية سوى عدد قليل من
َ

األس أنهم يحصلون عىل الغذاء واملاء بدالً من
وأفاد عدد أكرب من
َ

اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻗﱰاض اﳌﺎل )ﰲ اﻻﺛﻨﻲ ﻋﴩ ﺷﻬﺮا ً اﳌﺎﺿﻴﺔ(
١٠٠

٩٧

٨٠

٦٦

٦٢

٦٠

يف الجولة السادسة يأيت من أشخاص أو منظامت غري حكومية،
تغي نوع املساعدة ذاتها.
(آذار /مارس وأيار /مايو  ،)2016فضالً عن
ّ

ﻗﺎدرة ﻋﲆ اﻗﱰاض اﳌﺎل إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ؟

٩٦

 )2021إن املساعدات التي حصلوا عليها مل تكن ذات أهمية تُذكَر .ومن

بني  %12ممن ما زالوا يتلقون املساعدات ،أصبح تقديم املساعدات

بعد أن كان يأيت من الحكومة املركزية واملحلية يف الجولة األوىل

الشكل  :13الحاجة والقدرة عىل اقرتاض املال مبرور الزمن

٩٦

أكتوبر  – 2019كانون الثاين /يناير  2020وشباط /فرباير -حزيران /يونية

٦١

املساعدات النقدية واملواد غري الغذائية.

ربّة أرسة من صالح الدين تعيش يف السليامنية" :ال توجد مساعدة
جرين ،التي تق ّدم لنا سلّة غذائية
سوى من وزارة الهجرة وامله ّ
كل ثالثة أو أربعة أشهر .علامً إن املواد الغذائية ليست من نوعية
جيدة ،وغالباً ما تكون منتهية الصالحية".
األس النازحة التي تتلقى مساعدات إنسانية
الشكل :15
َ

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

١٠٠

٤٠

٨٧

٨٠

٢٠

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٤

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٥

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٦

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

٠

٩٢

٦٠
٤٠
٢٠

يعترب تسديد األموال املقرتَضة مشكلة كبرية ذات تداعيات طويلة
األس النازحة .ويف الجولة السادسة (شباط /فرباير -
األمد عىل
َ

األس التي قالت إنها اقرتضت أمواال يف مرحلة
حزيران /يونية )2021
َ
ما أثناء نزوحها ،قال  %26إنها سددت ديونها بالكامل يف حني أن %41
منها بصدد تسديد ديونها .وقال  %27إنهم مل يسددوا بعد .وتجدر
األس من االستمرار
االشارة إىل أن الحاجة املستمرة لالقرتاض متكّن
َ
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١٣

٧

٩

١٢

٠
اﻟﺠﻮﻟﺔ ١

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٢

اﻟﺠﻮﻟﺔ  ٣اﻟﺠﻮﻟﺔ ٤

ﻧﻌﻢ

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٥

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٦

ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

الشكل  :16الجهة التي تقدّم مساعدات انسانية
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﱃ
٢٠٪

٠٪

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ

٦٠٪

٤٠٪

١٠٠٪

٨٠٪

٥٥

١٤

ﺟﻬﺎت أﺧﺮى

٥١

٢٦
١٠
٢

٧

٢

ﻏﺮﻴ ذﻟﻚ

**٦

٨٠٪

١٩

اﻟﺴﻜﻦ
َ

*١١

١٠٠٪

٤٦

اﳌﻮاد ﻏﺮﻴ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

١

٦٠٪

٣٣

اﻟﻐﺬاء واﳌﺎء

٣٥

اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ
٤٠٪

اﻟﻨﻘﺪ

٣٨

١

٢٠٪

٠٪

٢٨

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﺮﻴ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﱃ

اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ

١٢

أﺷﺨﺎص

األس النازحة
الشكل  :17نوع املعونة التي تتلقاها
َ

٥

*تشمل  ٪2منظامت دينية و ٪9مصادر أخرى.
** تشمل  ٪5منظامت دينية و ٪1مصادر أخرى.

خالصة القول إن جائحة كورونا مل تؤثر كثريا ً عىل أنواع س ُبل عيش

مم الدخل اآليت من العمل.
النازحني ،أو عىل املصادر التي تت ّ
حظة سابقاً فيام
املال
النازحني
تتغي توجهات
ومن جهة أخرى ،مل
َ
ّ

من يقرتضون ،وانخفاض
يتعلق بحركة الوظائف ،واقرتاض املال ،وم ّ

املساعدات.

املعيار الرابع :السكَن واألرض واملمتلكات
األس
السكن يف حالة النزوح أحد أكرب األعباء املالية عىل
ميثل
َ
َ
النازحة :فبني الجولتني الرابعة والسادسة (آب /أغسطس – ترشين

األس املستأجرة يف الجولة السادسة (شباط /فرباير  -حزيران /يونية
َ

لألس النازحة ،وكان أحد أعىل
ميثل نحو  %25من النفقات الشهرية
َ

سكن
( ٪5يف الجولة السادسة) إنهم استبعدوا من الحصول عىل َ

السكن
الثاين /نوفمرب  2018وشباط /فرباير – حزيران /يونية  )2021كان َ

األس قد
التكاليف بعد الغذاء .من جهة أخرى ،وحيث كان عدد قليل من
َ
اشرتوا منازل يف املناطق التي نزحوا اليها ،فإن الغالبية العظمى

(حوايل  )%80يف جميع الجوالت كانوا يستأجرون .ومن بني  %86من
 )2021كان  %97منهم يدفعون األجرة بأنفسهم .ويقول عدد قليل جدا ً
يف منطقة النزوح.

الشكل  :18نوع املأوى يف منطقة النزوح

قبل النزوح

الجولة األوىل
%

الجولة الثانية
%

الجولة الثالثة
%

الجولة الرابعة
%

الجولة الخامسة
%

الجولة السادسة
%

80

4

6

6

15

13

11

17

80

79

81

81

84

86

مستضاف

1

6

5

8

2

1

1

2

2

10

10

6

2

2

2

ملك
منزل ُ

1

جر
منزل مستأ َ

1

غري ذلك

 .1مع أفراد األرسة أو مع أقارب.
 .2تشمل املخيامت أو املباين أو املساكن غري املكتملة أو املباين الدينية أو املؤسسات أو الفنادق أو املوتيالت أو املدارس أو املباين الحكومية األخرى.
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ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

الشكل  :19هل تعرضت شخصياً أو تع ّرض أحد أفراد أرستك إىل إقصاء من
سكن منذ نزوحك؟
الخدمات أو الحصول عىل َ

١٠٠
٨٠

السكن أهم رشط لعودتهم إىل مناطقهم
يعترب النازحون توفّر
َ

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

٦٠

األصلية .ويف الجولة السادسة (شباط /فرباير  -حزيران /يونية )2021

٤٠
٢٤
٢٠
٠

١٢
اﻟﺠﻮﻟﺔ ٣

بلغت نسبة النازحني الذين قالوا ذلك  ،%50متجاوزة نسبة ( )%22التي
أشارت إىل وجود حالة أمنية جيدة ،وهو ما ُ
ذ ِكر سابقا باعتباره أهم

٢٧
١٦
١٩

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٤

ﻧﻌﻢ ،ﻏﺎﻟﺒﺎً

١٥

١١
اﻟﺠﻮﻟﺔ ٥

٥
اﻟﺠﻮﻟﺔ ٦

أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻓﻘﻂ

ورغم أن نوعية املساكن التي متكن النازحون من الحصول عليها مل

تكن مناسبة دامئاً ،إال أن بعضهم متكن من تحسني أوضاعه:

ربّة أرسة نازحة داخل كركوك" :كنت أعيش يف منزل صغري يتكون
مر استخدمته كمطبخ ،وساحة صغرية .وكانت األجرة
من غرفتني ،وم ّ
 250,000دينار عراقي ( 171دوالرا ً أمريكياً) وكان منزالً عفناً ومليئاً
بالحرشات والفرئان .فانتقلنا إىل منزل يتكون من طابق واحد ،ويقع
مع لكن مساحته أكرب .ويتكون من غرفتي نوم وغرفة
يف مج ّ
معيشة ومطبخ كبري وساحة واسعة .نحن مرتاحون هنا .يحتفظ
املالك بغرفة لنفسه يف املنزل الستخدامها كمخزن .عىل الرغم
من ذلك ،أفتقد منطقتي القدمية وجرياين الذين كانوا يساعدونني
كثريا ً".
رب أرسة نازحة من دياىل ،يعيش يف بغداد" :أعيش حالياً يف
ّ
شقة صغرية مستأجرة مببلغ  600ألف دينار ( 412دوالرا ً أمريكياً) ال
تكفي عائلتي بأكملها ،لكن علينا أن نعيش فيها ألن أجرتها مناسبة.
فيام مىض ،كان لدينا منزل كبري يكفي العائلة .مل يكن مريحاً ،لكنه

17

الحي السابق كان مزدحامً وغري آمن من الناحية
كان كافياً لنا .كام أن
ّ
الصحية بسبب العدد الكبري من األهايل وانتشار جائحة كورونا ،حيث
إن معظم األهايل مل يكونوا ملتزمني بالتعليامت الصحية ،كارتداء
الكاممات والتباعد االجتامعي .وعليه ،قررت األرسة االنتقال إىل
حي الجامعة ،وهو
منطقة أنظف وأقل زحاماً .نحن نعيش اآلن يف
ّ
حي أنيق ،وسكانه أنيقون أيضاً،
حي جيّد يف كل يشء .فهو
ّ
ّ
متعلمون وعىل درجة من الوعي".

املنظّمة الدول ّية للهجرة يف العراق

األس النازحة تعترب ظروف السالمة يف
رشط للعودة .بل إن  %55من
َ
ً
السكن
يزال
ما
ذلك،
مع
معتدلة.
أو
ا
متام
مناطقها األصلية حالياً ،آمنة
َ

عامالً أساسياً من العوامل التي تجعل غالبية النازحني يشعرون أنهم
نازحون.

رب أرسة من دياىل" :أعيش يف وحدة مستأجرة يف السليامنية.
ّ
مر بالكامل .أرى نفيس شخصاً بال
مد
ه
ن
لك
بابل،
يف
منزل
لدي
كان
ّ
ّ
ّ
مأوى ،ألنني ال أملك منزالً ومضطر لالستئجار رغم أن وضعي
مليك".
املايل صعب جدا ً .منزيل يف بابل كان كبريا ً وكان ُ

متثّل حالة ممتلكات النازحني يف مناطقهم األصلية عائقاً أمام

عودتهم إىل ديارهم .إذ قال أكرث من  %70من النازحني يف الجولة
الرابعة (آب /أغسطس  -ترشين الثاين /نوفمرب  )2018والجوالت التالية،
إنهم يستطيعون الوصول إىل منازلهم .ولكن مع مرور الوقت وبعد

معرفتهم بحالة منازلهم ،أفاد النازحون بشكل متزايد أن منازلهم

مرت بش ّدة ،وبلغت النسبة  %77يف الجولة السادسة
رضرت أو ُ
د ِّ
ت ّ

(شباط /فرباير -حزيران /يونية  )2021بزيادة كبرية عىل الجولة

الخامسة أيضاً (ترشين األول /أكتوبر  – 2019كانون الثاين /يناير )2020
تغي متناسب يف الذين يذكرون
حيث ذك َر  %64نفس اليشء .وحدث
ّ

إن منازلهم ترضرت جزئياً فقط ،مام يشري إىل أنه كلام غابوا أكرث عن

ديارهم ،ساءت ظروف منازلهم.

إحدى أفراد أرسة من املوصل ،تعيش يف السليامنية" :زرتُ قريتنا
ووجدتُ منزلنا عىل حاله ،ومل يلحق به رضر كبري .مع ذلك ،وجدت
مروا
النوافذ واألبواب مكسورة ،وجاء لصوص إىل املنزل ود ّ
تأسيساته الكهربائية".

ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

األس النازحة القادرة عىل الوصول إىل ممتلكاتها يف محافظة
الشكل :20
َ
األصل

١٠٠
٨٠

٧١

٧٧

٧١

املعايري الخامس والسادس والسابع :الوثائق الثبوتية
الشخصية وغريها ،انفصال األرسة وملّ الشمل ،واملشاركة
يف الشؤون العامة
عد لدى
بشكل عام ،وبعد أكرث من خمس سنوات من النزوح ،مل ي ُ
معظم النازحني خارج املخيامت مشاكل يف استبدال الوثائق الثبوتية
الرسمية أو يف ّ
مل الشمل .وكام كان الحال يف الجوالت السابقة،
األس النازحة عىل م ّر الزمن أي وثائق
فقدت أقليت صغرية جدا ً من
َ

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

٦٠

شخصية .ومن بني نسبة  %2التي فقدت تلك الوثائق يف الجولة

٤٠

استبدال جميع تلك الوثائق أو بعضها.

السادسة (شباط /فرباير  -حزيران /يونية  )2021استطاع  %62منهم

٢٠
٠

٢
اﻟﺠﻮﻟﺔ ١

٩

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٢

األس النازحة التي تعيش يف
من جهة أخرى ،أفاد عدد قليل جدا ً من
َ

حالة نزوح أن أفرادها املق ّربني انفصلوا عنهم ملدة تزيد عىل ثالثة

٦

أشهر .ويف الجولة السادسة (شباط /فرباير  -حزيران /يونية )2021

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٥

اﻟﺠﻮﻟﺔ  ٣اﻟﺠﻮﻟﺔ ٤

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٦

قالت الغالبية العظمى ( )%80من بني  %4انفصلوا خالل االثني عرش
شهرا ً املاضية إنهم ال يعتزمون ّ
مل شملهم .وأشارت جوالت سابقة

من البيانات إىل أن عدم وجود نيّة يف ملّ الشمل يُعزى إىل وجود

ﻧﻌﻢ

تنقالت بسبب الزواج أو متابعة الدراسة.

األسية ،كالنوادي
وكانت نسبة املشاركة يف الحياة املدنية غري
َ
واملجموعات منخفضة ،وما زالت منخفضة.
األس النازحة التي فقدت وثائقها الثبوتية
الشكل :22
َ

الشكل  :21حالة العقار يف محافظة األصل؟
مر
مترضر بشدّة أو مد ّ
مترضر جزئياً		

بحالة جيدة

			
ال أعرف

غري ذلك

١٠٠
٨٠

1

 .1هذه الفئة غري مطلوبة يف الجوالت األوىل والرابعة والخامسة
والسادسة .وكانت النسبة يف الجولة الثالثة ٪0
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ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

21 350
35 +70
37
7 +370
210+
=
1
1
الجولة الثانية
46
27
26
=460+270+10+260+10
الجولة الثالثة
43
27
= 23
430+
270
+707 +230
2
الجولة الرابعة
61
28
610+
280
=+909 +20
2
الجولة الخامسة
64
32
640+
320
20+ 240+ 4=2
الجولة السادسة
77
=18 +20+20
770+
180
الجولة األوىل

٦٠
٤٠
٢٠

٧

٤

٠
اﻟﺠﻮﻟﺔ ١

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٢

٤

٢

اﻟﺠﻮﻟﺔ  ٣اﻟﺠﻮﻟﺔ ٤

ﻧﻌﻢ

٦

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٥

٢
اﻟﺠﻮﻟﺔ ٦

ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

األس النازحة التي انفصل أفرادها املق ّربون خالل االثني عرش
الشكل :23
َ
شهرا ً املاضية

١٠٠
٨٠

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

٦٠
٤٠
٢٠
٢

٢

اﻟﺠﻮﻟﺔ ١

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٢

٠

٥

٤

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٥

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٦

٣

٣

اﻟﺠﻮﻟﺔ  ٣اﻟﺠﻮﻟﺔ ٤

ﻧﻌﻢ

األس النازحة التي شاركت يف الحياة املدنية
الشكل :24
َ

ربّة أرسة من األنبار ،تعيش يف البرصة" :أوالً ،نحن خائفون من
العودة القرسية .ثانياً ،نعاين من مشكلة عدم إصدار بطاقة
اإلقامة وبطاقة الناخب يف البرصة ،والتي تعترب من أهم الوثائق
الثبوتية الالزمة إلجراء أي معاملة ،وأهمها إصدار بطاقة هوية
إلبني البالغ  17عاماً ،إذ نواجه مشكلة يف إصدارها ألن والده وأنا
ال منلك بطاقة الناخب وبطاقة اإلقامة يف البرصة .لذلك ،ال ميكنه
الذهاب إىل أماكن بعيدة خوفاً من نقاط التفتيش .والسلطات
املعن ّية يف البرصة ال تقبل طلبنا بإصدار بطاقة هوية ،ألننا من
أهايل الفلوجة ،كام إن السلطات يف الفلوجة ال تصدر لنا هويات
ألننا ما زلنا نازحني ،وال يحق لنا إصدارها إالّ بعد إغالق ملف النزوح
يف البرصة والعودة إىل الفلوجة".
رب أرسة من بابل ،تعيش يف بغداد" :التحدي األصعب منذ بداية
ّ
الجائحة وحتى اآلن ،كان عند فرض اإلغالق التام .فنحن عامل بأجر
يومي ،وعلينا أن نعمل يومياً
لك نوفّر احتياجاتنا املعيشية كاملاء
َ
والغذاء وغري ذلك .ونحن نضطر إىل العمل حتى يف أيام الجمعة
عندما تكون الطرق مغلقة وال يستطيع املواطنون الخروج .ولذلك
تأثري سلبي علينا؛ ونتوسل إىل الحكومة إلعادة النظر يف هذا
القرار ،أو استثناء أولئك الذين يعملون يومياً عىل األقل ".

املعيار الثامن :الوصول إىل العدالة
مرة يف مقدمة ما تعنيه
رضرة واملد ّ
كان التعويض عن املساكن املت ّ

"العدالة" بالنسبة للنازحني .فبني الجولتني الثانية والخامسة (شباط/

١٠٠

فرباير -نيسان /أبريل  2017وترشين األول /أكتوبر  – 2019كانون الثاين/

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

٨٠

يناير  )2020أفادت أغلبية النازحني أن محاسبة املجرمني تعترب أهم

٦٠

األس التي أفادت إن
(شباط /فرباير  -حزيران/يونية  )2021ارتفعت نسبة
َ

٤٠

الجولة الثانية إىل  .%33وأصبحت لجان التعويض ،التي مل تكن ذات

جانب من جوانب تحقيق العدالة .وألول مرة يف الجولة السادسة

التعويض هو أهم جانب من جوانب تحقيق العدالة ،من  %2فقط يف

٢٠

١٣

أهمية كبرية يف املايض للنازحني ،يف مرتبة املحاكم العادية من

١٧

١٣

٣

٦

٤

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٥

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٦

٠
اﻟﺠﻮﻟﺔ ١

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٢

اﻟﺠﻮﻟﺔ  ٣اﻟﺠﻮﻟﺔ ٤

ﻧﻌﻢ
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حيث األهمية ،وأصبح النازحون ينظرون إليها كوسيلة مفضلة لتحقيق

لألس النازحة ،يف
العدالة .ويتمثل جزء من أهمية التعويض بالنسبة
َ
األس التي كانت تعمل يف الزراعة
تيسري عودتها إىل الديار ،ال سيّام
َ

سابقاً.

رب أرسة من املوصل ،تعيش يف البرصة" :لدي ن ّية أن أعود إىل
ّ
املوصل يف الصيف القادم .وأريد أن أعمل يف الزراعة ،فلقد
سئمنا من العمل بأجر يومي وأطفايل يطلبون مني العودة إىل
األرض وزراعتها .أفكر يف األمر حالياً وأحتاج إىل أن أبيع منزيل يف
البرصة إلعادة بناء منزيل يف املوصل .فكرة العودة تعتمد عىل
بيع املنزل وعىل الوضع األمني واالقتصادي يف املوصل".

ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

الشكل  :25ما هو أهم جانب لتحقيق العدالة ألرستك؟
		
محاسبة املجرمني

الشكل  :27طلبات التعويض عن املمتلكات املدمرة أو التالفة

التعويض عن االنتهاكات
سبل كسب
استعادة ُ
العيش السابقة

معرفة الحقيقة واالعرتاف
باالنتهاكات

١٠٠

٨٨

٨٠

إعادة بناء املسكن السابقة

17 +120
12 +110
= 11
580+20+170
الجولة الثالثة
44
26
18 +80
= 8 +404
440+
260
+180
56
19 +100
10 +60
6 +90
=9
 560+الجولة الرابعة
190
21
54
12 +60
6 +60
=6
 540+الجولة الخامسة
210
+120
36
33
= 18
 360+الجولة السادسة
330
+505+808 +180
الشكل  :26ما هي أفضل وسيلة لتحقيق العدالة؟
املحاكم العادية
لجان التعويضات

الجمع بني املحاكم العادية والخاصة

٤٠
٢٠

١٠

٧

٤

٣

٠

اﻟﺠﻮﻟﺔ ١

اﻟﺠﻮﻟﺔ  ٣اﻟﺠﻮﻟﺔ ٤

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٢

ﻃﻠﺒﻮا اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٥

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٦

ﻋﲆ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ

		
غري ذلك

ال أعرف  /أرفض اإلجابة

أس ( )٪79إن طلباتها ما زالت معلّقة .بينام ارتفعت
من كل خمس َ
نسبة الذين تم قبول طلباتهم مبقدار خمس نقاط مئوية ( )%14بني
الجولتني الخامسة والسادسة (ترشين األول /أكتوبر  – 2019كانون

الجولة الرابعة
الجولة الخامسة
الجولة السادسة

النازحني الذين أصبحوا عىل علم بلجان التعويضات أكرث من مثانية
الست املاضية ،لتصل إىل  %88يف
أضعاف عىل مدى السنوات
ّ

الجولة السادسة (شباط /فرباير -حزيران /يونية  )2021بعد أن كانت %10
فقط يف الجولة األوىل (آذار /مارس -أيار /مايو  .)2016كام ارتفعت
بشكل كبري بني الجولتني الثالثة والرابعة (متوز /يولية  -أيلول /سبتمرب
أس النازحني
 2017وآب /أغسطس -ترشين الثاين /نوفمرب  )2018نسبة َ

الذين أبلغوا عن تقديم طلبات للحصول عىل تعويض؛ لكنها بقيت ثابتة

الشكل  :28حالة الطلب
تم قبول الطلب

معلّق

تم رفض الطلب

ال أعرف  /رفض اإلجابة

79

14

3

5

الجولة الرابعة

73

5

9

12

الجولة الخامسة

87

2

6

100
80
60
40

النسبة املئوية

يعرفون بها وبدأوا يف تقديم طلبات للحصول عليها .وازدادت نسبة

فقط منهم إنهم حصلوا عىل التعويض.

790+140+50+30

الجولة الثالثة

الثاين /يناير  2020وشباط /فرباير – حزيران /يونية  .)2021وقال %3

730+90+50+120

الجولة الثانية

ومع تزايد أهمية التعويضات بالنسبة للنازحني ،ازدادت أيضاً نسبة من

20

5

الجولة السادسة

0

األس
نسبياً منذ ذلك الحني عند أقل من  %60بقليل .ومن بني  %58من
َ
النازحة التي قالت إنها قدمت طلبات للحصول عىل تعويضات يف

مع ذلك ،فإن التعويض وحده؛ وإن كان يعترب أهم جوانب تحقيق

أي قبل جائحة كورونا .ومل يفعل ذلك سوى  %6قبل سبعة أشهر

يتسع ليشمل أيضاً
ومن جهة أخرى يبدو أن مفهوم "التعويض"
ّ

عام  ،2021فعلت الغالبية العظمى ( )%93ذلك قبل أكرث من  12شهرا ً،

إىل عرشة أشهر من بدء الجولة السادسة (شباط /فرباير  -حزيران/

يونية .)2021

20

٥١

األس النازحة التي قدمت طلبات للحصول عىل
ومع ركود نسبة
َ
أس
تعويضات ،كانت عملية التعويض نفسها بطيئة .حيث ذكرت أربع َ

املحاكم الجنائية الخاصة

47
25 +30
=3
17 +250
470+
808 +170
37
12 +220
27
22 +270
370+
120
+20=2
41
30
17 +300
410+
909 +170
+404+10=1
37
24
=12 +30
3
23 +120
370+
240
+230
1
31
31
12 +50
=5 +1
20 +120
310+
310
+200

٥٨

870+20+50+60

2

58

الجولة الثانية

٦٠

٥٨
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العدالة لألشخاص النازحني ،رضوري بشكل فردي لكنه ال يكفي لذلك.
استعادة الخدمات العامة ،وليس املمتلكات الشخصية فقط:

ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

رب أرسة من صالح الدين ،يعيش يف كركوك" :مل يتغري يشء ،ألن
ّ
مرت بالكامل منذ التحرير .مل أمتكن من تجديد وإصالح
ممتلكايت ُ
د ِّ
بيتي .أنتظر من الحكومة أن تعوضني ليك أمتكن من إصالح منزيل
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والعودة إىل منطقتي .مع ذلك ،تفتقر منطقتي إىل الخدمات
األساسية ،كإمدادات مياه الرشب والكهرباء ،فضالً عن عدم وجود
فرص عمل .كل هذه األسباب متنعني من العودة".

ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

القسم الثالث :أخذ عيّنات من العائدين
الحياة يف محافظات األصل عام 2021
تجربة العائدين
يف الجولة السادسة (شباط /فرباير  -حزيران /يونية  )2021بلغت نسبة
األس التي أخذت منها عيّنات ،والتي عادت إىل مناطقها األصلية،%41 :
َ

أو  1.338أرسة من أصل  3.257أرسة شاركت يف دراسة "الوصول إىل

األس العائدة
حلول دامئة للنازحني يف العراق" .وعادت جميع هذه
َ

الحي الذي كانت تعيش فيه قبل النزوح؛ حيث
تقريباً ( )%91إىل نفس
ّ

أبلغ  ٪75منهم عن عودتهم إىل أعاملهم السابقة قبل النزوح.
األس العائدة أن األسباب الرئيسية التي دفعتهم للعودة هي
وذكرت
َ
أسعار املنازل األفضل واألرخص ( )%37والرغبة يف االنضامم إىل

أقاربهم ( .)%31وتعتزم األغلبية الساحقة ( )%89أن تبقى حيث تعيش

اآلن بعد ثالث سنوات من نزوحها؛ مشريين إىل أن أهم متطلبات البقاء
هي فرص العمل ( )%39والطُرق ( )%22والكهرباء ( .)%10فيام ييل

نبذة عن النتائج املستخلصة من العيّنة بالنسبة إىل كل معيار من

معايري اللجنة املشرتكة الدامئة بني الوكاالت.

املعيار األول :السالمة واألمن
يف الجولة السادسة (شباط /فرباير  -حزيران /يونية  )2021أفادت

الغالبية العظمى ( )%92من العائدين عن شعورهم باألمان التام أو
املعتدل ،بينام أفاد  %1فقط من العائدين عن وجود تهديدات أمنيّة.
واعترب العائدون أن العامل الرئيس لشعورهم باألمان يف مناطقهم

هو وجود قوات أمن أو رشطة تحافظ عىل سالمة املنطقة ()%50

يف حني أفاد  %36من العائدين أن السبب الرئيس هو أنها منطقة

مساملة ذات مجتمع ودود.

رب أرسة من املوصل":أشعر باألمان بنسبة  80%وذلك لعدم وجود
ّ
الحي
حوادث أو تهديدات أمنيّة .رغم أن معظم أهايل هذا
ّ
تربطهم عالقات ،لكننا نعاين بني فرتة وأخرى من غارات تش ّنها
الحي  .فعىل سبيل املثال ،هناك
قوات األمن املسؤولة عن
ّ
اجراءات أمن ّية لتدقيق األسلحة غري املرخّصة ،لكن عندما يتعلق
األمر بالنقل واملواصالت نتيجة لإلغالق املفروض ،تجد اختالفاً يف
أسلوب تعامل قوات األمن مع أهايل األرياف واملدن .ففي
األرياف ،االجراءات صارمة للغاية رغم أن معظمنا مزارعون ونحتاج
إىل وسائل النقل لبيع محاصيلنا .لذلك ،نواجه صعوبات يف عبور
نقاط التفتيش ونتوقف عندها ساعات طويلة".
الحي
رب أرسة من األنبار" :نعم ،نشعر باألمان التام والحمد لله ألن
ّ
ّ
هادئ واألهايل مساملون وال توجد مشاكل يف املنطقة ،إضافة
إىل وجود قوات األمنيّة من الجيش والرشطة التي تحافظ عىل
األمن والساهرة عىل حاميتنا".
"لك أكون صادقاً ،ال أشعر باألمان بسبب
َ
رب أرسة من دياىل:
ّ
محدودية األمن يف القرية .فقبل دقائق من لقائنا ،كانت هناك
مروحيّة يف القرية .واجراءات السالمة يف املنطقة غري متّسقة،
كام أن عنارص "داعش" موجودون يف جميع أنحاء القرية .أخطط
للعودة إىل السليامنية بعد شهرين أو ثالثة أشهر".
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ويشعر العائدون إىل حد كبري بأنهم مقبولون يف مجتمعاتهم

املحلية ،حيث أجاب  %97منهم أنهم يشعرون بقبول كبري أو متوسط،
وال يشعر أي عائد بأنه مرفوض من املجتمع .وذكرت نسبة ( )٪41من

العائدين إنهم غري قادرين عىل التنقل بح ّرية يف مناطقهم ،ويعزو

جميعهم تقريباً ذلك إىل اجراءات اإلغالق التي فرضتها الحكومة

بسبب جائحة كورونا.

املعيار الثاين :مستوى املعيشة
يف الجولة السادسة (شباط /فرباير  -حزيران /يونية  )2021لوح َ
ظ إن

 %55من العائدين يرون أن مستوى معيشتهم ال يختلف عن اآلخرين
يف منطقتهم ،يف حني قال  %37أن وضعهم أسوأ .وأفاد أكرث

من  %80من العائدين يف الجولة السادسة بأنهم يستطيعون تلبية

احتياجاتهم األساسية .أما العائدون خالل الجوالت الثالث املاضية (منذ
أواخر  2017أو  )2018فكانت نسبتهم أعىل ( )%84من حيث قدرتهم

عىل تلبية احتياجاتهم ،مقارنة بنسبة  %72من العائدين يف الجولتني
املاضيتني (منذ أواخر  2018أو  )2019و %79من الذين أصبحوا عائدين يف

الجولة السادسة (منذ عام  2020أو أوائل عام  .)2021وقال العائدون إن

االسرتاتيجيات الرئيسية التي استخدموها لتلبية االحتياجات األساسية
هي اقرتاض املال ( )%43وخفض النفقات األخرى ( .)%33إضافة إىل

األس العائدة أنهم يأكلون أطعمة أقل
ذلك ،أفادت نسبة  %74من
َ
تفضيالً وأقل تكلفة م ّرة واحدة عىل األقل يف األيام السبعة األوىل.

كام أفادت نفس النسبة أنهم يضطرون إىل رشاء الطعام باآلجل م ّرة
واحدة عىل األقل يف األيام السبعة األوىل.
رب أرسة عادت إىل دياىل يف الجولة السادسة" :الوضع
ّ
االقتصادي املعييش صعب للغاية .نعمل أنا وإبني يف بيع
ٍ
الحلويات من الصباح حتى املساء من أجل توفري دخلٍ
كاف لدفع
أجرة الدار وقوتنا اليومي .الظروف املعيشية لألرسة ال تختلف عن
الحالة العامة يف هذا البلد ،وهي تسري من يسء إىل أسوأ سنة
بعد سنة .لألسف هذا هو واقع الحال والواقع الذي ال منلك إالّ أن
نقبل به ،حتى لو متنا من الجوع".
ربّة أرسة تعيش يف كركوك" :أصبحت أحوالنا املعيشية يف غاية
السوء بعد عودتنا .فقبل أن نعود ،كانت املنظامت تزورنا وتقدم
عد نرى أي يشء من املنظامت،
لنا املساعدة .بعد العودة ،مل ن ُ
وانخفضت فرص العمل بشكل كبري .ليس لدينا معونة من الرعاية
ٍ
كاف للعائلة .وبعد وفاة زوجي ،ق ّدم يل
االجتامعية ،وال دخل
إخويت وأقاريب املبارشون يف دياىل جميع أنواع املساعدة ،مثل
الطعام واملالبس ألطفايل .كانوا يأتون بسياراتهم إىل منزيل
ملني بالحاجات املنزلية الرضورية ،ألنهم يعرفون أنني ال
مح ّ
أستطيع الحصول عىل دخل مناسب".

األس العائدة خالل الجوالت الرابعة والخامسة
يف املتوسط ،أنفقت
َ

والسادسة (آب /أغسطس-ترشين الثاين /نوفمرب  2018وترشين األول/

أكتوبر  – 2019كانون الثاين /يناير  2020وشباط /فرباير-حزيران /يونية

 )2021عىل األجرة والرعاية الطبية واملدرسة مبالغ أقل من العائدين

ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

اآلخرين؛ وأكرث قليالً عىل الغذاء واملواصالت .مع ذلك ،ال يوجد ارتباط

الجولة السادسة فقط .فعىل سبيل املثال ،أنفقت أقدم وأحدث

اإلنفاق الستّة ،أنفق العائدون خالل الجولتني املاضيتني ،أكرث وأحياناً

الخدمات العامة ،مقابل  68.000دينار عراقي ( 47دوالرا ً) للمجموعة

واضح بني مدّة العودة ونفقات األرسة :فبالنسبة لخمسة من أنواع

أقل من العائدين خالل الجوالت الثالث املاضية ،ومن العائدين خالل

مجموعات العائدين حوايل  83.000دينار عراقي ( 57دوالرا ً) عىل
الوسطى من العائدين.

مصاريف العائدين الذين تم أخذ عيّنات منهم حسب مدّة عودتهم (بالدينار العراقي)
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1

ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

العائدون يف:

اإليجار

الخدمات

الغذاء

املواصالت

الرعاية الطبية

املدارس

الجوالت الرابعة والخامسة والسادسة

18,068

82,461

281,008

58,232

49,908

31,979

الجولتان الخامسة والسادسة

35,044

68,303

277,243

47,039

55,418

40,377

الجولة السادسة

28,984

83,746

266,989

57,147

51,324

37,881

 .1ســعر رصف الدينــار خالل هذه الفــرة الزمنية 1.0001 :دينار يعادل  0.69دوالر

تفيد التقارير إن عددا ً قليالً من العائدين يف الجولة السادسة (شباط/

فرباير -حزيران /يونية  )2021تم إقصاؤهم من فرص الحصول عىل عمل
أو الخدمات .وأفادت النسبة األكرب ( )%8إنهم تعرضوا للتمييز يف

بحثهم عن عمل؛ يف حني أفاد  3إىل  %4فقط إنهم تعرضوا للتمييز
يف الحصول عىل الخدمات املدنية أو الخدمات الصحية أو التعليم.

رب أرسة عادت إىل املوصل خالل الجولة الرابعة" :كان التحدي
ّ
األكرب الذي واجهنا هو ارتفاع األسعار .إذ بدأت أسعار املواد
الغذائية ترتفع بشكل ملحوظ ،وكذلك أسعار الدواء الذي احتاجه
يل ،خاصة أنني ال أستطيع العمل ،وراتب
لنفيس .كان ذلك صعباً ع ّ
الرعاية الذي أحصل عليه ال يتجاوز  120ألف دينار عراقي ( 82دوالرا ً
أمريكياً) .أبنايئ يساعدوين أحياناً ،ويعينوين عىل توفري
احتياجايت".

سبل العيش وفرص العمل
املعيار الثالثُ :
لوح َ
ظ يف الجولة السادسة (شباط /فرباير  -يونية/حزيران  )2021أن

العائدون يعملون يف املقام األول يف األعامل العشوائية ()٪34
رب األرسة
ويف القطاع العام ( .)٪31وذكرت  %84من
َ
األس العائدة ،إن ّ

األس
هو أهم مصدر للحصول عىل املال .وهناك عدد قليل جدا ً من
َ
العائدة يف الجولة السادسة ( )%7لديها مدخرات؛ فيام تحتاج %70

األس العائدة إىل اقرتاض املال ،وجميعهم تقريباً يقرتضون من
من
َ
األقارب ( )%58واألصدقاء ( .)%27ومل يقرتض سوى  %1منهم من

املصارف أو مؤسسات متويل املشاريع الصغرية .ومن بني الذين

اقرتضوا ،سدّد  %75منهم ديونهم أو ينوون تسديدها .وأفاد %6

فقط من العائدين يف الجولة السادسة بأنهم يتلقون املساعدات
اإلنسانية؛ وإن مقدّمو الخدمات الرئيسيون هم إما أفراد أو منظامت
غري حكومية محلية أو دولية ،حيث ذك َر العائدون املستفيدون أنهم

حصلوا عىل الغذاء واملاء ( )%51ومبالغ نقدية (.)%29

ابن بالغ ألرسة تعيش يف بغداد " :تأثري الجائحة عىل عميل كان
كبريا ً .فبعد أن كنت أعمل حوايل  15يوماً يف الشهر ،أصبحت أعمل
سبعة أيام فقط يف أفضل الظروف بسبب أزمة كورونا .كان دخيل
يرتاوح بني  250,000إىل  300,000دينار (بني  171و 206دوالر
أمرييك) أما اآلن فيرتاوح بني  50,000إىل  150,000دينار (بني 34
و 102دوالر أمرييك) ألن الناس ليسوا عىل استعداد للبناء ،خوفاً
من حدوث أزمة اقتصادية .هذا الدخل ال يكفي لتغطية نفقات
عائلتي .وللتعويض عن النقص ،اضطررت للعمل يف أرض صغرية
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مساحتها نصف دونم [ 500مرت مربع] أزرع فيها بعض الخرضوات
للمنزل ،فذلك يعيننا قليالً يف تلبية احتياجات األرسة".
رب أرسة عادت إىل األنبار" :التحدي األكرب بالنسبة لنا هو نقص
ّ
العمل بسبب كورونا واإلغالق التام .نعمل أنا وأخي بأجر يومي.
وهناك العديد من الناس مثلنا يعملون كعامل بأجور يومية.
أتقاىض  15ألف دينار عراقي يف اليوم ( 10دوالرات أمريكية) .ويف
اليوم الذي ال أعمل فيه ،ال أحصل عىل أجر .وعند فرض اإلغالق
التام ،ال ميكننا الذهاب إىل العمل باستمرار ،فكيف سأكسب قوت
يومي؟ وتزامن مع هذا النقص يف العمل ارتفاع أسعار السلع
واملواد .عىل سبيل املثال ،ارتفع سعر حفاضات األطفال من 5.000
إىل  6.000دينار ( 3إىل  4دوالرات أمريكية) وسعر زيت الطهي من
 1.000إىل  2.000دينار ( 0.70إىل  1.40دوالر أمرييك) وكذلك الحال
بالنسبة للعديد من املواد األخرى ،وخاصة الطعام .نحن بالكاد
نستطيع توفري غذائنا واحتياجاتنا األساسية ،وقد استمرت هذه
املشكلة حتى بعد نهاية اإلغالق .وبقيت األسعار عىل حالها ومل
عد إىل ما كانت عليه يف السابق .أصحاب املتاجر يرفعون األسعار،
ت ُ
وال أحد يحاسبهم عىل ذلك .الفقراء فقط هم املترضرون".

السكَن واألرض واملمتلكات
املعيار الرابع:
َ
يعيش معظم العائدين ( )%75يف الجولة السادسة (شباط /فرباير

 -حزيران /يونية  )2021يف منازل مملوكة لها؛ يف حني يعيش %19

منهم يف مساكن مستأجرة .ويف املتوسط ،ينفق العائدون 22.568

والسكن .ويقول  %96من
دينارا ً عراقياً ( 15دوالرا ً) شهرياً عىل اإليجار
َ

العائدين الذين كانوا ميلكون ممتلكات قبل النزوح ،إنهم ما زالوا قادرين
عىل الوصول إىل ممتلكاتهم .مع ذلك ،فإن  %84من العائدين قالوا

مرت (تجدر اإلشارة إىل
رضرت جزئياً أو بشدّة أو ُ
د ِّ
إن ممتلكاتهم إما ت ّ
أن هذه املمتلكات قد ال تكون نفس املكان الذي يعيشون فيه حالياً).

رب أرسة تعيش يف املوصل" :كام تعلمون ،عندما عدنا إىل
ّ
مرة ومل يبق منها يشء نتيجة لالنفجارات
د
م
منازلنا
وجدنا
املوصل
ُ ّ
واملعارك التي وقعت بالقرب منها ،فاضطررنا إىل اقرتاض املال
إلعادة بنائها وترميمها .غالباً ما أقرتض من والدي أو أمي أو أحد
يل
إخويت أو املق ّربني مني .الحمد لله مل يطالبني ومل يضغط ع ّ
متي ،لكني مستمر بتسديد املبلغ
أحد منهم لتسديد ما بذ ّ
املتبقي ،وهو سبعة ماليني دينار تقريباً .أقول الحمد لله ،يجب أن
أسدّد الدَين املتبقي يوماً ما ،واليشء املهم هو أننا اقرتبنا من
للسكن اآلن.
ترميم املنزل بالكامل ،وهو صالح
َ

ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

رب أرسة تعيش يف دياىل" :نعيش يف نفس املنزل منذ عودتنا.
ّ
ن وضع منزيل ليس جيدا ً ،فالسقف
أخربتك يف املقابالت السابقة أ ّ
مبني من الطني ،واملاء يترسب منه يف أيام الشتاء املمطرة".
ّ

املعايري الخامس والسادس والسابع :الوثائق الثبوتية
الشخصية وغريها ،انفصال األرسة وملّ الشمل ،واملشاركة
يف الشؤون العامة
األس العائدة يف الجولة السادسة (شباط/
ال ميلك سوى  %3من
َ
فرباير  -حزيران /يونية  )2021وثائق ثبوتية شخصية ،وقام  %86منه

أس عائدة قليلة
باستبدال جميع أو بعض تلك الوثائق .كذلك ،انفصلت َ

يف الجولة السادسة يف خالل االثني عرش شهرا ً املاضية ،ومل
يكن لدى  %74منها خطط ملموسة باتجاه ّ
وربا يعزى
مل الشمل.
ّ

عدم وجود نية يف ملّ الشمل إىل أن معظم حاالت االنفصال ()%65

كانت بسبب تنقالت دميغرافية كالزواج مثالً ،و %17من تلك الحاالت
األس العائدة يف
كانت بسبب الوفاة .وأفادت أقلية صغرية ( )%8من
َ

ربعت باملال إىل
الجولة السادسة إنها تط ّ
وعت أو حرضت اجتامعات أو ت ّ
مجموعة مدنية أو نا ٍد ثقايف أو رابطة اجتامعية أو مهنية ،أو شاركت

بنشاط من أنشطة املصالحة وبناء الثقة املحلية.

ربّة أرسة تعيش يف دياىل" :انفصلت عن زوجي لفرتة طويلة،
لكني اعتربتها فرتة مؤقتة .إذ التحق زوجي بوحدته العسكرية يف
العاصمة بغداد ،ثم تزامنت إجازته مع فرتة اإلغالق التام؛ األمر الذي
جعل عودته إىل املنزل صعبة جدا ً بسبب نقص وسائل املواصالت
لنقله إىل جلوالء .واقترص تواصلنا عىل املكاملات الهاتفية
والفيديو عرب االنرتنت .مررنا بأيام صعبة بسبب غياب زوجي".

املعيار الثامن :الوصول إىل العدالة
معظم العائدين ( )%84يف الجولة السادسة (شباط/فرباير  -حزيران/
يونية  )2021عىل علم بلجان التعويضات .وقد قدّم  %61منهم طلبات

للحصول عىل تعويض .كام قدّم جميعهم تقريباً ( )%96طلبات قبل
أكرث من  12شهرا ً ،يف حني أن  %75قالوا إن مطالباتهم ما زالت معلّقة.
ومن بني  %15من الذين أفادوا بقبول طلباتهم ،قال  %92إنهم مل

يتلقوا مبلغ التعويض .وتعترب التعويضات مهمة بالنسبة للعائدين ،إذ
قال  %39منهم أنها أهم جانب من جوانب تحقيق العدالة ،مقارنة

بنسبة  %24قالوا إن أهم جوانب الوصول إىل العدالة هو استعادة
سبل العيش ،و %22قالوا إن العدالة تكمن يف محاسبة املجرمني.
وقال معظم العائدين يف الجولة السادسة ( )%32إن لجان التعويض

هي أفضل وسيلة لتحقيق العدالة.

رب أرسة عادت إىل األنبار منذ الجولة الثانية" :نعم ،ق ّدمنا طلباً
ّ
للحصول عىل تعويض ،وقد وصلنا إىل املرحلة النهائية وهي أداء
اليمني أمام املحكمة .طلبوا منا أن ننتظر اتصالهم ،لكننا مل نتلّق
أي اتصال حتى اآلن".
رب أرسة يف األنبار" :نعم ،قدّمت طلب تعويض ،ومل يحدث يشء
ّ
مر خالل العمليات
حتى اآلن ،ومل يتم تعويضنا عن منزيل الذي ُ
د ِّ
العسكرية أثناء تحرير املنطقة من "داعش".

تجربة العائدين خالل جائحة كورونا
حيث يشعر  %79من العائدين يف الجولة السادسة (شباط /فرباير
 حزيران /يونية  )2021بالقلق تجاه تفّيش جائحة كورونا ،يعتقد %60منهم أن الوضع االقتصادي هو أهم التحديات التي تواجه
العراق اليوم ،وليس جائحة كورونا .ويف الواقع ،يقول  %56من
العائدين إن التحدي األكرب الناجم عن الجائحة هو خسارة األرسة
ملصدر دخلها أو التأثري السلبي للجائحة عىل االقتصاد ،إذ أفادت
األس العائدة عن فقدانها ألعاملها مؤقتاً بسبب الجائحة.
 %58من
َ
األس العائدة من الجائحة ،حيث أفاد  %22منهم بوفاة أو مرض أحد
عانت
َ
َ
س ،قال العديد منهم أنهم القوا صعوبات
أفرادهم .ومن بني هذه األ َ
يف إجراء الفحص الطبي ( )٪35والحصول عىل العالج يف مستشفى
خاص ( )٪59أو عام ( )٪61والحصول عىل األدوية ( .)٪80وتشري إجابات
العائدين إىل أنهم يشكّكون يف لقاح جائحة كورونا وقدرتهم عىل
أسهم إذا توفّر،
الحصول عليه %39 :ال يريدون أن يحصل عليه أفراد َ
ويعتقد  %42فقط أنه سيكون من السهل الوصول إليه إذا توفّر.
وقال العائدون إن أكرب التحديات التي تواجه تعليم األطفال خالل
الجائحة ،تتعلق بالحصول عىل الدروس اإللكرتونية .ومن بني العائدين
ن الدراسة يف الجولة السادسة (شباط/
الذين لديهم أطفال يف س ّ
فرباير  -حزيران /يونية  )2021أشار  %36إىل عدم وجود خط إنرتنت
لديهم ،معتربين ذلك أكرب التحديات التي تواجه تعليم األطفال.
يف حني أشار  %23منهم إىل عدم امتالكهم أجهزة كمبيوتر أو
هواتف ذكية أو أجهزة لوحيّة .وذك َر  %33آخرون أن التحدي الثاين
يتمثل يف عدم امتالكهم ألجهزة كمبيوتر أو هواتف ذكية أو أجهزة
لوح ّية .ويعتزم جميع العائدين تقريباً ( )%94الذين لديهم أطفال يف
ن الدراسة إعادة أطفالهم إىل املدرسة متى ما عادت الدراسة
س ّ
الحضورية إىل املدارس.

11

"لدي ثالثة أطفال يف املدرسة :ابني األكرب
رب أرسة من املوصل:
ّ
ّ
يف الصف األول املتوسط ،وابنتي يف الصف الخامس االبتدايئ،
وابني اآلخر يف الصف الثالث االبتدايئ .كانت املدرسة مغلقة متاماً
صنعت لهم مدرسة داخل املنزل؛ حيث
خالل فرتة اإلغالق ،لذلك
ُ
مت جميع الدروس إىل أيام معينة ،وألزمتهم بدراسة صفحتني
قس ُ
ّ
من دروسهم كل يوم؛ وهكذا استمر تعليمهم ،مبساعديت
ومساعدة والدتهم .وعندما فُ ِتحت املدارس ،أصبحوا يذهبون إىل
املدرسة يوماً واحدا ً يف األسبوع؛ وبالطبع ذلك مل يكن كافياً؛ لذلك
تابعت الجدول الزمني القديم الذي وضعته لهم .أما بالنسبة
للتعليم اإللكرتوين ،فهو فاشل بالنسبة لألطفال ،ألنهم ال
يستطيعون الرتكيز كثريا ً كطالب الجامعة أو املدارس املتوسطة بل
الصف ويرشح لهم الدرس.
يحتاجون إىل معلّم يقف معهم يف ّ
مع ذلك ،فإنهم يحرضون الدروس اإللكرتونية التي تق ّد مها
املدرسة ،لكنني لست متأكدا ً من قدرتهم عىل استيعاب كل يشء.
أستطيع القول إن فهمهم واستيعابهم للدروس أقل من 50%
مقارنة بالوضع قبل كورونا .كام إن املعلّمني يف املدرسة غري
قادرين عىل رشح كل الدروس ،ألنهم يعملون يوماً واحدا ً فقط؛ وكل
ما يفعلونه هو إرسال الواجبات املنزلية من خالل تطبيقات الكرتونية،
ويجب عىل الطالب أن يدرس ويؤدي واجباته بنفسه .يف بعض
الدروس ،يقوم املعلّم بتسجيل فيديو توضيحي عن املوضوع؛ ولكن
املواد العلمية كالرياضيات ،فمن الصعب عىل الطالب أن يفهم كل
يشء بهذه الطريقة .لذلك نحاول أنا وزوجتي استثامر املزيد من
وقتنا يف تعليمهم خالل هذه الفرتة؛ ومع عودة إجراءات اإلغالق
سيستمرون يف الدراسة يف املنزل".

م نرش االستبيان يف ربيع وصيف عام  ،2021قبل إعادة فتح املدارس بالكامل للدراسة الحضورية.
 11ت ّ
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ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

القسم الرابع :تقرير خاص:
تجربة النازحني خالل جائحة كورونا
حيث واصلت الجولة السادسة من دراسة "الوصول إىل حلول

يف قياس تحقيق حل دائم .وكام نوقش يف القسم الثاين من هذا

الست املاضية ،أظهرت
م تت ّبعها عىل مدى السنوات
ّ
التي ت ّ
األيام األوىل لجائحة كورونا يف عام  2020أن الفئات الهشّ ة

األس هذه
عن آثار جائحة كورونا بالتحديد عىل حياتهم ،أكدّت تلك
َ

األس نحو
يف تسليط الضوء عىل مدى تغيري الجائحة ملسارات
َ
تحقيق حل دائم لنزوحها ،طرحت الدراسة مجموعة من األسئلة

املخاوف العامة ،والتبعات االقتصادية لجائحة كورونا

دامئة للنازحني يف العراق" الرتكيز بشكل أسايس عىل املؤرشات

واملحرومني والنازحني كانوا أكرث املترضرين من الجائحة .ورغبة

األس النازحة بشأن الجائحة وتجربتها.
عىل وجه التحديد حول نظرة
َ
وكام هو الحال عىل الصعيد العاملي ،كانت آثار الجائحة أكرث وضوحاً
حة والرعاية الصح ّية ،والتعليم.
يف ثالثة مجاالت ،هي :االقتصاد ،والص ّ
وتشمل هذه املجاالت الثالثة ،يف معظمها ،تحت املعيار الثاين من

معايري اللجنة املشرتكة الدامئة بني الوكاالت (مستوى املعيشة)

التقرير ،فإن هذا املعيار هو أحد معيارين كانت فيهام التغريات يف
األس النازحة
التوجهات أكرث وضوحاً بني عامي  2016و .2021حني س ِئلت
َ
الحقيقة.

األس النازحة ( )٪82أنهم قلقون من
تقول الغالبية العظمى من
َ
األس
تواجهها
التي
والثالث
والثاين
األول
الجائحة .وإن التحديات
َ
وسبل العيش؛ حيث
بسبب جائحة كورونا ترتبط بشكل مختلف بالدخل
ُ

يبدو أن االنغامس يف التداعيات االقتصادية للجائحة هو السبب األول
لهذا املستوى العايل من القلق.

الشكل  :30أكرب التحديات الناجمة عن جائحة كورونا :النسبة املئوية للنازحني الذين ذكروا أهم ثالثة تحديات تسببت بها الجائحة ،حسب نوع التحدي

اﻟﺘﻐﺮﻴات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻲ
اﻟﺘﺄﺛﺮﻴ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﲆ اﻻﻗﺘﺼﺎد

ﺧﺴﺎرة اﻷﴎة ﻟﺪﺧﻠﻬﺎ
ﻗﻠّﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
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ﺗﻌﻄّﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺜﺎﻲﻧ
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٤٢٪
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٨٪

٢٨٪

ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

ينقسم رأي النازحني الباقني يف مناطق النزوح بالتساوي حول

وتجدر اإلشارة إىل أن أي أرسة نازحة يف الجولة السادسة (شباط/

تح ٍّد يتمثل يف تأث ّر حالتهم النفسية والعاطفية ،و %33يقولون إنه

مل تذكر إنها واجهت صعوبة يف الحصول عىل الرعاية الصحية ،ألن

التحدي الثاين :إذ قالت األغلبية ( )%36إنه التأثري السلبي للجائحة عىل

األس خالل الجائحة يف أنحاء عديدة حول العامل.
كثريا ً ما واجهتها
َ

أهم التحديات التي تسببت بها جائحة كورونا :إذ قال  %33إن أهم

األس النازحة حول
يتمثل يف خسارة األرسة لدَخلها .كذلك انقسمت
َ

االقتصاد ،يف حني أفاد  %30إنه يتمثل يف تعطّل دراسة األطفال.
وبالنسبة لثالث أكرب التحديات ،قال  %42إن ذلك يتمثل يف القيود

األس قالت إن الجائحة
املفروضة عىل الحركة ،رغم إن  %8فقط من
َ
أدت إىل تأخري أو تغيري خططها للعودة إىل الديار .وكان اإلغالق قد

أدى إىل بقاء أفراد األرسة يف منازلهم وانقطاعهم عن العمل ،ال
األس النازحة تعمل يف القطاع العشوايئ الذي
سيّام أن  %34من
َ

يتطلب أن يؤدي الشخص عمله بنفسه.

رب أرسة نازحة من بابل إىل بغداد" :كان التحدي األصعب منذ بداية
ّ
انتشار الجائحة وحتى اآلن ،هو فرض اإلغالق التام .نحن عامل بأجر
يومي ،وعلينا أن نعمل يومياً لتوفري احتياجاتنا املعيشية من ماء
وغذاء وغري ذلك .هناك أيام نضطر فيها للعمل حتى يف أيام
الجمعة عندما تكون الطُرق مغلقة واألهايل ممنوعون من
الخروج؛ وذلك يؤث ّر سلبياً علينا .لذا ،فإننا نتوسل إىل الحكومة
إلعادة النظر يف قرار اإلغالق ،أو عىل األقل استثناء العامل
اليوميني منه".
رب أرسة يف محافظة كركوك :أث ّرت الجائحة عىل قدرتنا عىل
ّ
حة يفرضون غرامات
التنقل؛ ألن قوات األمن والرشطة وكوادر الص ّ
عىل الذين يخالفون تدابري اإلغالق .وقد أدى ذلك إىل تقليل حركتنا
من املنزل إىل العمل أو السوق .أنا عىل وشك العودة خالل بضعة
أسابيع إىل منطقتي األصلية؛ لكن اإلغالق خالل الجائحة لعب دورا ً
كبريا ً يف تغيري خطة العودة وتأخريها .مع ذلك ،آمل أن أعود خالل
األسبوعني القادمني .وهناك أيضاً مشكلة تتعلق بساعات العمل
يف الدوائر الحكومية .فاملوظفون الحكوميون يعملون نِصف
ساعات العمل الرسمية ،وهذا يشكل عقبة أمام النازحني الذين
يرغبون يف الحصول عىل موافقة العودة من الجهات الحكومية
املختصة.

يفس االنقطاع الجزيئ عن العمل ،سبب ادراج خسارة األرسة لدخلها
ِّ
ضمن املشاكل الرئيسية الناجمة عن جائحة كورونا .ويف حني أن أقلية
األس النازحة قالت إن الجائحة أدت إىل فقدان
صغرية فقط ( )%8من
َ

أحد أفراد األرسة أو أكرث لعمله أو وظيفته بشكل دائم ،فإن  %64قالوا

إنها تسببت يف فقدان أفراد األرسة أو أكرث لعمله أو وظيفته بشكل
سبل العيش هو
مؤقت .ومن املرجح أن يكون هذا االنقطاع يف ُ
األس ،وهي أعىل نسبة خالل الدراسة،
السبب الذي يدفع  %45من
َ

إىل خفض نفقاتها اإلجاملية لتلبية احتياجاتها األساسية.

الصحة والوصول إىل الرعاية الصحية
كان للتداعيات املالية للجائحة تأثريات متالحقة عىل الوصول إىل
الرعاية الصحية ،بغض النظر عن الحاجة إىل تلك الرعاية ألمراض تتعلق

األس النازحة تقريباً ( )%56إىل أن أفراد
بجائحة كورونا .إذ أفاد نصف
َ

األرسة بحاجة إىل الحصول عىل الرعاية الصحية ألمراض ال عالقة لها

بجائحة كورونا ،ومن بينهم  %52لألمراض املزمنة .وقال ( )%39من
الذين كانوا بحاجة إىل الرعاية الطبية ألسباب ال تتعلق بجائحة كورونا،
إنهم واجهوا مشاكل يف الحصول عىل الرعاية الصحية ،وذك َر %82

منهم إن السبب يف ذلك هو افتقارهم إىل القدرة املالية الالزمة.
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فرباير  -يونية /حزيران  ،2021قبل ارتفاع عدد االصابات يف العراق)

العيادة أو املستشفى مل يكن لديهام أرسة أو قدرة ،وهي مشكلة
األس التي أفادت باضطرارها إىل
هذه الصعوبات املالية منترشة لدى
َ

التامس الرعاية الطبية لألمراض املتصلة بجائحة كورونا .وأشار  %21من
األس النازحة التي بقيت يف حالة نزوح ،إىل إصابة أحد أفراد األرسة
َ
بفريوس كوفيد  .19-وقال  %93منهم أنهم احتاجوا إىل الرعاية يف

األس
مؤسسة صحية .ومن بني هذه املجموعة ( %19.5من جميع
ّ
َ
النازحة التي بقيت يف حالة نزوح) احتاج  %62إىل الرعاية الصحية يف

مستشفى عام ،يليهم  %22ذهبوا إىل طبيب مختص .ويف معظم
األحيان ،مل يكن الحصول عىل الرعاية الصحية مشكلة بالنسبة لـ %19.5

األس النازحة التي أصيب أحد أفرادها بكوفيد  :19-فقد حصل %61
من
َ
منهم إىل الرعاية املطلوبة دون عقبات .وأفاد  %89من بني %39

من الذين واجهوا مشاكل ،أن العقبات املالية كانت العقبة الرئيسية.

هناك فجوة كبرية قد َر تعلق األمر بالحصول عىل الرعاية الصحية
الالزمة لألمراض املرتبطة بجائحة كورونا ،بني القدرة الفعلية للنازحني

ورهم أنهم قادرون
عىل الحصول عىل الرعاية الصحية ،وبني تص ّ
عىل الحصول عىل الرعاية الالزمة .فإجراء الفحص الخاص بكوفيد-
 ،19والحصول عىل الرعاية الصحية يف املستشفيات الخاصة أو

العامة ،والحصول عىل الدواء ،كانت أكرث قابلية للتحقيق بسهولة

األس التي مرض أحد أفرادها أو مات) مقارنة
يف معظمها (كام ذكرت
َ
األس التي مل ميرض
ذكرت
(كام
ذلك
عىل
قادرة
األس أنها
ور
َ
َ
مع تص ّ
أو ميُت أحد أفرادها).

ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

أصيب أحد أفرادها بكوفيد  ،19-أفاد  %73أن إجراء
األس التي
ومن بني
َ
َ
الفحص كان سهالً جدا ً أو إىل حد ما .يف حني اعتقدت نسبة أقل بكثري

صب أحد أفرادها بكوفيد  19-إن الوصول
من  %58من
األس التي مل يُ َ
َ

الشكل  :31القدرة عىل الوصول إىل الخدمات الصحية ذات الصلة بجائحة
لألس التي قالت إن
ور الوصول إليها :النسبة املئوية
َ
كورونا ،مقارنة بتص ّ
الوصول سهل إىل:

إىل الفحص كان سهالً .وحيث ذكرت نسبة قليلة من املجموعتني أن

الوصول إىل مستشفى أو عيادة خاصة كان ممكناً ،فإن هناك فجوة

اﻷﴎ اﻟﺘﻲ أﺻﻴﺐ أﺣﺪ أﻓﺮادﻫﺎ ﺑﻜﻮﻓﻴﺪ١٩ -
َ
اﻷﴎ اﻟﻨﺎزﺣﺔ(
) ٪٢١ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
َ

األس التي متكنت من الحصول عىل الرعاية الصحية
من  15نقطة بني
َ

ﺼﺐ أﺣﺪ أﻓﺮادﻫﺎ
اﻷﴎ اﻟﺘﻲ ﻢﻟ ﻳُ َ
َ
اﻷﴎ اﻟﻨﺎزﺣﺔ(
ﺑﻜﻮﻓﻴﺪ ٪٧٩) ١٩-ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
َ

الالزمة يف مستشفى عام أو عيادة عامة ( )٪60وبني أولئك الذين
قالوا إنهم يستطيعون الحصول عىل الرعاية الصحية يف حال إصابة
أحد أفراد األرسة بكوفيد  .)٪45( 19-وال يختلف األمر كثريا ً بالنسبة

للحصول عىل األدوية الالزمة ،رغم أن نسبة قليلة من كل مجموعة
قالت إن الحصول عىل األدوية مل يكن صعباً.

رب أرسة نازحة من دياىل إىل بغداد" :أصيبت ابنتي الكربى بكوفيد
ّ
ال ،أبدا ً
يف كثري من األحيان أو يف بعض األحيان
-19
وعانت كثريا ً ،لكنها تعافت بفضل الله .تطلب عالجها جهودا ً شخصية
منا كعائلة .فقد عملنا عىل رعايتها ،واستدعينا طبيباً خاصاً إىل
املنزل لفحصها ،واشرتينا األدوية املطلوبة .بالطبع عانينا للحصول
عىل األدوية ألن معظمها كانت باهظة الثمن وغري متوفرة يف
كثري من الصيدليات .ال أنىس مدى سوء الخدمة يف املستشفى
العام ،مام اضطرنا لعالج ابنتي يف املنزل .وألكون صادقاً ،كانت
رحلة طويلة من العالج استغرقت أكرث من شهر ونصف .مل يق ّدم
يل أحد أي مساعدة ،سواء من األقارب أو األصدقاء .وال ألوم أحدا ً،
م ٍ
عد ،ولكل شخص مشاكله الشخصية يف الحياة".
ألن املرض خطري و ُ

٠٪

٤٠٪

٢٠٪

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﰲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أو ﻋﻴﺎدة ﺧﺎﺻﺔ

٥٨

٧٣

١٩
١٥
٦٠

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﰲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﺎم أو ﻋﻴﺎدة ﻋﺎﻣﺔ

ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷدوﻳﺔ

٨٠٪

٦٠٪

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺨﺎص
ﺑﻜﻮﻓﻴﺪ ١٩ -

١٠٠٪

٤٥
٢٦
١٧

األس التي أصيب أحد أفرادها بكوفيد
ما زالت االختالفات قامئة بني
َ

صب أحد أفرادها بكوفيد ،19-فيام يتعلق
 19وبني
األس التي مل يُ َ
َ
األس
بالحصول عىل التطعيم .فبشكل عام ،قالت  %58من جميع
َ
النازحة إنها تريد أن يحصل أفراد أرستها عىل اللقاح إذا كان مجاناً.

األس التي أصيب أحد أفرادها بكوفيد .19
لكن النسبة أعىل ( )%67بني
َ
وبغض النظر عام إذا كانت األرسة ترغب أو ال ترغب يف الحصول عىل
ّ
األس النازحة بالتساوي حول امكانية الحصول عليه :إذ
اللقاح ،انقسمت
َ
قال  %41أن من السهل الحصول عىل اللقاح؛ وذك َر  %43أن ذلك صعب

جدا ً أو إىل ح ٍّد ما؛ فيام قال  %16أنهم ال يعرفون.
الشكل  :32إذا توفّر لقاح كوفيد  19-مجاناً ألفراد أرستك ،فهل تشجعهم
عىل أخذه؟

الشكل  :33إذا توفّر لقاح كوفيد  19-مجاناً يف العراق ،برأيك ما مدى
سهولة حصول أفراد أرستك عليه؟

٣٪

١٦٪
ﺳﻬﻞ ﺟﺪا ً أو إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ

ﻧﻌﻢ
ﻻ

٣٩٪

ﻻ أﻋﺮف /أرﻓﺾ اﻻﺟﺎﺑﺔ

٤١٪

ﺻﻌﺐ ﺟﺪا ً أو إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ

٥٨٪

ﻻ أﻋﺮف  /أرﻓﺾ اﻻﺟﺎﺑﺔ

٤٣٪

28

املنظّمة الدول ّية للهجرة يف العراق

ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

رغم أن جائحة كورونا أضافت معوقات هيكلية واجتامعية أمام

الحصول عىل الرعاية الصحية ،إالّ إن التمييز يف املعاملة ليس واحدا ً
من تلك معوقات .إذ بلغت نسبة النازحني الذين قالوا إنهم واجهوا

األس النازحة التي لديها أطفال بني  6و 20عاماً يف الجولة
الشكل :35
َ
السادسة ،وتعرضت للتمييز يف الحصول عىل التعليم يف كثري من األحيان
أو يف بعض األحيان

ست
متييزا ً يف الحصول عىل الخدمات الصحية أدىن مستوى لها منذ
ّ

األس يف الجولة السادسة (شباط/
سنوات ،حيث قالت  %11فقط من
َ

١٠٠

فرباير – حزيران /يونية  )2021إنهم تعرضوا لإلقصاء أو التمييز ،بعد

أن كانت النسبة  %29يف الجولة الرابعة (آب /أغسطس – وترشين

٨٠

الثاين /نوفمرب .)2018

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

الشكل  :34هل واجهت أنت أو أي فرد من أفراد أرستك إقصاءا ً من الخدمات
أو قيودا ً يف الحصول عىل الخدمات الصحية منذ نزوحكم؟

٦٠
٤٠

الجولة

الجولة
الرابعة

الجولة
الخامسة

الجولة

11

89

الثالثة

18

82

29

70

21

79

100

60
40

األس عىل
ال يخفى إن الجائحة سببت الكثري من املشاكل يف حصول
َ

األس النازحة إىل املشاكل الهيكلية أو
التعليم ألطفالها .وأشارت
َ

البنية التحتية املتوطنة التي كانت عقبات رئيسية تحول دون االنتقال
إىل التعليم عن بعد .إذ أفادت أغلبية طفيفة ( )٪51إن عدم وجود

20

خط انرتنت هو العقبة الرئيسية أمام تعليم أبنائهم عن بعد؛ فيام

0

األس تقريباً ( )%32إن غياب
الذكية أو األجهزة اللوح ّية؛ فيام قال ثلث
َ

السادسة

األس التي
عىل التعليم مصدر قلق رئييس بني حوايل  %77من
َ
ن الدراسة ،ترتاوح أعامرهم بني  6و 20سنة .ومن
لديها أطفال يف س ّ
األس التي شملتها الجولة السادسة ،بلغت نسبة الذين أشاروا
بني
َ

إىل إقصاء أبنائهم من التعليم أو وجود صعوبات يف الحصول عليه،

كونهم نازحني ،أدىن مستوى لها عىل اإلطالق وهو  ،%10بعد أن كانت

29

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٤

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٥

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٦

80

كام هو الحال بالنسبة للرعاية الصحية ،مل يكن التمييز يف الحصول
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١٦

اﻟﺠﻮﻟﺔ ٣

تعليم األطفال خالل جائحة كورونا

 %31يف الجولة الرابعة.

١٥

١٠

٠

النسبة املئوية

110+890

180+820

290+700

210+790

٢٠

٣١

قال  %34إن العقبة الثانية هي نقص أجهزة الكمبيوتر والهواتف

املعلمني هو عقبة كبرية أما تعليم أطفالهم .أما األدلة التي تدعم

هذه العقبات ،فتتمثل يف الصعوبات املالية التي ميكن للحكومة
أن تخففّها من خالل التدخل يف حياة النازحني أو النظام التعليمي.

رب أرسة نازحة من صالح الدين إىل السليامنية" :كانت الحالة
ّ
لدي خمسة أطفال يذهبون
الدراسية صعبة للغاية العام املايض.
ّ
إىل املدرسة وكلفة اإلنرتنت مرتفعة جدا ً .وليس بإمكاين رشاء
وي واحد
األجهزة اإللكرتونية واالشرتاك باإلنرتنت .كان
ّ
لدي هاتف خل ّ
فقط ،واشرتيت هاتفاً آخر مستعمالً حتى يتمكن أطفايل من
استخدامه بالتناوب .فعىل سبيل املثال ،يستخدمه أحدهم ملدة
ساعة واحدة ،ثم يستخدمه الثاين يف الساعة التالية ،وهكذا.
أستطيع أن أقول إن التعلم عن بعد بالنسبة ألبناء النازحني كان تجربة
صعبة ،وما يزال صعباً ومكلفاً .رمبا يحصل األطفال فقط عىل 30٪
من فائدة التعليم".

ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

لألس النازحة التي لديها أطفال يف املدارس ،وقالوا:
الشكل  :36أكرب التحديات التي تواجه تعليم األطفال بسبب جائحة كورونا النسبة املئوية
َ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻂ إﻧﱰﻧﺖ

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﺟﻬﺰة ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ أو ﻫﻮاﺗﻒ ذﻛﻴﺔ أو أﺟﻬﺰة ﻟﻮﺣﻴﺔ

ﻻ ﻧﻘﺪر ﻋﲆ دﻓﻊ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﳌﺪرﺳﺔ

أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﻃﻔﻞ ﻳﺤﺎول اﻟﺬﻫﺎب إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ

اﻟﺘﺤﺪي اﻷول
٦٪

اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺜﺎﻲﻧ

٥٪

١٢٪

١٢٪

اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺜﺎﻟﺚ

٧٪

١٥٪

١٣٪
٣٤٪

٥١٪

١١٪

٢٪

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻤﻮن
ﻏﺮﻴ ذﻟﻚ*

ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺆﻫﻠﻬﻢ ﳌﺴﺎﻋﺪة
اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ اﻟﺪراﺳﺔ

٥٪
١٨٪

١٦٪

٨٪
٩٪

١٤٪

٢٠٪

٧٪

٧٪

٣٢٪

*يشمل عدم وجود جهاز تلفزيون أو كتب أو مكان للدراسة

األس التي لديها أكرث من
تعترب األعباء املالية كبرية بشكل خاص بني
َ

أس أخرى إن الدراسة عرب االنرتنت متثل لهم ثاين أكرب
أقل؛ فيام قالت َ

طفل واحد يف املدرسة .وكلّام كانت األرسة كبرية ،بق َيت املعوقات
أخف وطأة مع اتضاح التيارات املالية .ويشكل
قامئة ،لكنها تصبح
ّ

األس التي لديها ستة أطفال أو أكرث ،فذكرت نسبة
التحديات ( .)%25أما
َ
 %32منهم أن املستوى التعليمي للوالدين هو ثاين أكرب التحديات،

األس التي لديها طفل واحد أشارت
لكن الغالبية العظمى ( )%66من
َ

يبلغها الوالدان .ويشري هذا االختالف إىل أن سياسة التعليم تتطلب

األس؛
االفتقار إىل االتصال باإلنرتنت مصدر قلق رئييس لدى جميع
َ
األس التي لديها
إىل أن ذلك أكرب تح ٍّد للتعليم ،مقارنة مع أقل نصف
َ
األس التي لديها أطفال كثريون:
طفالن أو أكرث .وهناك تباين أكرب بني
َ

األس التي لديها أربعة إىل خمسة
فعىل سبيل املثال ،قالت  %16من
َ

األس التي لديها ستة أطفال أو أكرث ،إن التحدي
أطفال ،و %19من
َ
األكرب يتمثل يف نقص األجهزة االلكرتونية ،وليس االتصال باإلنرتنت.

عىل األرجح ألن األطفال األكرب سناً أصبحوا يف مراحل دراسية مل
اجراءات أبعد من مجرد معالجة أوجه القصور يف الهياكل األساسية.

وعىل الرغم من هذه التحديات ،فإن الغالبية العظمى ( )%87من

ن الدراسة ترغب يف إعادة أطفالها
األس التي تضم أطفاالً يف س ّ
َ

إىل املدرسة للتعلم حضورياً مبجرد أن تفتح املدارس أبوابها 12.ومن

األس األصغر حجامً مرتددة بهذا الشأن :فنسبة %78
الجدير بالذكر أن
َ

األس متفقة عىل املسألة التي تعتربها أكرب التحديات ،ذكرت
حيث إن
َ

األس التي لديها طفل واحد فقط يخططون إلعادة أطفالهم
فقط من
َ

األس التي لديها
التي تأيت يف املرتبتني الثانية والثالثة .إذ ذكرت
َ

األس التي لديها طفل
األس األكرب حجامً .ويف حالة
من  %90يف
َ
َ
واحد ،عادة ما يكون الطفل أصغر سناً ،األمر الذي ميكن أن يكون له

األس التي لديها عدد كبري من األطفال أسباباً مختلفة للتحديات الكربى
َ
أربعة إىل خمسة أطفال إن أكرب التحديات يتمثل يف نقص األجهزة
لألس التي لديها ثالثة أطفال أو
االلكرتونية ( )%25وهو ثاين أكرب تح ٍّد
َ

إىل املدرسة ،يف حني أن نسبة الذين يرغبون يف ذلك تصل إىل أكرث

تأثري سلبي عىل التحصيل الدرايس لهذه الفئة.

أكرب التحديات التي تواجه تعليم األطفال بسبب جائحة كورونا حسب عدد األطفال يف األرسة
األس النازحة
النسبة األكرب من
َ
التي لديها

التحدي األول

التحدي الثاين

التحدي الثالث

طفل واحد

ال يوجد اتصال باإلنرتنت

ال توجد أجهزة الكرتونية*

ال يوجد معلمون

األس)
( ٪20من جميع
َ

()٪66

()%36

()٪47

 3-2أطفال

ال يوجد اتصال باإلنرتنت

ال توجد أجهزة الكرتونية

ال يوجد معلمون

األس)
( ٪47من جميع
َ

()٪49

()%40

()%37

 5-4أطفال

ال يوجد اتصال باإلنرتنت

ال توجد أجهزة ()٪25

األس)
( ٪24من جميع
َ

()٪45

أكرث من طفل يذهب إىل املدرسة ()%25

 6أطفال أو أكرث

ال يوجد اتصال باإلنرتنت

مستوى تعليم الوالدين ال يؤهلهم

ال توجد أجهزة الكرتونية

األس)
( ٪9من جميع
َ

()٪42

ملساعدة األطفال عىل الدراسة ()%32

()%31

* أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية واألجهزة اللوحية

 12نرش االستبيان يف ربيع وصيف عام  ،2021قبل إعادة فتح املدارس بالكامل للدراسة الحضورية.
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ملساعدة األطفال عىل الدراسة
()%48

ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

القسم الخامس :املواضيع الشاملة للدراسة واالستنتاج
توفّر الطبيعة الطولية لهذه الدراسة حول وصول النازحني إىل حلول

خمس نقاط مئوية بني الجولتني الخامسة والسادسة (ترشين األول/

األس نفسها تتعامل معها قبل الجائحة
إىل القضايا التي كانت هذه
َ

 )2021إىل %14؛ وقال  %3فقط منهم إنهم حصلوا عىل التعويض.

ست سنوات ،وبعض انطباعات املجتمع
دراسة الفريق عىل مدى
ّ

النوعية تعزوها إىل الفساد؛ األمر الذي يدّل عىل ضعف ثقتهم يف

األس ذاتها ،إضافة
التغيات الزمنيّة مع
دامئة ،فرصة فريدة ملالحظة
َ
ّ

وخاللها .وفيام ييل بعض املواضيع الشاملة التي أظهرتها نتائج
حد بشأن الحلول الدامئة.
الدويل حول اإلطار الدويل املو ّ

1 .ما زال معظم النازحني ( %85يف الجولة السادسة) يعتربون
أنفسهم نازحني .إذ قال  %57من هؤالء ،إن السبب هو عدم

عودتهم إىل منازلهم حتى اآلن .فيام قال  %27إن السبب هو أنهم

مل يعودوا إىل مناطقهم .وتجدر االشارة إىل إن الحلول الدامئة
ذات طابع جغرايف (العودة ،أو االندماج يف منطقة النزوح ،أو إعادة

التوطني يف أماكن أخرى) بينام تستند املقاييس الدولية املوحدة

للمعايري الثامنية إىل الحقوق .ورمبا ال تواجه غالبية هؤالء النازحني
أي متييز أو نقص يف الحقوق عىل أساس وضعهم كنازحني،
وبالتايل يستوفون معايري "االندماج" كحل دائم؛ لكن الغالبية

العظمى منهم يقولون إنهم ما زالوا نازحني .وهنا يثور السؤال:

من الذي يقرر متى ينتهي النزوح؟

2 .من بني نسبة  %15الذين قالوا إنهم ال يعتربون أنفسهم نازحني،
قالت األغلبية ( %64يف الجولة السادسة) إن السبب هو أن لديهم

شبكة من العائلة واألصدقاء .فيام قال  %18منهم إن السبب يكمن
يف أن لديهم وظيفة أو عمل؛ وقال  %14إن السبب هو إن لديهم

األس
منزالً يف املحافظات التي نزحوا إليها .ويدّل ذلك عىل قدرة
َ
النازحة عىل االندماج يف مناطق جديدة يف العراق (أحد الحلول
الدامئة التي حددتها اللجنة املشرتكة الدامئة بني الوكاالت) وأهمية

عالقة النازحني مع املجتمع املضيف والوصول إىل املوارد الالزمة

الحل.
ّ
للوصول إىل هذا

مرة بكونها
تتسم عملية التعويضات الحكومية عن املمتلكات امل ُد ّ
ّ 3.
بطيئة جدا ً .فمن بني  %60من النازحني الذين قدّموا طلبات للحصول
أس ( )٪79أن طلباتهم ما
عىل تعويضات ،قالت أربع من كل خمس َ

زالت معلّقة .أما الذين قالوا إن طلباتهم قُبِلت ،فارتفعت نسبتهم

أكتوبر  – 2019كانون الثاين /يناير  2020وشباط /فرباير-حزيران /يونية

وحيث إن أسباب بطء عملية التعويضات غري واضحة ،إالّ إن املقابالت
الحكومة وقدرتها عىل تحقيق العدالة لهم.

4 .فضالً عن التأخري يف منح التعويضات ،فإن تكاليف وأعباء العيش

طي
يف النزوح تستنزف موارد النازحني املحدودة وتبقيهم يف
ّ
األس النازحة
السكن أكرث النفقات التي تتكبدها
النسيان .وتُ ّ
عد تكاليف َ
َ

وتشكّل  %25من نفقاتهم الشهرية ،األمر الذي يتطلّب منهم
السكن.
تقليص االحتياجات األخرى وتحويل مسار اإلنفاق إىل َ

األس النازحة يف الجوالت من  3إىل ( 6متوز /يولية
5 .احتاج حوايل ثلثا
َ

– أيلول /سبتمرب  2017حتى شباط /فرباير – حزيران /يونية  )2021إىل
اقرتاض األموال يف مناطق النزوح .لكنهم يقرتضون من األقارب

( ٪46يف الجولة السادسة) واألصدقاء ( )٪36كام كان الحال طوال
فرتة هذه الدراسة .أي إن األقرباء واألصدقاء هم الذين يتحملون

األس النازحة.
عبء إعالة
َ

حسب ،بل تعني
6 .العودة ال تعني أرسة فردية عادت إىل بيتها ف َ

العودة إىل املوطن الذي أعيد بناؤه وإنشاء شبكات الخدمات فيه.

األس عن جدوى عودتها إىل الديار إذا مل تكن فيها عيادة
وتتساءل
َ
أو مدرسة مثالً؛ أو كانت الطرق املؤدية إىل السوق أو املنتجات

رضرة بشدّة ،أو كانت املستودعات
الزراعية أو السلع األخرى مت ّ

مرة.
مد ّ
املركزية ُ

7 .بشكل عام ،إن من شأن التحديات التي نجمت عن دمار البنية التحتية
التعليمية وجائحة كورونا ،أن تؤثر سلبياً عىل التحصيل الدرايس
لألطفال .إذ يجب إعادة بناء البنية التحتية التعليمية ،وتوفري الدعم

للمعلّمني يف املدارس يف جميع أنحاء العراق ،مبا يف ذلك

يف املجتمعات املضيفة حيث يدرس أطفال النازحني مبعدالت أقل
من أقرانهم غري النازحني يف العراق ،ويف مناطق العودة التي

تعرضت فيها البنية التحتية التعليمية ألرضار جسيمة.

13

 13منظمتا  REACHالعراق و " ،AWGاملجموعات املتعددة ،تقييم احتياجات العراق :الجولة السادسة" .االستجابة اإلنسانية ،أيلول /سبتمرب :2018
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/reach_irq_report_mcna_vi_sept2018_1.pdf; IOM Iraq
and Georgetown University, Access to Durable Solutions Among IDPs in Iraq: Five Years in Displacement, November 2020, https://iraq.iom.int/publications/
.access-durable-solutions-among-idps-iraq-five-years-displacement
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ٍ
وصول النازحني يف العراق إىل حلو ٍ
سنوات من النزوح
ست
ل دامئة:
ُّ

8 .واجه العديد من الطالب خالل جائحة كورونا صعوبة يف الوصول إىل
املدارس ،بسبب نظام الدراسة اإللكرتونية الذي فرضته االستجابة

األس النازحة خط إنرتنت يف
للجائحة .إذ مل يكن لدى العديد من
َ
املنزل ،أو العدد الكايف من األجهزة االلكرتونية الالزمة لدراسة
األطفال .أضف إىل ذلك ،إن األطفال الذين بدأوا دراسة للتو خرسوا

التعلّم أو بناء مهارات اجتامعية .وبالتايل ،وكام هو الحال يف

مل أن يعيد الطالب عامهم
دول أخرى واجهت نفس التحديات ،يُحت َ
رسبوا من املدرسة.
الدرايس ،أو أن يرسبوا أو يت ّ

9 .يتنقل الناس من عمل إىل آخر؛ حتى لو كانت النسبة املئوية للعاملني
يف قطاعات األعامل أو الوظائف الحكومية يف الجولة السادسة

(شباط /فرباير-حزيران /يونية  )2021مساوية تقريباً لنسبة العاملني
األس ليست
يف الجولة األوىل (آذار /مارس-أيار /مايو  ،)2016فإن
َ
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نفسها .وتتيح هذه القدرة عىل التكيّف واالستعداد لتعلّم حرف

جديدة فرصة لتدريب النازحني عىل أعامل جديدة وتكوين قطاعات
عمل جديدة ،مبا يف ذلك تقديم املِنح املالية لدعم التدريب
واملشاريع.

	10.ليست جميع النتائج املستمدة من هذه املؤرشات منطقية أو
ميكن التنبؤ بها ،ألنها تختلف باختالف السياق .وعموماً ،تشري نتائج
هذه الدراسة إىل أن آراء النازحني وتجاربهم ينبغي أن تكون يف

املقدمة ويف املركز ،بالشكل الذي ميكن االسرتشاد به يف البحوث

والسياسات التي تستهدف وضعهم عىل أفضل وجه ،ومن جهة

أخرى ينبغي أن يؤخذ السياق الذي تسبب يف النزوح بعني االعتبار،
ومعرفة من هي الجهات الفاعلة الرئيسية يف دعم النازحني.
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