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إندماج العائدين يف العراق: 

السالمة واألمن والعالقات 
االجتامعية 



للهجرة الدوليّة  املنظّمة  عن 

النظاميّة  اإلنسانيّة  الهجرة  أّن  التابعة لألمم املتّحدة، وتلتزم مببادئها يف  الهجرة  )IOM( هي وكالة  للهجرة  الدوليّة  املنظّمة 
يف  رشكائها  مع  للهجرة  الدوليّة  املنظّمة  تساعد  دوليّة  غريحكوميّة  وكمنظّمة  املجتمع.  وعىل  املهاجرين  عىل  بالَنفع  تعود 
التنمية  وتشجيع  الهجرة،  لقضايا  أكرث  وفَهم  للهجرة،  التشغيليّة  التحديّات  مواجهة  يف  املساعدة  عىل  الدويل،  املجتمع 

االجتامعيّة واالقتصاديّة من خالل الهجرة، والحفاظ عىل كرامة اإلنسان ورفاه املهاجرين.

املعلومات الواردة يف هذا التقرير هي ألغراض املعلومات العامة فقط. وال تعني األسامء والحدود إقراراً رسميّاً أو قبوالً بها 
قدر  ودقيقة  ثة  ُمحدَّ املعلومات  هذه  إبقاء  إىل  العراق  يف  للهجرة  الدوليّة  املنظّمة  وتسعى  للهجرة.  الدوليّة  املنظّمة  من 
اإلمكان، ولكنها ال تقّدم أي مطالبة رصيحة أو ضمنيّة بشأن استكامل ودقّة ومالءمة املعلومات املقّدمة من خالل هذا التقرير.

 2021 © املنظّمة الدوليّة للهجرة 

جميع الحقوق محفوظة. وال يجوز إعادة إنتاج أّي جزء من هذا التقرير، أو تخزينه بغرض إعادة استخدامه بأّي شكل من األشكال، 
بدون  االستخدامات  من  ذلك  غري  أو  تسجيله  أو  تصويره  أو  الكرتونيّة،  غري  أو  الكرتونيّة  وسيلة  بأي  أو  شكل  بأّي  نقله  يجوز  وال 

النارش. موافقة خطّية ُمسبَقة من 
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منهجية البحث: السالمة واألمن والعالقات االجتامعية كنتائج قابلة للقياس
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قامئة املؤرشات: السالمة واألمن والعالقات االجتامعية
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النسب املئوية للعائدين

نوايا العائدين بالنسبة للحركة والتنقل

تحليل: السالمة واألمن والعالقات االجتامعية كعقبات أمام إعادة االندماج

1- مخاطر العنف

2- الحامية الجسديّة

3- حريّة الحركة والتنقل

الخامتة

موجز النتائج



توصيات لّسد ثغرات املعلومات

امللحق )1(: ملّخص: املعيار األول من إطار عمل فريق الخرباء املعني بإحصائيات الالجئني والنازحني 
)EGRIS( بشأن إعادة االندماج: السالمة واألمن والعالقات االجتامعية، ترشين األول/ أكتوبر 2020 مقارنة مع 

أيلول/ سبتمرب 2021



مقّدمة

1 بدأت عودة األرََس العراقية إىل مناطقها األصلية منذ نيسان/أبريل 2015، وحدثت غالبية عمليات العودة بعد إعالن الحكومة العراقية عن هزمية تنظيم داعش يف كانون 
.2017 األول/ ديسمرب 

   https://iraqdtm.iom.int/MasterList#Datasets انظر:   .123 الجولة  النزوح،  تتبع  الرئيسية ملصفوفة  القامئة  بيانات  )2021(.  مجموعة  للهجرة  الدولية  2 املنظمة 

3  نفس املصدر السابق  

4 يشار إىل ذلك عادة باسم املعدل الوطني للعودة

األصلية،  مناطقهم  إىل  وصولهم  بعد  الحواجز  عىل  التغلب  يف  العائدون  يحرزه  الذي  بالتقدم  تُقاس  املستدامة  اإلدماج  إعادة  أن  التقرير  يظهر  أخرى؟  مرة  الوطن    5
عليهم السلطات  تفرضها  التي  واالجراءات 

6 تتضمن املعايري الخمسة اإلضافية املطروحة يف تقرير » الوطن مرة أخرى؟«: )1( السالمة واألمن والعالقات االجتامعية )2( مستوى عييش الئق )3( الوصول إىل سبل 
الشخصية الثبوتية  الوثائق   )5( املمتلكات  اسرتداد   )4( العيش 

نزحت  و2017،   2014 عامي  بني  داعش  تنظيم  مع  النزاع  فرتة  خالل 
البالد(  سكان  مجموع  من   %16( ديارها  من  عراقية  أرسة   1,027,523
12. وبلغ عدد األرَس النازحة يف أيلول/ سبتمرب 2021، 204,344 أرسة، 
يف حني عادت 823,179 أرسة إىل مناطقها األصلية )80% من جميع 
األرَس التي نزحت خالل النزاع(34. وتواجه األرَس التي عادت إىل ديارها 
تحديات كبرية يف إعادة اإلدماج، بسبب مخاوف تتعلق بالسالمة واألمن 

والعالقات االجتامعية.

رئيسية  السالمة واألمن والعالقات االجتامعية؛ عقبات 

أمام إعادة اإلدماج

يف  للهجرة  الدولية  املنظمة  أصدرت   ،2021 فرباير  شباط/  يف 
)RWG( وفريق التقيّّص  العراق ومجموعة العمل من أجل العودة 
إعادة  أخرى؟ يصّنف عقبات  بعنوان »الوطن مرة  تقريراً  االجتامعي 
إدماج العائدين يف العراق، ويحلّل إعادة إدماج مستدامة لألرَس التي 
عادت إىل مناطقها األصلية بعد نزوحها من جرّاء الرصاع5. ومتاشياً 
بإحصاءات  املعني  الخرباء  بفريق  الخاص  الدامئة  الحلول  إطار  مع 
الالجئني والنازحني )EGRIS( يبحث التقرير أيضاً مدى حدوث إعادة إدماج 
مستدامة عرب خمسة مجاالت6. وتبنّي أن القضايا ذات الصلة بالسالمة 
دون  تحول  التي  العقبات  أهم  متثل  االجتامعية  والعالقات  واألمن 

تحقيق إعادة إدماج مستدامة للعائدين يف العراق. 

التقرير الغرض من 

يهدف هذا التقرير إىل االسرتشاد باالسرتاتيجيات والخطط التي تدعم 
ويقدم  األصلية.  مناطقهم  يف  للعائدين  مستدامة  إدماج  إعادة 
التقرير ملحة عن التحديات الرئيسية التي تواجه إعادة إدماج العائدين 
فيام يتعلق بالسالمة واألمن والعالقات االجتامعية؛ كام يسلّط الضوء 
عىل املجاالت التي تنترش فيها تلك التحديات. ويوضح التقرير استناداً 
ترشين  بني  الفرتة  يف  الظروف  تغريت  كيف  الطولية،  البيانات  إىل 
األول/ أكتوبر 2020 وأيلول/ سبتمرب 2021. ويحلل التقرير هذه القضايا، 
مركّزاً عىل ثالثة معايري فرعية من إطار الحلول الدامئة الخاص بفريق 

الخرباء املعني بإحصاءات الالجئني والنازحني، عىل النحو التايل:

1- مخاطر العنف

2- الحامية الجسديّة 

3- حريّة الحركة والتنقل

التقرير هيكلية 

املؤرشات  من  مجموعة  التقرير  يربز  فرعي،  معيار  كل  إطار  يف 
الكمية لفهم مدى وشدة كل قضية، والتحديات التي تفرضها تلك 
عىل  الضوء  التقرير  ويسلّط  العائدين.  إدماج  إعادة  عىل  القضايا 
كيفية اختالف الظروف يف مواقع العودة عرب املحافظات واألقضية؛ 
ويتضمن مقارنات للنتائج بني ترشين األول/ أكتوبر 2020 وأيلول/ سبتمرب 
2021. وتبنّي البيانات والرسوم البيانية والخرائط الواردة فيه، النتائج 
الرئيسية وتباين البيانات عرب املحافظات ومناطق العودة يف جميع 

أنحاء البالد.

ويتألف التقرير من األقسام التالية:

التقرير. 	  أوالً: ملحة عامة عن املنهجية املستخدمة يف هذا 
ويشمل ذلك ملخصاً لنهج البحث، وقامئة باملؤرشات املستخدمة 
يف القسم الخاص بالتحليل، إضافة إىل محدوديّة البيانات التي 

اعتمدها التقرير.

ثانياً: ملحة موجزة عن الوضع الراهن للعائدين يف جميع أنحاء 	 
املحافظات  عرب  العائدين  لعدد  ملخصاً  ذلك  ويشمل  البالد. 
واألقضية، مبا يف ذلك التغريات يف أعداد السكان بني ترشين 

األول/ أكتوبر 2020 وأيلول/ سبتمرب 2021. 

ثالثاً: تحليل شامل للقضايا املتعلقة بالسالمة واألمن والعالقات 	 
االجتامعية، وصلتها بإعادة اإلدماج املستدامة. ويتمحور هذا 
التحليل حول املعايري الفرعية الثالثة )مخاطر العنف، والحامية 

الجسدية، وحرية الحركة والتنقل(.

رابعاً: موجز للنتائج الرئيسية.	 
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املنهجيّة

https://interagencystandingcommittee.org/other/ أنظر:  للنازحني.  الدامئة  الحلول  إطار   .)2010 ( بروكينغز  ومعهد  الوكاالت  بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة    7
 iasc-framework-durable-solutions-internally-displaced-persons

/https://unstats.un.org/unsd/statcom/51stsession أنظر:  النازحني.  إحصاءات  الدولية بشأن  التوصيات   .)2020( الالجئني والنازحني  بإحصاءات  الخرباء املعني  8  فريق 

documents/BG-item-3n-international-recommendations-on-IDP-statistics-E.pdf

 https://iraqdtm.iom.int/ReturnIndex#Datasets أنظر:   .13 10 و  الجولتان  العودة:  بيانات مؤرش  )2020-21(. مجموعات  الدولية للهجرة  9 املنظمة 

https://iraqdtm.iom.int/ILA6#Datasets أنظر:  السادسة.  الجولة  التقييم املوقعي املتكامل:  بيانات  مجموعة   .)2021( للهجرة  الدولية  10 املنظمة 

https://iraqdtm.iom.int/MasterList#Datasets أنظر:   .123 الجولة  النزوح:  تتبع  الرئيسية ملصفوفة  القامئة  بيانات  )2021(. مجموعة  للهجرة  الدولية  11 املنظمة 

/https://reach-info.org/irq/mcna2021 أنظر:  الثامنة.  الجولة  االحتياجات املتعددة املجموعات:  تقييم  لوحة معلومات   .)2021( ريتش  12 مبادرة 

االجتامعية،  السالمة واألمن والعالقات  البحث:  منهجيّة 

للقياس قابلة  كنتائج 

يسلّط إطار عمل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت IASC(( الضوء 
عىل ثالث ُسبل مختلفة متّكن النازحني من الوصول إىل حل دائم7؛ 
تشمل اإلدماج يف املناطق التي نزحوا إليها؛ أو االدماج يف موقع 
آخر غري منطقتهم األصلية أو التي نزحوا إليها؛ أو إعادة اإلدماج يف 

مناطقهم األصلية.

وعند تحقيق أي من هذه الحلول الدامئة، ميكن إلطار الحلول الدامئة 
الخاص بفريق الخرباء املعني بإحصاءات الالجئني والنازحني أن يساعد 
يف رصد مدى استدامة أحد تلك الحلول. ومع عودة 81% 8 من األرَس 
النازحة إىل مناطقها األصلية، أصبح تحديد العقبات التي تحول دون 
إعادة إدماج مستدامة مطلباً أساسياً السرتاتيجية التنمية واألنشطة 

ذات األولوية يف مناطق العودة.

 ويقدم هذا التقرير ملحة عن الوضع الحايل املتعلق بالسالمة واألمن 
والعالقات االجتامعية، كجزء من الهدف األوسع لالستجابة اإلنسانية 
يف  مستدام  بشكل  االندماج  إعادة  دعم  إىل  الرامية  العراق  يف 
املناطق األصلية )إذا رغبوا بذلك( عن طريق االعتامد عىل مجموعة 
من البيانات الثانوية التي تم جمعها يف مواقع العودة، كأحد أنشطة 
مصفوفة تتبّع النزوح )DTM( التابعة للمنظمة الدولية للهجرة يف 
نصف  أساس  عىل  التوايل  عىل  منتظم  بشكل  تجري  التي  العراق 
شهري وسنوي؛ وهي مؤرّش العودة والتقييم املوقعي املتكامل.

املؤرّّشات اختيار 

يستعرض قسم التحليل من هذا التقرير، مبوجب كل معيار من معايري 
إطار الحلول الدامئة الخاص بفريق الخرباء املعني بإحصاءات الالجئني 
والنازحني، مجموعة من املؤرشات الكمية القابلة للتجميع. ويفرّّس 
التقرير إطار الحلول الدامئة الخاص بفريق الخرباء املعني بإحصاءات 
وجميع  العراق.   يف  النزوح  أزمة  سياق  ضمن  والنازحني  الالجئني 
مجموعات  من  مستمدة  التحليل  قسم  يف  املعروضة  املؤرشات 
مؤرّش  من   13 الجولة  من  ومعظمها  النزوح؛  تتبّع  مصفوفة  بيانات 
العودة الخاص مبصفوفة تتبع النزوح )آب/ أغسطس – أيلول/ سبتمرب 
2021( مع مقارنتها بالجولة العارشة من املؤرّش نفسه )أيلول/ سبتمرب 
أما املؤرشات املتبقية فمستمدة   .9)2020 أكتوبر  – ترشين األول/ 
تتبّع  ملصفوفة  املتكامل  املوقعي  للتقييم  السادسة  الجولة  من 
النزوح )أيار/ مايو – متوز/ يوليو 2021( 10. وجميع االحصائيات مأخوذة 
)آب/ النزوح  تتبّع  ملصفوفة  الرئيسية  القامئة  من   123 الجولة  من 
أغسطس - أيلول/ سبتمرب 2021(11. أما البيانات الخاصة بنوايا العائدين 
مستمدة من الجولة الثامنة ملبادرة ريتش )REACH( لتقييم االحتياجات 
املتعددة املجموعات )متوز/ يوليو 2021(12؛ أما باقي املعلومات 
والبيانات التي يرّسدها التقرير، فُمشار إىل مصادرها. أما املؤرشات 
الحلول  إطار  معايري  من  معيار  كل  تحت  التحليل  يف  املستخدمة 
الدامئة الخاص بفريق الخرباء املعني بإحصاءات الالجئني والنازحني، 

فمعروضة يف الجدول التايل:   
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قامئة املؤرّشات: السالمة واألمن والعالقات االجتامعية

    مصدر البياناتاملؤرّشاتاملعيار الفرعياملعيار

1-1 مخاطر العنف

1-1-1 هجامت داعش
النسبة املئوية لألرَس العائدة يف املواقع التي 

تسودها مخاوف من هجامت داعش

الجولتان 10 و13 من مؤرّش 
العودة

1-1-2 العنف املتعلق بوجود قوات 
األمن أو الجامعات املسلحة

النسبة املئوية لألرَس العائدة يف املواقع التي 
تسودها مخاوف من العنف اآليت من قوات األمن 

والجامعات املسلحة أو فيام بينها

ملتعلقة  ا ف  و ملخا ا  3 -1 -1
بالهجامت االنتقامية  

النسبة املئوية لألرَس العائدة يف املواقع التي 
تسودها مخاوف من أفعال انتقامية 

1-1-4 املخاوف املتعلقة بالتوترات 
العشائرية أو العرقية - الدينية 

النسبة املئوية لألرَس العائدة يف املواقع التي 
تسودها مخاوف من التوترات العرقية أو الدينية 

أو العشائرية

1-1-5 الذخائر الحربية غري املنفجرة
النسبة املئوية من األرَس العائدة يف املواقع 
التي تسودها مخاوف من الذخائر غري املنفجرة 

1-1-6 املصالحة املجتمعية
النسبة املئوية لألرَس العائدة يف املواقع التي 
تحتاج إىل املصالحة االجتامعية، لكنها ال تحدث 

فيها

2-1 تكوين قوات األمن1-2 الحامية الجسديّة
النسبة املئوية لألرَس العائدة يف املواقع التي 
األمنية  الجهات  من  مختلفة  أعداد  فيها  توجد 

الفاعلة  

الجولتان 10 و13 من مؤرّش 
العودة

1-3 حريّة الحركة والتنقل

3-1 القيود املفروضة عىل الحركة
النسبة املئوية لألرَس العائدة يف املواقع التي 

تُفرض فيها قيود عىل الحركة 
الجولتان 10 و13 من مؤرّش 

العودة

3-2 اإلذن بالحركة والتنقل
النسبة املئوية لألرَس العائدة التي تعيش يف 
حرية  من  تقيّد  مختلفة  بإجراءات  تتّسم  مواقع 

الجولة السادسة للتقييم الحركة والتنقل  
املوقعي املتكامل  

3-3 العودة القرّسيّة
النسبة املئوية لألرَس العائدة يف املواقع التي 

أُجرِبت فيها بعض األرَس عىل العودة
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البيانات محدوديّة 

العائدين  تتضمن نظرة عامة عىل عدد  النزوح، والتي  تتبع  الرئيسية ملصفوفة  القامئة  123 من  الجولة  بيانات  القسم مستمدة من  الواردة يف هذا  13  جميع املعلومات 
تتبع  ملصفوفة  الرئيسية  القامئة  بيانات  مجموعة   .)2021( للهجرة  الدولية  املنظمة  إليها.  عادوا  التي  واألقضية  والنواحي  املواقع  ذلك  يف  مبا  البالد،  أنحاء  جميع  يف 

https://iraqdtm.iom.int/MasterList#Datasets أنظر:   :123 الجولة  النزوح، 

هناك نوعان من البيانات يف هذا التقرير:

مستمدة  التحليل،  قسم  يف  الواردة  املعلومات  ثانوية:  بيانات   -1
منفصلة  تقييم  أنشطة  من  املنتَجة  البيانات  أي  ثانوية؛  مصادر  من 
واضحة األهداف، وال تتعلق بالرضورة بإعادة إدماج العائدين. ورغم 
أن التقييمني )الجولتان 10 و13 من مؤرّش العودة والجولة السادسة 
من التقييم املوقعي املتكامل( اللذين استمد منهام هذا التقرير 
يف  العائدين  تواجه  التي  التحديات  فهم  يف  واضحني  كانا  بياناته 
جميع أنحاء البالد، إالّ إن األسئلة املدرجة يف أدوات التقييم مل تسأل 
املستجيبني عىل وجه التحديد كيف تشكل بعض القضايا تحديات أمام 
إعادة إدماج العائدين، بل سألتهم سؤاالً أشمل عن أنواع القضايا التي 
تواجههم. وقد اختريت املؤرشات استناداً إىل صلتها مبعايري إعادة 
اإلدماج   وباملعايري الفرعية التي يتمحور حولها قسم التحليل. وعىل 
البيانات  النتائج مراعاة كيفية تجميع  النحو، ينبغي يف تفسري  هذا 

حسب االقتضاء ضمن كل معيار من املعايري الفرعية.

2- بيانات عىل مستوى املوقع: جميع البيانات املعروضة يف هذا 
التقرير، هي عىل مستوى املوقع. وهذا يعني أن عّدادي مصفوفة 
تتبع النزوح أجروا مقابالت مع مصادر معلومات رئيسيني حول الظروف 
بالنسبة  القرية  العائدين يف عدد من املواقع؛ وهي  التي تواجه 
للمناطق الريفية، والحّي السكني يف املناطق الحرضية )التقسيم 
واسعة  وطنية  بتغطية  النهج  هذا  يسمح  وحيث  الرابع(.  اإلداري 
النطاق خالل فرتة قصرية من الزمن، فإنه يعتمد يف كثري من األحيان 
عىل ممثل واحد عن كل موقع، وبشكل خاص منهم املخاتري وقادة 
آراء  ينقلون  الذين  املحلية،  املجالس  ممثيل  أو  املحيل  املجتمع 
الذي قد  األمر  وانطباعات األهايل يف مجتمعات كبرية ومتنوعة؛ 
وخصائص  مالمح  ذات  أصغر  ملجموعات  محدود  متثيل  إىل  يؤدي 
متميزة، أو إىل تناقضات بسبب التحيّز االجتامعي نحو فئة ضد أخرى. 
االجتامعية  واملؤرشات  الرئيسية  الخصائص  فإن  أخرى،  جهة  من 
والدميوغرافية لألرسة، مثل عدد أفراد األرسة وعوامل هشاشتها 
)أي جنس رب األرسة، أو عدد أفرادها املعاقني( ال يتم حسابها يف 

مجموعات البيانات.

ملحة عن الِسياق: العودة وإعادة االندماج13
يف أيلول/ سبتمرب 2021، عادت 823,179 أرسة كانت قد نزحت خالل 
نزاع داعش إىل مناطقها األصلية. ويقيم أكرب عدد من العائدين يف 
محافظة نينوى )320,416( تليها األنبار )256,911( وصالح الدين )121,970(. 

إىل  وصلوا  الذين  للعائدين  اإلجاميل  العدد  أدناه   )1( الشكل  ويبني 
املحافظات الثامين يف جميع أنحاء البالد.   

الشكل 1: عدد األرََس العائدة، حسب املحافظات

٣٢٠,٤١٦ 

(٣٩٪)
٢٥٦,٩١١ 

(٣١٪)

١٢١,٩٧٠ 

(١٥٪)
٥٨,٤٨١ 

(٧٪)
٣٩,٨٨٥ 

(5%)

١٥,٣١٧ 
(٢٪)

١٠,٠٧٢ 
(١٪) ١٢٧

(<1%)

نينوى األنبار صالح الدين كركوك دياىل بغداد أربيل دهوك

وعىل مستوى األقضية، يوجد أكرب عدد من األرَس العائدة يف قضاء 
املوصل )177,502( يف محافظة نينوى؛ يليه قضاءا الرمادي )100,221( 
يف  تلعفر  قضاء  ويأيت  األنبار.  محافظة  يف   )95,100( والفلوجة 
محافظة نينوى يف املرتبة الثانية من حيث أكرب عدد لألرَس العائدة 

)60,066( يليه قضاء تكريت يف محافظة صالح الدين )31,627(. وتعرض 
الخريطة )1( أدناه توزيع األرَس العائدة عرب مناطق العودة يف جميع 

أنحاء البالد.  
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الخارطة 1: عدد األرََس العائدة، حسب األقضية

14  جميع املعلومات الواردة يف هذا القسم مستمدة من مجموعة بيانات 123 من القامئة الرئيسية ملصفوفة تتبع النزوح، والتي تتضمن نظرة عامة عىل عدد العائدين 
تتبع  ملصفوفة  الرئيسية  القامئة  بيانات  مجموعة   .)2021( للهجرة  الدولية  املنظمة  إليها.  عادوا  التي  واألقضية  والنواحي  املواقع  ذلك  يف  مبا  البالد،  أنحاء  جميع  يف 

https://iraqdtm.iom.int/MasterList#Datasets أنظر:   .123 الجولة  النزوح: 

االنبار
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عدد العائدين، حسب األقضية

ليس قضاء عودة

١٢٧ - ٤,٦٠٩

٤,٦١٠ - ١٧,٢١٩

١٧,٢٢٠ - ٣١,٦٢٧

٣١,٦٢٨ - ١٠٠,٢٢١

١٠٠,٢٢٢ - ١٧٧,٥٠٢

العودة14 معدالت 

شدة  لتحليل  املتبعة  املهمة  املقاييس  أحد  هو  العودة،  معدل 
الظروف يف مواقع العودة، ويقَصد به نسبة األرَس التي نزحت خالل 
نزاع داعش ثم عادت إىل مناطقها األصلية.  إذ عادت بشكل عام، %81 
إىل  البالد  أنحاء  جميع  يف  النزاع  خالل  نزحت  التي  األرَس  جميع  من 
ديارها. وترتاوح معدالت العودة عىل مستوى املحافظات من أدىن 

مستوى يف بغداد )67%( إىل دهوك حيث عادت جميع األرَس )%100(. 
أقضية  العودة يف  األقضية سجلت أدىن معدالت  وعىل مستوى 
سنجار )36%( والبعاج )35%( وطوز خورماتو )61%( والفارس )%64( 

وبلَد )%70(.
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الشكل 2: معدالت العودة، حسب محافظة العودة

٨١٪
٧٣٪

٩٢٪
٨٤٪ ٨٢٪ ٧٧٪

٦٧٪

٨٥٪
١٠٠٪

١٩٪
٢٧٪

٨٪
١٦٪ ١٨٪ ٢٣٪

٣٣٪

١٥٪

عىل الصيد الوطني نينوى األنبار صالح الدين كركوك دياىل بغداد اربيل  دهوك

عادوا ما زالوا نازحني

فرتة   .9 الجولة   :REACH مببادرة  الخاصة   )MCNA( املجموعات  متعددة  االحتياجات  تقييم  معلومات  لوحة  من  مستمدة  القسم  هذا  يف  املقدمة  املعلومات  جميع    15
https://data.humdata.org/ أنظر:   .9 الجولة   MCNA ملخص  جداول   .)2021(  REACH  .2021 حزيران  إىل  متوز  من  هي  النوايا  مؤرش  إليها  يشري  التي  شهراً  عرش  االثني 

dataset/reach-iraq-multi-cluster-needs-assessment-round-ix-2021

والتنقل  للحركة  بالنسبة  العائدين  نوايا 

التي عادت إىل مناطقها األصلية يف   تعتزم معظم األرَس )%97( 
املقبلة.15  شهراً  عرش  االثني  خالل  هناك  البقاء  البالد،  أنحاء  جميع 
أما األرَس األخرى فهي إما مرتددة بشأن نواياها يف العودة )%5( 
معظم  ويف   .)%1( العراق  داخل  أخرى  منطقة  إىل  االنتقال  أو 
يف  البقاء  العائدة  األرَس  من  األقل  عىل   %94 تنوي  املحافظات، 
محافظة  وتُّعد  املقبلة.  شهراً  عرش  االثني  خالل  الحايل  موقعها 

العودة، يف حني مل  نازحاً   78 الوحيد، حيث يعتزم  دياىل االستثناء 
االنتقال إىل موقع آخر   %1 21% منهم أمرهم بعد، وينوي  يحسم 
داخل العراق. وعىل مستوى األقضية، أفادت نسبة منخفضة من األرَس 
العائدة يف الخالص مبحافظة دياىل )45%( أنهم ينوون البقاء يف 
موقعهم الحايل، فيام ُسجِّل ثاين أدىن معدل عودة يف قضايئ 

سنجار )78%( والحويجة )%81(.

الشكل 3: النسبة املئوية لألرََس العائدة التي تعتزم البقاء يف مواقعها خالل االثني عرش شهراً املقبلة، حسب محافظات العودة

٩٤٪ ٩٨٪ ١٠٠٪
٧٨٪

٩٦٪ ٨٨٪ ٩٣٪ ٩٤٪

٦٪ ٢٪

٢٢٪

٤٪
١٢٪

٧٪ ٦٪

عىل الصيد الوطني األنبار بغداد دياىل اربيل كركوك نينوى صالح الدين

تنوي البقاء ال تنوي البقاء 

يستعرض القسم التايل أنواع العقبات التي تحول دون إعادة اندماج 
العائدين يف مناطقهم األصلية.
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تحليل: السالمة واألمن والعالقات االجتامعية؛ 
عقبات أمام إعادة االندماج

10(. انظر: املنظمة الدولية للهجرة يف  13 و  16  جميع املعلومات الواردة يف هذا القسم مستمدة من مجموعات بيانات مؤرش العودة ملصفوفة تتبع النزوح )الجولتان 
https://iraqdtm.iom.int/ReturnIndex#Datasets 13. أنظر:  10 و  بيانات مؤرش العودة: الجولتان  2020(. مجموعة  2021 وترشين األول/ أكتوبر  )أيلول/ سبتمرب  العراق 

1- مخاطر العنف

 غالباً ما تكون مخاطر العنف يف مناطق العودة متعددة األوجه. وما 
زال العنف يحدث يف العديد من األماكن رغم أن الرصاع مع تنظيم 
داعش قد انتهى، مام يؤثر عىل العائدين أو النازحني الذين يعتزمون 
العودة. وكانت حوادث العنف التي تورط فيها تنظيم داعش وغريه 
من الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة مستمرة حتى عام 2021، 
إضافة إىل التوترات العرقية والدينية والعشائرية التي غالباً ما تسبق 
الرصاع. ومام يزيد الوضع تعقيداً هو الطبيعة املجزأة للمشهد األمني 
العراقي، بوجود العديد من الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة، 
والتي تتنافس عىل األرايض والسيطرة السياسية واالقتصادية. كام 
أن مخلفات الحرب مع تنظيم داعش يف بعض مناطق العودة، وال 
سياّم الذخائر الحربية غري املنفجرة، تشكل هي األخرى مخاطر أمنية. 
فضالً عن ذلك، ميكن لعودة النازحني إىل مناطقهم األصلية أن تولد 
العنف أو التهديدات تجاه العائدين، يف غياب املصالحة املجتمعية 

وغريها من مبادرات بناء السالم.

 ويقاس خطر العنف، أي وجود العنف وغياب أنشطة املصالحة، وفق 
ستة مؤرشات تتعلق باملخاوف من هجامت تنظيم داعش، والعنف 
واملخاوف  املسلحة،  الجامعات  أو  األمن  قوات  بوجود  املتعلق 
بالتوترات  املتعلقة  واملخاوف  االنتقامية؛  بالهجامت  املتعلقة 
العشائرية أو العرقية والدينية، ومخاطر الذخائر الحربية غري املنفجرة، 

والحاجة إىل املصالحة املجتمعية.

داعش16  هجامت   :1-1-1

التهديدات  تزال  انتهاء الرصاع مع تنظيم داعش، ال  الرغم من  عىل 
داعش  بتنظيم  املرتبطة  الجامعات  ترتكبها  التي  العنف  وأعامل 
مستمرة يف العديد من مناطق العراق. وحتى أيلول/ سبتمرب 2021، 
كانت 392,647 أرسة عائدة تعيش يف مواقع تسودها مخاوف من 
هجامت داعش )48%(. وتضم محافظة نينوى أكرب عدد من العائدين 
الذين يعيشون يف مثل هذه املواقع )179,230( أي ما يعادل 56% من 
جميع الذين عادوا إىل املحافظة. إضافة إىل ذلك، يعيش العديد من 
العائدين يف مواقع بها مخاوف من هجامت داعش يف محافظات 
صالح الدين )93,497؛ 77%( واألنبار )83,470؛ 32%(. والجدير بالذكر أن 
27,547 أرسة عائدة يف محافظة دياىل تقيم يف مواقع بها مخاوف 
من هجامت داعش )69%(. وتشمل األقضية التي تضم أعداداً كبرية 
من األرَس العائدة التي تواجه هذا التهديد، أقضية املوصل )95,936( 
وتلعفر )48,793( يف محافظة نينوى، وهيت )29,972( يف األنبار. 
وتبني الخارطة 2 أدناه التباين يف نسبة العائدين الذين يعيشون يف 

مناطق توجد فيها مخاوف تتعلق بهجامت تنظيم داعش.
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الخارطة 2: النسبة املئوية لألرََس العائدة التي تعيش يف مواقع تسودها مخاوف من هجامت داعش، حسب األقضية

ارتفع عدد األرَس العائدة يف مواقع تسودها مخاوف من هجامت 
 )389,527(  2020 أكتوبر  األول/  ترشين  بني  هاميش  بشكل  داعش 
وأيلول/ سبتمرب 2021 )392,647(. وضّمت محافظة نينوى خالل هذه 
املواقع  تلك  يف  تعيش  التي  العائدة  األرَس  من  عدد  أكرب  الفرتة 
)13,013؛ 8%( مقارنة مع محافظة صالح الدين التي انخفض فيها عدد 
األرَس العائدة التي تعيش يف مثل تلك املواقع )-9,763; -9%( بينام 
ارتفع عدد األرَس العائدة يف محافظة أربيل من 590 أرسة يف ترشين 
األول/ أكتوبر 2020 إىل 6,184 أرسة يف أيلول/ سبتمرب 2021 بزيادة 

قدرها 5,594 أرسة )948%( معظمهم يف قضاء مخمور.

الشكل 4: التغرّي يف عدد األرََس العائدة يف مواقع تسودها مخاوف من 
هجامت داعش، خالل الفرتة بني ترشين األول/ أكتوبر 2020 وأيلول/ سبتمرب 

2021

(٪٤٩) ٣٨٩,٥٢٧

(٪٤٨) ٣٩٢,٦٤٧

(٪٥١) ٤٠٦,٥٠٥

(٪٥٢) ٤٢٩,٨٤٤

ترشين األول/
 أكتوبر ٢٠٢٠

أيلول/ 
سبتمرب ٢٠٢١

نعم ال

١١٠ - ٤,٦٠٠

٤,٦٠١ - ١٢,١٥٩

١٢,١٦٠ - ١٨,٣٥١

١٨,٣٥٢ - ٤٨,٧٩٣

٤٨,٧٩٤ - ٩٥,٩٣٦

ليس قضاء عودة
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عدد األَرس العائدة يف مواقع يكرث
فيها القلق من مصادر العنف 
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الشكل 5: التغرّي يف عدد األرََس العائدة يف مواقع تسودها مخاوف من هجامت داعش، خالل الفرتة بني ترشين األول/ أكتوبر 2020 وأيلول/ سبتمرب 2021 حسب 

املحافظات

املحافظة

عدد األرََس العائدة يف مواقع تسودها مخاوف من هجامت 

 داعش

)ترشين األول / أكتوبر 2020(

 عدد األرََس العائدة يف مواقع تسودها مخاوف من هجامت داعش

)أيلول/ سبتمرب 2021(

166,217179,230نينوى

103,26093,497صالح الدين

89,75183,470األنبار

26,43427,547دياىل

5906,184اربيل

3,0312,466كركوك

244253بغداد

10(. انظر: املنظمة الدولية للهجرة يف  17  جميع املعلومات الواردة يف هذا القسم مستمدة من مجموعات بيانات مؤرش العودة ملصفوفة تتبع النزوح )الجولتان 13 و 
https://iraqdtm.iom.int/ReturnIndex#Datasets 13. أنظر:  10 و  بيانات مؤرش العودة: الجولتان  2020(. مجموعة  2021 وترشين األول/ أكتوبر  )أيلول/ سبتمرب  العراق 

أو  األمنيّة  القوات  بوجود  املرتبط  العنف   :2-1-1
املسلّحة17 الجامعات 

تشهد بعض مناطق العودة أعامل عنف تتعلق بوجود قوات األمن 
فيها  العائدين  سالمة  يعرّض  مام  املسلحة،  الجامعات  من  وغريها 
للخطر ويفرض تحديات عديدة عىل إعادة اندماجهم. وبشكل عام، 
تعيش 78,081 أرسة عائدة )9%( يف مواقع توجد فيها مخاوف بشأن 
بينها.  فيام  أو  املسلحة  والجامعات  األمن  قوات  من  اآليت  العنف 
ويوجد أكرب عدد من العائدين الذين يعيشون يف مثل هذه املواقع 
مبحافظة صالح الدين )30,391( أي حوايل 25% من جميع العائدين 

إىل املحافظة. 

إضافة إىل ذلك، يعيش عدد كبري من العائدين يف مواقع تسودها 
مخاوف بشأن العنف اآليت من قوات األمن أو الجامعات املسلحة أو 
فيام بينها، يف محافظتَي نينوى )22,831؛ 7%( ودياىل )17,119؛ %43(. 
إذ تعيش يف قضاء الخالص مبحافظة دياىل، 11,727 أرسة عائدة يف 
تلك  يف  العائدين  94% من جميع  يعادل  ما  تلك املواقع، أي  مثل 
املنطقة. وتشمل األقضية األخرى التي تضم أعداداً كبرية من العائدين 
يف مثل تلك املواقع، قضايَئ سنجار يف محافظة نينوى )15,110؛ 

76%( وبيجي يف محافظة صالح الدين )11,145؛ %55(. 

نسبة  يف  التغرّي  عىل  لالطالع  أدناه   3 الخارطة  إىل  الرجوع  يرجى 
من  مخاوف  تسودها  التي  املناطق  يف  يعيشون  الذين  العائدين 

العنف اآليت من القوات األمنية أو الجهات املسلحة أو فيام بينها.
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الخارطة 3: النسبة املئوية لألرََس العائدة يف مواقع تسودها مخاوف من العنف اآليت من القوات األمنية أو الجهات املسلحة أو فيام بينها

ليس قضاء عودة

١٢٢ - ٥٥٥

٥٥٦ - ١,١١٢

١,١١٣ - ٣,٥٩٣

٣,٥٩٤ - ٧,٧٧٧

٧,٧٧٨ - ١٥,١١٠

٠

االنبار

بابل

بغداد

دهوك

ىل
ديا

اربيل

كربالء

ميسان

املثنى

النجف

نينوى

صالح الدين

السليامنية

كركوك

ذي قار

واسط

القادسية

البرصة

حديثة

هيت

الرطبة

القائم

الرمادي

الفلوجة

عنه

راوة

املحاويل

الهاشمية
الحلة

املسيب

الطارمية

املحمودية

املدائن
أبو

غريب
الكرخالرصافة

املدينة

القرنة

الزبري

شط العرب

البرصة

ايب الخصيب

الفاو

سميل
دهوك

زاخو

العامدية

خانقني

كفري

بلدروز

املقدادية

الخالص

بعقوبة

اربيل

مخمور

مريكسور
راوندوز

جومان

شقالوة

كويسنجق

عني متر

كربالء

الهندية

الحويجة داقوق

دبسكركوك

عيل الغريب

العامرة

املجر الكبري

امليمونة
الكحالء

قلعة

صالح

السلامن

الرميثة

الساموة رض
الخ

النجف

الكوفة

املناذرة

الشيخان
تلكيف

الحمدانية

املوصل

تلعفر عقرة

البعاج

سنجار

رض
الح

عفك

الديوانية

الشامية

الحمزة

الرشقاط

بيجي

طوز

خورماتو
تكريت

الفارس

الدور

بلد
الرثثار

سامراء

كالر

جمجامل

رانيةبشدر

دوكان
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ال

عدد األَرس العائدة يف مواقع يكرث
فيها القلق من مصادر العنف 

ارتفع عدد األرَس العائدة التي تعيش يف مواقع تسودها مخاوف 
من العنف اآليت من قوات األمن أو الجامعات املسلحة أو فيام بينها 
بني أكتوبر/ترشين األول 2020 )56,009( وأيلول/ سبتمرب 2021 )78,081(. 
وخالل هذه الفرتة، سجلت محافظة صالح الدين أكرب زيادة يف عدد 
األرَس العائدة املقيمة يف مثل تلك املواقع )13,452؛ 79%( مدفوعة 
بارتفاع عدد األرَس يف أقضية بيجي وسامراء وبلَد. كام سجِّلت زيادة 
ملحوظة يف محافظة نينوى )4,754( بسبب الزيادة عىل مستوى 

األقضية يف سنجار )3,593( والبعاج )1,028( واملوصل )226(.

الشكل 6: التغرّي يف عدد األرََس العائدة يف املواقع التي تسودها مخاوف 
تتعلق بـالعنف اآليت من قوات األمن أو الجامعات املسلحة أو فيام بينها 

من ترشين األول/ أكتوبر 2020 إىل أيلول/ سبتمرب 2021

(٪٧) ٥٦,٠٠٩

(٪٩) ٧٨,٠٨١

(٪٩٣) ٧٤٠,٠٢٣

(٪٩١) ٧٤٤,٤١٠

ترشين األول/
 أكتوبر ٢٠٢٠

أيلول/ 
سبتمرب ٢٠٢١

نعم ال
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الشكل 7: التغرّي يف عدد األرََس العائدة يف املواقع التي تسودها مخاوف تتعلق بـالعنف اآليت من قوات األمن أو الجامعات املسلحة أو فيام بينها من 
ترشين األول/ أكتوبر 2020 إىل أيلول/ سبتمرب 2021، حسب املحافظات

املحافظة

عدد العائدين يف مواقع تسودها مخاوف من العنف اآليت من 

 قوات األمن أو الجامعات املسلحة أو فيام بينها

 )ترشين األول/أكتوبر 2020(

عدد العائدين يف مواقع تسودها مخاوف من العنف اآليت من 

 قوات األمن أو الجامعات املسلحة أو فيام بينها

 )أيلول/سبتمرب 2021(

16,93930,391صالح الدين

18,07722,831نينوى

16,31217,119دياىل

4,3726,986األنبار

65501اربيل

244253بغداد

244253بغداد

الدولية للهجرة يف  أنظر: املنظمة  13 و10(.  )الجولتان  النزوح  تتبع  العودة ملصفوفة  بيانات مؤرش  القسم مستمدة من مجموعات  الواردة يف هذا  18 جميع املعلومات 
 https://iraqdtm.iom.int/ReturnIndex#Datasets أنظر:  10 و13.  الجولتان  العودة:  بيانات مؤرش  2020(. مجموعات  أكتوبر  2021 وترشين األول/  )أيلول/ سبتمرب  العراق 

الضيقة  املساحات  يف  التنقل  املوسوم:  بحثه  يف  العقاب  من  اإلفالت  وتقليل  األهلية  العنف  أعامل  من  للحد  الجنائية  املساءلة  إمكانية   )2019( بودوزينسيك  أوضح   19
أنظر: العراق.  يف  االنتقالية  العدالة  لتحقيق 

https://www.researchgate.net/publication/330890945_NAVIGATING_THE_NARROW_SPACES_FOR_TRANSITIONAL_JUSTICE_IN_IRAQ_Gender_Art_
and_Memory

االنتقامية18 الهجامت  من  املخاوف   :3-1-1

املالحقة  ذلك  يف  مبا  االنتقالية،  للعدالة  الرسمية  اآلليات  تتباين 
تبايناً كبرياً من حيث تنفيذها  القضائية والتعويض عن أعامل العنف، 
وإتاحتها للمجتمعات املترضرة من نزاع داعش. ونتيجة لذلك، ال تزال 
أعامل العنف التي يرتكبها أفراد أو جامعات يسعون لالنتقام من آخرين 
اقرتفوا أفعاالً خالل رصاع تنظيم داعش تشكل تهديداً مستمراً يف 
العديد من مناطق العودة19. فبشكل عام، تعيش 72,323 أرسة عائدة 
)9%( يف مواقع تتّسم مبخاوف من الهجامت االنتقامية. ويوجد أكرب 
عدد من العائدين الذين يعيشون يف مثل هذه املواقع يف محافظة 
صالح الدين )34,589(، أي 28% من العائدين يف تلك املحافظة. إضافة 
إىل ذلك، يعيش عدد كبري من العائدين يف مواقع تسودها مخاوف 
من الهجامت االنتقامية يف محافظتَي نينوى )18,710؛ 6%( واألنبار 
)13,364؛ 5%(. وتشمل األقضية الرئيسية التي تنترش فيها مثل تلك 
من  أكرث  أي   )10,372( نينوى  محافظة  يف  سنجار  قضاء  املخاوف، 
نصف عدد العائدين يف القضاء )52%( وقضاء الفلوجة يف محافظة 
األنبار )8,764؛9%(. كام تقيم أعداد كبرية من العائدين أيضاً يف مواقع 
تسودها تلك املخاوف يف ثالثة أقضية من محافظة صالح الدين هي، 

بيجي )9,862؛ 49%( وبلَد )8,406؛ 72%( وسامراء )8,172؛ %85(.

وارتفع عدد األرَس العائدة التي تعيش يف مواقع تسودها مخاوف 
من هجامت انتقامية بني ترشين األول/ أكتوبر 2020 )61,545( وأيلول/ 
سبتمرب 2021 )72,323(. وخالل هذه الفرتة، سجلّت محافظة صالح الدين 
أكرب زيادة يف عدد األرَس العائدة املقيمة يف مثل تلك املواقع 

)-1,176؛  انخفاض   فكان يف محافظة األنبار  )10,328؛ 43%( أما أكرب 
-8%(. وعىل مستوى األقضية، كان هناك تباين كبري داخل محافظة 
أقل  1,954 أرسة عائدة  الدين، حيث سجل قضاء طوز خورماتو  صالح 
يف املناطق التي تسودها مخاوف من هجامت انتقامية، بينام سجل 

قضاءا سامراء )6,945( وبيجي )4,615( زيادات كبرية. 

الشكل 8: التغرّي يف عدد األرََس العائدة يف املواقع التي تسودها مخاوف 
من الهجامت االنتقامية بني ترشين األول/ أكتوبر 2020 وأيلول/ سبتمرب 2021

(٪٨) ٦١,٥٤٥

(٪٩) ٧٢,٣٢٣

(٪٩٢) ٧٣٤,٤٨٧

(٪٩١) ٧٥٠,١٦٨

ترشين األول/
 أكتوبر ٢٠٢٠

أيلول/ 
سبتمرب ٢٠٢١

نعم ال
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الشكل 9: التغرّي يف عدد األرََس العائدة يف املواقع التي تسودها مخاوف من الهجامت االنتقامية من ترشين األول/ أكتوبر 2020 إىل أيلول/ سبتمرب 2021، 
حسب املحافظات

املحافظة

عدد األرََس العائدة يف املواقع التي تسودها مخاوف من 

 هجامت انتقامية

 )ترشين األول/ أكتوبر 2020(

عدد األرََس العائدة يف املواقع التي تسودها مخاوف من هجامت 

 انتقامية

 )أيلول/ سبتمرب 2021(

24,26134,589صالح الدين

17,02118,710نينوى

14,54013,364األنبار

5,4175,307دياىل

244253بغداد

62100كركوك

الدولية للهجرة يف  انظر: املنظمة  10 و13(.  )الجولتان  النزوح  تتبع  العودة ملصفوفة  بيانات مؤرش  الواردة يف هذا القسم مستمدة من مجموعات  20 جميع املعلومات 
 https://iraqdtm.iom.int/ReturnIndex#Datasets 10 و13. راجع:  الجولتان  بيانات مؤرش العودة:  2020(. مجموعات  2021 وترشين األول/ أكتوبر  )أيلول/ سبتمرب  العراق 

العشائرية  بالتوترات  املتعلقة  املخاوف   :4-1-1
الدينية20 والِعرقية- 

يسهم التوتر العرقي - الديني والعشائري، ال سياّم يف املناطق 
بانعدام  الشعور  يف  متجانسة،  غري  سكانية  مجموعات  تضم  التي 
األمن بني العائدين، وميكن أن يعيق إعادة اإلدماج. فبشكل عام، تعيش 
أو  57,891 أرسة عائدة )7%( يف مواقع تسودها توترات عشائرية 
عرقية - دينية. ويوجد أكرب عدد من العائدين الذين يعيشون يف مثل 
تلك املواقع يف نينوى )42,567( أي حوايل 13% من جميع العائدين 
إىل املحافظة. كام يعيش عدد معتدل من األرَس العائدة يف تلك 

املواقع يف صالح الدين )9,511؛ 8%( واألنبار )4,831؛ %2(.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة نينوى تّضم ثالثة أقضية يوجد فيها 
أكرب عدد من العائدين الذين يقيمون يف مواقع تسودها مخاوف 
من التوترات العشائرية والعرقية والدينية. ففي أيلول/ سبتمرب 2021، 
كان هناك 20,442 عائداً يعيشون يف مثل تلك املواقع بقضاء تلعفر، 
بعد عودة بعض األرَس املشتبه بانتامئها إىل تنظيم داعش. ويف 
قضايَئ سنجار )15,046؛ 75%( والبعاج )6929؛ 78%( يحتمل أن تشعر 

األرَس العائدة بالقلق إزاء التوترات املتعلقة بالطائفة اإليزيدية. 

وكان عدد األرَس العائدة التي تعيش يف مواقع تسودها مخاوف من 
التوترات العشائرية أو العرقية والدينية قد ارتفع بشكل هاميش بني 
ترشين األول/ أكتوبر 2020 )52,486( وأيلول/ سبتمرب 2021 )57,891(. 
وخالل هذه الفرتة، سجلّت محافظة األنبار أكرب زيادة يف عدد األرَس 
العائدة إىل مثل تلك املواقع )4,831 أرسة( والتي مل تشهد سابقاً 
أكرب  حدث  بينام  الفلوجة؛  قضاء  يف  جميعها  املخاوف.  تلك  مثل 
 )%19- )-2,291؛  الدين  صالح  محافظتَي  يف  األرَس  تلك  عدد  انخفاض 

ودياىل )-1,445؛ -%60(.

الشكل 10: التغرّي يف عدد األرََس العائدة يف املواقع التي تسودها 
مخاوف من التوترات العشائرية والعرقية- الدينية من ترشين األول/ أكتوبر 

2020 إىل أيلول/ سبتمرب 2021

(٪٧) ٥٢,٤٨٦

(٪٧) ٥٧,٨٩١

(٪٩٣) ٧٤٣,٥٤٦

(٪٩٣) ٧٦٤,٦٠٠

ترشين األول/
 أكتوبر ٢٠٢٠

أيلول/ 
سبتمرب ٢٠٢١

نعم ال
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الشكل 11: التغرّي يف عدد األرََس العائدة يف مواقع تسودها مخاوف من التوترات العشائرية والعرقية- الدينية من ترشين األول/ أكتوبر 2020 إىل أيلول/ 
سبتمرب 2021، حسب املحافظات

املحافظة

عدد األرََس العائدة يف مواقع تسودها مخاوف من التوترات 

 العشائرية أو العرقية- الدينية 

)ترشين األول/ أكتوبر 2020(

عدد األرََس العائدة يف مواقع تسودها مخاوف من التوترات 

 العشائرية أو العرقية- الدينية 

)أيلول/ سبتمرب 2021(

38,25742,567نينوى

11,8029,511صالح الدين

4,831األنبار

2,427982دياىل

للهجرة يف  الدولية  أنظر: املنظمة  10 و13(.  )الجولتان  النزوح  تتبع  العودة ملصفوفة  بيانات مؤرش  القسم مستمدة من مجموعات  الواردة يف هذا  21 جميع املعلومات 
  https://iraqdtm.iom.int/ReturnIndex#Datasets 10 و13. راجع:  الجولتان  بيانات مؤرش العودة:  2020(. مجموعات  2021 وترشين األول/ أكتوبر  )أيلول/ سبتمرب  العراق 

املنفجرة21  غري  الحربيّة  الذخائر   5-1-1

تنظيم  الرصاع مع  التي خلفها  الحربيّة غري املنفجرة  الذخائر  تشكل 
داعش والرصاعات السابقة تهديداً لسالمة عدد مهم من العائدين 
يف جميع أنحاء البالد. إجامالً، تعيش 52,095 أرسة عائدة )6%( يف 
مواقع تسودها مخاوف من وجود ذخائر غري منفجرة فيها. ويوجد 
أكرب عدد من العائدين الذين يعيشون يف مثل هذه املواقع يف 
محافظة األنبار )21,741( أي حوايل 8% من جميع الذين وصلوا إىل تلك 
املحافظة. إضافة إىل ذلك، يعيش عدد كبري من العائدين يف مواقع 
تسودها مخاوف من الذخائر غري املنفجرة يف محافظتَي صالح الدين 
)13,502؛ 11%( ونينوى )8,099؛ 3%(. كام أن 6,207 عائداً يف أربيل )%62 
تتعلق  مخاوف  تسودها  مواقع  يف  يعيشون  هناك(  العائدين  من 
األقضية  أما  بالذخائر غري املنفجرة، وجميعهم يف قضاء مخمور. 
األخرى التي تضم أعداداً كبرية من العائدين الذين يعانون من هذه 
املشكلة، فهي هيت )8,566( والفلوجة )5,978( يف محافظة األنبار، 

واملوصل )5,302( يف محافظة نينوى. 

وكان عدد األرَس العائدة التي تعيش يف مواقع تسودها مخاوف من 
الذخائر غري املنفجرة قد ارتفع بني ترشين األول/أكتوبر 2020 )43,437( 
محافظة  سجلّت  الفرتة،  تلك  وخالل   .)52,095(  2021 وأيلول/سبتمرب 
أربيل أكرب عدد من األرَس العائدة املقيمة يف مواقع من هذا النوع، 
جميعها يف قضاء مخمور )5,666؛   1047%(. وحدثت يف محافظة صالح 
الدين، زيادة إجاملية قدرها 2,419 أرسة عائدة )22%( بشكل رئييس 
يف قضاء بيجي )1,909(. وكان االنخفاض الوحيد يف عدد األرَس التي 
تعيش يف مواقع تسودها مخاوف تتعلق بالذخائر غري املنفجرة يف 

محافظة دياىل )-120 أرسة؛ -%5(.

الشكل 12: التغرّي يف عدد األرََس العائدة يف املواقع التي تسودها 
مخاوف من الذخائر الحربية غري املنفجرة من ترشين األول/ أكتوبر 2020 إىل 

أيلول/ سبتمرب 2021

(٪٥) ٤٣,٤٣٧

(٪٦) ٥٢,٠٩٥

(٪٩٥) ٧٥٢,٥٩٥

(٪٩٤) ٧٧٠,٣٩٦

ترشين األول/
 أكتوبر ٢٠٢٠

أيلول/ 
سبتمرب ٢٠٢١

نعم ال

الشكل 13: التغرّي يف عدد األرََس العائدة يف املواقع التي تسودها مخاوف من الذخائر الحربية غري املنفجرة من ترشين األول/ أكتوبر 2020 إىل أيلول/ 
سبتمرب2021، حسب املحافظات

املحافظة

عدد األرََس العائدة يف مواقع تسودها مخاوف من الذخائر غري 

 املنفجرة

 )ترشين األول/أكتوبر 2020(

عدد األرََس العائدة يف مواقع تسودها مخاوف من الذخائر غري 

 املنفجرة

 )أيلول/سبتمرب 2020(

21,33221,741األنبار

11,08313,502صالح الدين

7,8588,099نينوى

5416,207اربيل

2,5982,478دياىل

2568كركوك
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املجتمعية22 املصالحة  إىل  الحاجة   :6-1-1

شهدت مناطق العودة عقوداً من العنف، وما زالت التوترات تعطل 
إن   ،2021 سبتمرب  أيلول/  يف  لوحظ  إذ  املناطق.  هذه  مجتمعات 
101,476 أرسة عائدة تعيش يف 362 موقعاً بحاجة ألنشطة املصالحة 
املجتمعية. ويقيم أكرث من نصف هذه األرَس )59%( يف مواقع تجري 
فيها بعض مبادرات املصالحة. مع ذلك، تقيم 41,805 أرسة عائدة يف 
مواقع تحتاج إىل املصالحة لكن املصالحة ال تحدث فيها؛ وهو عدد 
ميثل 5% من إجاميل عدد العائدين يف العراق. ويوجد أكرب عدد من 
العائدين الذين يعيشون يف مثل تلك املواقع يف محافظة نينوى 
إىل  إضافة  املحافظة.  إىل  العائدين  جميع  من   %12 أي   )37,916(
ذلك، يعيش عدد معتدل من العائدين يف مواقع تحتاج إىل مصالحة 
مجتمعية يف صالح الدين، لكنها غري قامئة هناك )3,035;   2%(. وتجدر 
االشارة إىل أن القضائني اللذين يضاّمن أكرب عدد من األرَس العائدة يف 
املواقع التي تفتقر إىل املصالحة املجتمعية، هام تلعفر )20,187( 
وسنجار )16,260(. إذ احتل القضاءان مرتبة عالية من حيث عدد األرَس 
العائدة يف املواقع التي تسودها توترات عشائرية أو عرقية - دينية.

إجراء  إىل  تفتقر  مواقع  يف  تعيش  التي  العائدة  األرَس  عدد  بقي 
 2020 أكتوبر  األول/  ترشين  بني  نسبياً  ثابتاً  املجتمعية  املصالحة 
أكتوبر  األول/  ترشين  بني   .)41,806(  2021 سبتمرب  وأيلول/   )43,866(

10 و13(. انظر: املنظمة الدولية للهجرة يف  )الجولتان  النزوح  تتبع  بيانات مؤرش العودة ملصفوفة  22 جميع املعلومات الواردة يف هذا القسم مستمدة من مجموعات 
  https://iraqdtm.iom.int/ReturnIndex#Datasets 10 و13. راجع:  الجولتان  بيانات مؤرش العودة:  2020(. مجموعات  2021 وترشين األول/ أكتوبر  )أيلول/ سبتمرب  العراق 

انخفاض  أكرب  الدين  صالح  محافظة  وسجلّت   .2021 سبتمرب  وأيلول/ 
العائدة املقيمة يف مواقع تفتقر إىل املصالحة  يف عدد األرَس 
املجتمعية )-4,997( بخالف محافظة نينوى التي شهدت زيادة كبرية 
بلغت 4,138 أرسة تقيم يف مواقع تفتقر إىل املصالحة املجتمعية، 
)562(. كام  )740( والبعاج  )2,836( وتلعفر  خاصة يف أقضية سنجار 
انخفض عدد األرَس العائدة يف مثل تلك املواقع من محافظة دياىل 

.)%60- ،1,232-(

الشكل 14: التغرّي يف عدد األرََس العائدة يف املواقع التي تحتاج إىل 
جهود املصالحة املجتمعية من ترشين األول/ أكتوبر 2020 إىل أيلول/ 

سبتمرب 2021

(٪٦) ٤٣,٨٦٦

(٪٥) ٤١,٨٠٥

(٪٩٤) ٧٥٢,١٦٦

(٪٩٥) ٧٨٠,٦٨٦

ترشين األول/
 أكتوبر ٢٠٢٠

أيلول/ 
سبتمرب ٢٠٢١

نعم ال

الشكل 15: التغرّي يف عدد األرَس العائدة يف املواقع التي تحتاج إىل جهود املصالحة املجتمعية من ترشين األول/ أكتوبر 2020 إىل أيلول/ سبتمرب 2021، 
حسب املحافظات

املحافظة
األرََس العائدة يف مواقع تفتقر إىل املصالحة املجتمعية 

)ترشين األول/أكتوبر 2020(

األرََس العائدة يف املواقع التي تفتقر إىل املصالحة املجتمعية 

)أيلول/ سبتمرب 2021(

33,77837,916نينوى

8,0323,035صالح الدين

2,056824دياىل

020بغداد

010كركوك

تبنّي الخارطة 4 أدناه عدد األرَس العائدة يف املواقع التي تحتاج إىل 
املصالحة املجتمعية لكنها ال تحدث فيها.
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الخارطة 4: عدد األرََس العائدة يف املواقع التي تحتاج إىل مصالحة مجتمعية لكنها ال تحدث فيها، حسب األقضية

ليس قضاء عودة

١٠ - ٢٠

٢١ - ٨٢٤

٨٢٥ - ١,٤٦٩

١,٤٧٠ - ٢,٤٩٩

٢,٥٠٠ - ٢٠,١٨٧

٠

االنبار

بابل

بغداد

دهوك

ىل
ديا

اربيل

كربالء

ميسان

املثنى

النجف

نينوى

صالح الدين
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كركوك
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سميل
دهوك

زاخو

العامدية

خانقني

كفري

بلدروز

املقدادية

الخالص

بعقوبة

اربيل

مخمور

مريكسور
راوندوز

جومان

شقالوة

كويسنجق

عني متر

كربالء

الهندية

الحويجة داقوق

دبسكركوك

عيل الغريب

العامرة

املجر الكبري

امليمونة
الكحالء

قلعة

صالح

السلامن

الرميثة

الساموة رض
الخ

النجف

الكوفة

املناذرة

الشيخان
تلكيف

الحمدانية

املوصل

تلعفر عقرة

البعاج

سنجار

رض
الح

عفك

الديوانية

الشامية

الحمزة

الرشقاط

بيجي

طوز

خورماتو
تكريت

الفارس

الدور

بلد
الرثثار

سامراء

كالر

جمجامل

رانيةبشدر

دوكان

السليامنية

شهربازار

حلبجة

بنجوين

دربندخان

الرفاعي

النارصية

سوق الشيوخ

الجبايش

الشطرة

بدرة

الكوت
النعامنية

الحي
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ال

عدد الجهات األمنيّة الفاعلة املوجودة يف
 غالبية مواقع العائدين، حسب األقضية

العراق  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة  انظر:  و13(.   10 )الجولتان  النزوح  تتبع  ملصفوفة  العودة  مؤرش  بيانات  من  مستمدة  القسم  هذا  يف  الواردة  املعلومات  جميع   23
 https://iraqdtm.iom.int/ReturnIndex#Datasets 10 و13. راجع:  الجولتان  بيانات مؤرش العودة:  2020(. مجموعات  2021 وترشين األول/ أكتوبر  )أيلول/ سبتمرب 

ذلك،  مع  األصلية.  منطقتهم  إىل  العودة  لعدم  رئييس  كسبب  الجسدية  الحامية  يف  ملحوظ  نقص  عن  عموماً  يبلغون  الذين  النازحني،  حركة  نوايا  يف  هذا  ينعكس   24
https://iraq.iom.int/publications/ ويف بعض الحاالت ، تقل احتاملية عودة األرََس إىل مناطقها األصلية بسبب وجود جهات أمنية مختلفة. ملزيد من املعلومات، أنظر: 

protracted-displacement-iraq-revisiting-categories-return-barriers

25 وجود عدد كبري من الجهات األمنية يعني عموماً أن هناك مزيجاً من الجيش العراقي والرشطة املحلية إىل جانب وحدات الحشد الشعبي أو الحشد العشائري. وعادة 
أخرى متثل مصالح مجموعات مختلفة تعيش يف منطقة معينة. الجهات وبني جهات فاعلة  تلك  السيطرة بني  التنافس عىل  التعدد إىل  ما يؤدي هذا 

التي توجد بها أعداد أقل. الجهات األمنية مقارنة باملواقع  التي يوجد بها عدد كبري من  تناقص احتاملية عودة األرََس إىل املواقع  العودة إىل  26 شري مراقبة معدالت 

أن تساعد  أدناه  الواردة  للمعلومات  االندماج. مع ذلك، ميكن  إعادة  أو يعيق  أن يدعم  األمنية  الجهات  لتعدد  تفرّّس كيف ميكن  ال  البيانات املتاحة  أن  اإلشارة إىل  تجدر   27
البالد. األمن عرب  اختالف تشكيل قوات  يف فهم كيفية 

الجسديّة23 الحامية   2-1

ميكن لوجود قوات األمن يف املناطق التي يعيش فيها العائدون 
أن يؤثر عىل مشاعر العائدين بشأن سالمتهم الجسدية لدى إعادة 
أو  العراقية،  إدماجهم. وميكن لقوات األمن أن تشمل قوات األمن 
وحدات الحشد العشائري، أو الرشطة املحلية، أو الجامعات املرتبطة 
بقوات الحشد الشعبي. ويف بعض الحاالت، ميكن أن يساعد وجود 
الجهات األمنية الفاعلة يف مواقع العودة يف ضامن سالمة األرَس، 
مع  والرصاع  بالعنف  املستمرة  التهديدات  مواجهة  يف  سياّم  ال 

األمنية  الجهات  تعدد  أن  بيد  داعش24.  بتنظيم  املرتبطة  الجامعات 
الفاعلة، كثرياً ما يسبب ارتباكاً لدى العائدين بشأن الجهة املختصة 
العائدين  بأن  التقارير  تفيد  كام  األمن.27،26،25  فرض  عن  واملسؤولة 
يشعرون أحياناً بعدم األمان أو عدم االرتياح عندما يأيت املمثلون 
املسؤولون عن األمن من منطقة مختلفة، فضالً عن التوترات التي 
تحدث يف مناطق العودة بني مختلف الجامعات األمنية والتي تتسبب 

عادة بقضايا أمنية تؤثر عىل املجتمع برّمته.
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تشكيل قوات األمن

يف أيلول 2021، ُسجِّلت 430 أرسة عائدة فقط )>1%( تعيش يف مواقع 
ال توجد فيها جهات أمنية فاعلة، مام يعرّض سالمتهم وأمنهم للخطر. 
وتوجد 230,619 أرسة عائدة أخرى يف مواقع تعمل فيها جهة أمنيّة 
واحدة، يف حني تعيش 209,441 أرسة أخرى )25%( يف مواقع تعمل 
 382,001 البالغ عددهم  الباقون  فيها جهات متعددة. أما العائدون 
)46%( فيعيشون يف مواقع تضم ثالثة أو أكرث من الجهات األمنية 
املختلفة28. ومن املرجح أن يواجه هؤالء العائدون الذين يعيشون 
يف مناطق تضم عدداً كبرياً من الجهات األمنيّة الفاعلة مستويات 

وأربع  فرداً(   251.120( فاعلة  جهات  ثالث  التايل:  النحو  عىل  أكرث  أو  فاعلة  جهات  ثالث  فيها  تعمل  مواقع  يف  يعيشون  الذين   382.001 عددهم  البالغ  العائدون  يتوزع   28
1.010أفراد(. جهات فاعلة )107.749 فرداً( خمس جهات )22.122 فرداً( أو ست جهات ) 

2021، كانت نسبة العائدين الذين يعيشون يف مواقع يعمل فيها عدد من الجهات األمنية، كام يأيت: ال توجد جهة فاعلة )>1٪( جهة واحدة  29 يف ترشين األول/ أكتوبر 
)29٪(؛ جهتان )29٪(؛ ثالث جهات )31٪(؛ أربع جهات )8٪(؛ خمس جهات )2٪(؛ ست جهات )>٪1(

األمنية. الجهات  أنواع مختلفة من  العائدين يف مواقع يعمل فيها خمسة  - يعيش فيهام معظم  30 هناك قضاءان فقط، هام خانقني وكفري يف محافظة دياىل 

عالية من املخاوف األمنيّة. وميكن أن يكون ذلك بسبب االرتباك بني 
العائدين فيام يتعلق بالجهة املختصة املسؤولة عن األمن. ويف 
سياسية  بأجندات  املتعلق  التنافس  يؤدي  أن  ميكن  أخرى  حاالت 
مختلفة بني الجهات األمنيّة إىل تعريض أمن املنطقة للخطر. ومل 
تسجل فروق ذات داللة إحصائية يف نسبة العائدين الذين يعيشون 
يف مواقع بها أعداد مختلفة من الجهات األمنية الفاعلة خالل الفرتة 

ما بني ترشين األول/أكتوبر 2020 وأيلول/ سبتمرب 29.2021  

الشكل 16: األرََس العائدة التي تعيش يف مواقع معينة، حسب عدد الجهات األمنيّة الفاعلة املوجودة يف تلك املواقع

٤٣٠
(<١٪)

٢٣٠,٦١٩ 

(٢٨٪)
٢٠٩,٤٤١ 

(٢٥٪)

٣٨٢,٠٠١ 

(٤٦٪)

ال توجد جهات فاعلة جهة واحدة جهتان  ثالث جهات أو أكرث

العائدة  األرَس  عدد  يف  كبري  تباين  هناك  األقضية،  مستوى  وعىل 
التي تعيش يف مواقع توجد فيها أعداد مختلفة من الجهات األمنية 
11 موقعاً ليس  الفاعلة. أما يف جميع أنحاء البالد، فال يوجد سوى 
فيها جهات أمنية فاعلة، كلها داخل قضاء الحرض مبحافظة نينوى، 
يعيش فيها 430 أرسة عائدة )>1%(. ومن جهة أخرى، تشمل املناطق 
التي يعيش فيها عدد كبري من األرَس العائدة يف مواقع تعمل فيها 
جهة أمنيّة واحدة، أقضية املوصل )118,205أرسة؛ 67% من جميع الذين 
عادوا إىل تلك املنطقة( والرمادي )56,337؛ 56%( وتكريت )27,016؛ 

.)%85

إضافة إىل ذلك، يعيش عدد كبري من األرَس يف مواقع تعمل فيها 
واملوصل   )%56  ;53,072( الفلوجة  أقضية  يف  أمنيتان،  جهتان 
)30,185؛ 17%( وكركوك )25,625؛ 99%(. ويقيم عدد كبري من األرَس 
العائدة يف مواقع توجد فيها جهات أمنية متعددة )ثالثة أو أكرث( 
يف أقضية تلعفر )58,679، أي ما يعادل 58,679 فردا(.  إىل 98% من 
جميع العائدين يف تلك املنطقة( والفلوجة )42,028؛ 44%( والرمادي 
)36,209؛ 36%(.30 وتبني الخارطة أدناه األرَس العائدة التي تعيش يف 

مواقع توجد فيها أعداد مختلفة من الجهات األمنيّة الفاعلة.
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الخارطة 5: عدد الجهات األمنيّة الفاعلة املوجودة يف غالبية مواقع العائدين، حسب األقضية

عدد الجهات األمنيّة الفاعلة املوجودة يف
 غالبية مواقع العائدين، حسب األقضية
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2021( جائحة  31  تم فرض معظم القيود خالل العام األول للجائحة، يف عام 2020. ملزيد من املعلومات حول القيود، يرجى االطالع عىل: املنظمة الدولية للهجرة )2020- 
https://iraqdtm.iom.int/COVID19/MovementRestrictions_HealthMeasures أنظر:  العامة.  الصحة  التنقل وتدابري  كورونا: قيود 

عىل الصعيد الوطني، ارتفعت قليالً نسبه األرَس العائدة التي تعيش 
يف مواقع تعمل فيها ثالث جهات أمنيّة أو أكرث بني ترشين األول/ 
إىل  ذلك  ويعزى   .)%46(  2021 سبتمرب  وأيلول/   )%42(  2020 أكتوبر 
الزيادة يف بعض املحافظات ومنها دهوك، حيث تعيش جميع األرَس 
العائدة )100%( يف مواقع تعمل فيها ثالث جهات أمنيّة أو أكرث يف 
أيلول/ سبتمرب 2021، مقارنة بـعدم وجود أرَس عائدة يف ترشين األول/ 
أكتوبر 2020. كام لوحظت زيادة أيضاً يف محافظة أربيل بني ترشين 
األول/ أكتوبر 2020 )4%( وأيلول/ سبتمرب 2021 )67%( ومحافظة صالح 

الدين، حيث قفزت نسبة األرَس من 25% إىل 45% خالل نفس الفرتة.

1-3 حّرية الحركة والتنقل

ميكن للقيود املفروضة عىل حّرية التنقل أن تعيق العودة وتقّوض 
قدرة العائدين عىل مواصلة أنشطة ُسبل العيش والعالقات االجتامعية 
وتؤثر عىل شعورهم باألمان. وإذ تُّعد القيود املفروضة عىل الحركة 
تدابري مؤقتة تفرضها السلطات املحلية أو قوات األمن لتعزيز السيطرة 
عىل منطقة ما بعد النزاع، أو تهدف إىل منع األهايل من الدخول إىل 
مناطق غري آمنة. وكانت حكومة العراق قد فرضت خالل جائحة كورونا، 

مجموعة من القيود عىل الحركة للحّد من انتشار الجائحة.31 مع ذلك، 
خّففت الحكومة من تلك القيود يف معظم املناطق خالل الفرتة التي 
جرت فيها هذه الدراسة. ويف بعض الحاالت، تعترب القيود املفروضة 
عىل الحركة جزءاً من سياسة عمدية ضد مجموعات سكانية معينة، أو 
سياسة تعسفية تهدف للسيطرة السياسية واالبتزاز. من جهة أخرى، 
تُفرَض أحياناً بعض القيود عىل حركة العائدين يف املناطق القريبة 

من منطقتهم األصلية، بسبب مخاوف أمنيّة. 

والتنقل الحركة  حّرية  عىل  القيود   1-3-1

مواقع  يف  يقيمون  عائداً   182,113 كان   ،2021 سبتمرب  أيلول/  حتى 
تُفرَض فيها قيود عىل الحركة )22%(. وضّمت محافظة األنبار أكرب عدد 
من العائدين الذين يعيشون يف هذه املواقع )93,519( أي حوايل 
ذلك،  إىل  إضافة  املحافظة.  تلك  إىل  عادوا  الذين  جميع  من   %36
يعيش عدد كبري من العائدين يف مواقع تتّسم بوجود قيود عىل 
الحركة يف محافظتَي صالح الدين )46,789؛   38%( ونينوى )26,779؛ 
8%(. ومن الجدير بالذكر أن 4,462 أرسة عائدة يف أربيل )44% من األرَس 
التي عادت إىل املحافظة( تقيم يف مواقع تُفرض فيها قيود عىل 
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الحركة، وتقع جميعها داخل قضاء مخمور الذي شهدت العديد من 
الحوادث األمنيّة طوال عام 2021. وبالنسبة لألقضية، فإن أكرب عدد من 
األرَس العائدة التي تعيش يف مواقع تفرض فيها قيود عىل الحركة 
هو يف قضاء الرمادي )81,235( يف محافظة   األنبار، يليه قضاء 

بيجي )11,662( يف محافظة صالح الدين، وقضاء سنجار )10,349( يف 
محافظة نينوى. يرجى الرجوع إىل الخارطة 6 أدناه للحصول عىل نظرة 
الذين يعيشون يف مناطق  العائدين  التباين يف نسبة  عامة عىل 

تُفرَض فيها قيود عىل الحركة.

الخارطة 6: عدد األرََس العائدة يف املواقع التي تُفرَض فيها قيود عىل الحركة، حسب األقضية
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بني ترشين األول/ أكتوبر 2020 وأيلول/ سبتمرب 2021، سجلت محافظة 
نينوى أكرب زيادة يف األرَس العائدة التي تعيش يف مواقع تتّسم 
بوجود قيود عىل الحركة )7,329؛ 38%(. كام تم تسجيل زيادة كبرية 
مع  تتناسب  الزيادة  تلك  أن  رغم   )3,430( الدين  صالح  محافظة  يف 
وجه  وعىل  الفرتة.  نفس  خالل  العائدين  عدد  إجاميل  يف  الزيادة 
الخصوص، سجلت محافظة أربيل 3,152 أرسة عائدة إضافية تعيش يف 
مثل تلك املواقع خالل هذه الفرتة، بزيادة قدرها 241% بني ترشين 
يف  انخفاض  أكرب  ولوحَظ   .2021 سبتمرب  وأيلول/   2020 األول/أكتوبر 

محافظة األنبار، بنسبة 5,749 )-6%( خالل هذه الفرتة.

الشكل 17: التغرّي يف عدد األرََس العائدة يف املواقع التي تُفرَض فيها 
قيود عىل الحركة من ترشين األول/ أكتوبر 2020 إىل أيلول/ سبتمرب 2021

(٪٢٢) ١٧٤,٢٣٧

(٪٢٢) ١٨٢,١١٣

(٪٧٨) ٦٢١,٧٩٥

(٪٧٨) ٦٤٠,٣٧٨

ترشين األول/
 أكتوبر ٢٠٢٠

أيلول/ 
سبتمرب ٢٠٢١

نعم ال
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الشكل 18: التغرّي يف عدد األرََس العائدة يف املواقع التي تُفرَض فيها قيود عىل الحركة من ترشين األول/ أكتوبر 2020 إىل أيلول/ سبتمرب 2021، حسب 
املحافظات

املحافظة
عدد األرََس العائدة يف املواقع التي توجد فيها قيود عىل 

الحركة )ترشين األول/ أكتوبر 2020(

عدد األرََس العائدة يف املواقع التي توجد فيها قيود عىل الحركة 

)أيلول/ سبتمرب 2021(

99,26893,519األنبار

43,35946,789صالح الدين

19,45026,779نينوى

5,9245,810كركوك

1,3104,462اربيل

2,6792,683بغداد

2,2472,071دياىل

يف  للهجرة  الدولية  املنظمة  أنظر:  السادسة(.  )الجولة  النزوح  تتبع  ملصفوفة  املتكامل  املوقعي  التقييم  من  مستمدة  القسم  هذا  يف  الواردة  املعلومات  جميع   32
 https://iraqdtm.iom.int/ILA6#Datasets أنظر:  السادسة.  الجولة  التقييم املوقعي املتكامل،  بيانات  )2021(. مجموعة  العراق 

والتنقل32 بالحركة  اإلذن   2-3-1

)10%( تعيش يف  84,126 أرسة عائدة  كانت   ،2021 يوليو  يف متوز/ 
مواقع ميكن ملعظم السكان أو جميعهم التنقل فيها بحّرية، ولكن 
عدد  أكرب  ويوجد  األمن.  قوات  أو  املحلية  السلطات  من  خاص  بإذن 
من األرَس العائدة التي تعيش يف مثل هذه املواقع يف محافظة 
صالح الدين )53,044 أرسة( أي حوايل 45% من األرَس التي عادت إىل   
املحافظة. كام يعيش عدد معتدل من األرَس العائدة يف مثل تلك 
املواقع يف محافظتَي األنبار )21,756؛   9%( وأربيل )5,662؛ 62%(. أما 
األقضية التي تحتاج نسبة كبرية من سكانها إىل إذن بالحركة والتنقل، 
فهي القائم يف محافظة األنبار )11,983( وبيجي )10,732( والدور 

)10,113( وسامراء )9,645( يف محافظة صالح الدين.

وتعيش 1,480 أرسة أخرى عائدة )0.2%( يف مواقع ال يستطيع بعض 
األهايل فيها التحرك بحّرية إالّ بإذن رسمي، بينام تتنقل مجموعات 
1,390 أرسة يف قضاء  تلك األرَس، تعيش  إذن. ومن بني  أخرى دون 
سنجار مبحافظة نينوى، حيث ما تزال التوترات العشائرية أو العرقية 

والدينية يف أعىل مستوياتها )انظر القسم 4-1-1(.

الشكل 19: عدد األرََس العائدة يف مواقع ال يستطيع فيها العائدون التحرك 
بحّرية دون إذن، متوز 2021 

(٪١٠) ٨٤,١٢٦

(٪٨٩) ٧٢٧,٠٨٩
(٪٠٫٢) ١,٤٨٠

متوز ٢٠٢١

بإذن       بدون إذن
البعض فقط يتحركون بحّرية 

االجتامعية  والعالقات  واألمن  السالمة  العراق:  يف  العائدين  إندماج  إعادة  تعرتض  التي  العقبات 

للهجرة الدولية  املنظمة  23



الشكل 20: عدد األرََس العائدة يف مواقع يستطيع فيها معظم األهايل التحرك بحّرية ولكن بإذن من السلطات، حسب املحافظات، متوز 2021 

املحافظة
ميكن ملعظم أو جميع السكان التنقل بحّرية 

ولكن بإذن من السلطات

ميكن ملعظم أو جميع السكان التنقل بحّرية 

دون إذن

بعض السكان فقط يتحركون 

بحّرية، بينام يواجه اآلخرون قيوداً

53,04465,76990صالح الدين

21,756229,9980األنبار

5,6623,4650أربيل

2,04856,1670كركوك

1,616316,4761390نينوى

015,2730بغداد

01280دهوك

039,8130دياىل
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34 بني ترشين األول/ أكتوبر 2020 وشباط/ فرباير 2021، تم تسجيل عدد كبري من النازحني )7.204 أرَسة( انتقلوا من املخيامت إىل خارج املخيامت يف أعقاب إغالق املخيامت 
النزوح:  تتبع  ملصفوفة  الطوارئ  تتبع   .)2021( للهجرة  الدولية  املنظمة  أنظر:  املوضوع،  هذا  حول  املعلومات  من  ملزيد  الحكومية.  السلطات  قبل  من  تصنيفها  إعادة  أو 

 https://iraqdtm.iom.int/IdpMovements أنظر:  نازحي املخيامت.  حركة 

القرسيّة33 العودة   3-3-1

بعد  خاصة  قرّساً،  األصلية  منطقتها  إىل  األرَس  بعض  السلطات  تُجرب 
العشوائية  املواقع  بعض  تعرض  بعد  أو  النازحني  مخيامت  إغالق 
التي كانت األرَس النازحة تعيش فيها إىل الدمار 34. ومن شأن العودة 
القرّسيّة أن تقّوض عملية إعادة اإلدماج كحل دائم للنزوح، إذ عادة 
ما تكون األرَس غري مستعدة أو غري قادرة عىل العودة أو غري راغبة 
فيها، فضالً عن إسهامها يف زيادة التوترات املجتمعية، يف غياب 

املصالحة املجتمعية وغريها من مبادرات بناء السالم.

138,120 أرسة عائدة )17%( يف  2021، تم تسجيل  يف متوز/ يوليو 
مواقع أُجرِبَت فيها بعض األرَس النازحة عىل العودة. ويوجد أكرب عدد 
من األرَس العائدة التي تعيش يف مثل هذه املواقع يف محافظة 
نينوى )79,206( أي ما يعادل 25% من جميع األرَس التي عادت إىل 
تلك املحافظة. كام يعيش عدد معتدل من األرَس العائدة يف مثل تلك 
املواقع يف محافظتَي صالح الدين )32,906; 28%( وكركوك )16,203؛ 
28%(. أما األقضية التي تعيش فيها نسبة كبرية من األرَس التي عادت 
قرّساً، فهي تلعفر )35,397 أرسة( واملوصل )32,585 أرسة( يف 
محافظة نينوى، وقضاء الرشقاط )21,415( يف محافظة صالح الدين. 

الشكل 21: عدد األرََس العائدة يف املواقع التي عادت إليها بعض األرََس 
قرساً، متوز/يوليو 2021

(٪١٧) ١٣٨,١٢٠
متوز ٦٧٤,٥٧٥٢٠٢١ (٨٣٪)

             األَرس العائدة يف مواقع عادت إليها بعض األَرس قرساً
األَرس العائدة يف مواقع مل تُعد إليها أي أرسة قرساً

الشكل 22: عدد األرََس العائدة يف املواقع التي عادت إليها بعض األرََس 
قرساً، حسب املحافظات، متوز/يوليو 2021

املحافظة
عدد األرَس يف مواقع أجربت فيها بعض األرَس 

عىل العودة

79,206نينوى

32,906صالح الدين

16,203كركوك

7,577دياىل

2,228األنبار
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الخامتة

النتائج موجز 

األول/ كانون  يف  داعش  هزمية  العراقية  الحكومة  أعلنت  أن  منذ 
النزاع  نزحت خالل  التي  العراقية  األرَس  2017، عادت معظم  ديسمرب 
واألمن  بالسالمة  املتصلة  القضايا  أن  بيد  األصلية.  مناطقها  إىل 
إدماجهم  كبرياً إلعادة  تزال تشكل تهديداً  والعالقات االجتامعية ما 
بصورة مستدامة يف تلك املناطق. وكام هو مبني يف هذا التقرير، 
ميكن تصنيف تلك القضايا إىل: )1( مخاطر العنف )2( الحامية الجسدية 
)3( حّرية الحركة والتنقل. وفيام يأيت موجز للنتائج الرئيسية تحت كل 

فئة من هذه الفئات، من حيث صلتها بإعادة إدماج العائدين.

العنف مخاطر   -1

تشكل الطبيعة املجزأة للمشهد األمني العراقي تحديات كبرية 	 
جامعات  تتنافس  حيث  للعائدين،  مستدامة  إدماج  إعادة  أمام 
مسلحة حكومية وغري حكومية مختلفة عىل السيطرة والرشعية 

يف مناطق العودة.

رغم انتهاء الرصاع مع داعش، فإن حوايل نصف جميع العائدين 	 
يقيمون يف مواقع تسودها مخاوف من هجامت تنظيم داعش 
األول/أكتوبر  ترشين  وحتى   .)%48( به  املتصلة  الجامعات  أو 
2021، أسفرت هجامت تنظيم داعش عىل عدة قرى يف قضاء 
املقدادية مبحافظة دياىل عن نزوح 327 أرسة من مناطق كانت 

بعض األرَس قد عادت إليها سابقاً )املصدر(.

األمن 	  قوات  من  اآليت  العنف  مخاطر  تؤثر  ذلك،  إىل  إضافة 
األرَس  جميع  من   %9 عىل  بينها  فيام  أو  املسلحة  والجامعات 
من  كبرية  مخاوف  فيها  توجد  ال  التي  املناطق  يف  العائدة، 
هجامت داعش. وتجدر االشارة إىل أن أكرث من ثلث األرَس التي 
تعيش يف مواقع تسودها مثل تلك التهديدات موجودة يف 
تلك  يف  أرسة(   16,393( كبرية  زيادة  تسجيل  بعد  الدين،  صالح 
املحافظة بني ترشين األول/ أكتوبر 2020 و)30,391 أرسة( يف 

أيلول/ سبتمرب 2021.

ما تزال التوترات بني املجتمعات املحلية وداخلها، والتي يعود 	 
الكثري منها إىل ما قبل الرصاع مع تنظيم داعش، تهدد إعادة 
اإلدماج املستدام، خاصة يف املناطق التي توجد فيها جامعات 
عرقية ودينية غري متجانسة. وكانت هناك مخاوف من الهجامت 
االنتقامية والتوترات العشائرية والعرقية - الدينية يف املناطق 
التي يقيم فيها 9% و7% عىل التوايل من جميع األرَس العائدة.

 يف جميع أنحاء البالد، يعيش 6% من جميع العائدين يف مواقع 	 
تسودها مخاوف من وجود ذخائر حربية غري منفجرة. ويعيش 

حوايل نصفهم يف محافظة األنبار.

من املرجح أن يؤدي الحوار واملصالحة يف مناطق العودة إىل 	 
إعادة  يدعم  وأن  العنف  مبصادر  املتعلقة  املخاوف  من  الحّد 
يف  العائدة  األرَس  نصف  من  أكرث  ويقيم  املستدام.  اإلدماج 
مناطق توجد فيها بعض مبادرات املصالحة )57%(. بيد أن هناك 

حاجة إىل املصالحة، ولكنها ال تحدث يف مناطق يقيم فيها 
5% من األرَس العائدة.

الجسديّة الحامية   -2

ميكن أن يؤثر تكوين قوات األمن عىل األمن العام ملناطق العودة. 
ويف بعض الحاالت، يساهم وجود الجهات األمنية الفاعلة يف شعور 
العائدين واملجتمعات املجاورة باألمان. ويف حاالت أخرى، ميكن أن 
يؤدي تعدد الجهات األمنية الفاعلة )املبينة يف هذا التقرير عىل 
أنها ثالث جهات أو أكرث تنتمي ملجموعات مختلفة( إىل حدوث ارتباك 
بشأن الجهة التي تحظى بسلطة عامة عىل املسائل األمنية. وتفيد 
العائدين يشعرون عادة بعدم األمان يف وجود جهات  أن  التقارير 

فاعلة تأيت من مختلف أنحاء البالد.

يتوزّع العائدون الذين يعيشون يف مواقع توجد بها أعداد مختلفة 
من الجهات األمنية الفاعلة، كام يأيت: ال توجد جهات فاعلة )>1%(؛ 

جهة واحدة )28%(؛ جهتان )25%(؛ ثالث جهات أو أكرث )%46(.

 يستضيف قضاء الَحرَض يف محافظة نينوى )430( أرسة تعيش يف 
مواقع ال توجد فيها جهات أمنية. ويعيش عدد كبري من األرَس العائدة 
يف مواقع توجد فيها العديد من الجهات الفاعلة يف قضاء تلّعفر 
)58,679( مبحافظة نينوى، أي حوايل 98% من األرَس العائدة يف 

القضاء.

والتنقل الحركة  حّرية   -3

تقّوض القيود املفروضة عىل حّرية الحركة التنقل قدرة العائدين 	 
االجتامعية  والعالقات  العيش  ُسبل  أنشطة  مواصلة  عىل 

والشعور باألمان. 

بشكل عام، يعيش 22% من العائدين يف مواقع تُفرَض فيها 	 
الحركة. وتجدر االشارة إىل أن 46,789 أرسة عائدة  قيود عىل 
يف محافظة صالح الدين تعيش يف مواقع تتّسم بوجود قيود 

عىل الحركة فيها.

ميكن أن تؤثر القيود املفروضة عىل الحركة سلباً عىل إعادة 	 
اإلدماج يف الحاالت التي مُينع فيها بعض العائدين من العودة 
بسبب االشتباه بانتامئهم إىل تنظيم داعش. لكن هذا هو الحال 
يف املواقع التي يقيم فيها أقل من 1% من العائدين فقط، 

ومعظمهم يف قضاء سنجار مبحافظة نينوى.

عىل الصعيد الوطني، يعيش 10% من جميع العائدين يف مواقع 	 
يحتاج األهايل فيها إىل إذن خاص من السلطات املحلية أو قوات 
األمن بالحركة والتنقل. ويعيش أكرث من نصفهم يف محافظة 

صالح الدين، وربعهم يف محافظة األنبار.

أن تقّوض تحقيق 	  القرّسية  العودة  إضافة إىل ذلك، من شأن 
إعادة اإلدماج كحٍل دائٍم للنزوح، حيث عادة ما تكون األرَس غري 
مستعدة أو غري قادرة أو غري راغبة يف العودة وإعادة االندماج 
يف منطقتها األصلية. وتقيم حوايل أرسة واحدة من كل خمس 
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أرَس عائدة يف مواقع أجربوا فيها عىل العودة )17%( ومعظم 
هذه الفئة موجودة يف نينوى حيث أرسة واحدة من كل أربع 

أرَس عائدة تواجه هذه املشكلة )%25(.

يف امللحق 1 أدناه، جدول يبنّي التغرّي يف معدالت األرَس العائدة التي 
تواجه العقبات املختلفة التي تحول دون إعادة إندماجهم. 

توصيات لّسد الثغرات يف املعلومات

  بعد خمس سنوات عىل هزمية داعش رسمياً يف العراق، تنتقل 
االستجابة اإلنسانية يف هذ البلد تجاه بناء السالم والربامج اإلمنائية، 
مع الرتكيز عىل تحقيق حلول دامئة طويلة األجل لعدد 1.2 مليون أرسة 
عراقية نزحت خالل النزاع. ومع عودة أكرث من مليون أرسة منهم إىل 
مناطقهم األصلية، ورغبة العديد من األرَس الباقية يف النزوح بالعودة 
إىل ديارها بعد تحّسن الظروف، هناك حاجة ماّسة إىل فهم عميق 
مناطقهم  يف  اندماجهم  وإعادة  العائدين  تواجه  التي  للعقبات 

األصلية، واسرتاتيجية لحلول دامئة يف مناطق العودة.

 وقد بحث هذا التقرير أنواع التحديات ذات الصلة باملعيار األول من إطار 
عمل فريق الخرباء املعني بإحصائيات الالجئني والنازحني )EGRIS( بشأن 
إعادة االندماج، الذي تتعلق بالسالمة واألمن والعالقات االجتامعية. 
العراق،  العائدين يف  وملواصلة تعزيز قاعدة األدلة إلعادة إدماج 
تواجه  التي  األخرى  العقبات  بشأن  البحوث  من  مزيد  بإجراء  يوىص 
هؤالء؛ من خالل دراسة املزيد من قضايا إعادة اإلدماج مبا يتامىش 
مع باقي معايري إطار عمل فريق الخرباء املعني بإحصائيات الالجئني 

والنازحني، مبا يف ذلك:  

الوصول إىل ُسبل العيش واألمن االقتصادي 	 

مستوى معييش الئق	 

اسرتداد املمتلكات وتعويضها	 

الوثائق الثبوتية الشخصية	 

من املقّرر أن تصدر املنظمة الدولية للهجرة يف العراق يف عام 
2022، تقريراً يحلل ُسبل العيش وتحديات األمن االقتصادي يف بيئات 
إعادة إدماج العائدين.   إذ أن إجراء املزيد من البحوث بشأن املعايري 
الثالثة األخرى إلطار عمل فريق الخرباء املعني بإحصائيات الالجئني 
والنازحني، أن يكمل مجموعة البحوث املتعلقة بإعادة اإلدماج يف 
العراق. ومن شأن ذلك أن يدعم الغرض املتمثل يف العمل من أجل 

التوصل إىل حلول دامئة لجميع األرَس التي نزحت أثناء الرصاع.
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امللحق 1: ملّخص: املعيار األول من إطار عمل فريق الخرباء 
املعني بإحصائيات الالجئني والنازحني )EGRIS( بشأن إعادة 

االندماج: السالمة واألمن والعالقات االجتامعية، ترشين األول/ 
أكتوبر 2020 مقارنة مع أيلول/ سبتمرب 2021

املعايري الفرعية

النسبة املئوية 

يف ترشين األول/ 

أكتوبر 2020

النسبة املئوية 

يف أيلول/ 

سبتمرب 2021

املصدر

1-1 مخاطر العنف

النسبة املئوية لألرَس العائدة يف املواقع التي تسودها مخاوف من هجامت 
داعش

مؤرش العودة 10 و%49%4813

النسبة املئوية لألرَس العائدة يف املواقع التي تسودها مخاوف من العنف 
اآليت من الجامعات األمنية أو فيام بينها

مؤرش العودة 10 و%7%913

النسبة املئوية لألرَس العائدة يف املواقع التي تسودها مخاوف من األفعال 
االنتقامية

مؤرش العودة 10 و%8%913

النسبة املئوية لألرَس العائدة يف املواقع التي تسودها مخاوف من التوترات 
العرقية والدينية أو العشائرية 

مؤرش العودة 10 و%7%713

النسبة املئوية لألرَس العائدة يف املواقع التي تسودها مخاوف من الذخائر 
الحربية غري املنفجرة 

%5

%6

مؤرش العودة 10 و13

النسبة املئوية لألرَس العائدة يف املواقع التي تحتاج إىل املصالحة، لكنها ال 
تحدث فيها 

مؤرش العودة 10 و%6%513

1-2 الحامية الجسديّة

النسبة املئوية لألرَس العائدة يف املواقع التي يوجد فيها جهات أمنية فاعلة 
)ثالثة أو أكرث(

مؤرش العودة 10 و%42%4613

1-3 حّرية الحركة والتنقل

النسبة املئوية لألرَس العائدة يف املواقع التي تُفرَض فيها قيود عىل الحركة 
والتنقل 

مؤرش العودة 10 و%22%2213

  النسبة املئوية لألرَس العائدة يف املواقع التي تعيش يف مواقع ميكن فيها 
10%-ملعظم السكان أو جميعهم التنقل بحّرية، لكن بإذن من السلطات 

ملوقعي  ا لتقييم  ا
املتكامل 

النسبة املئوية لألرَس العائدة يف املواقع التي أُجربَت فيها بعض األرَس عىل 
17%-العودة

ملوقعي  ا لتقييم  ا
املتكامل
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املكتب الرئيس يف بغداد

)ديوان2( مجمع يونامي 

آراء  هي  التقرير،  هذا  يف  الواردة  اآلراء  جميع  إّن 
الدولية  املنظمة  آراء  عن  بالرضورة  تعرّب  وال  املؤلّفني 
املعروضة  واملواد  املستخدمة  التسميات  وإّن  للهجرة. 
الدولية  التقرير، ال تعكس رأي املنظمة  أجزاء  يف جميع 
أو  إقليم  أو  بلد  ألي  القانوين  الوضع  بشأن  للهجرة 
بحدودها  يتعلق  فيام  أو  سلطاتها  أو  منطقة  أو  مدينة 

مساحتها. أو 

© املنظمة الدولية للهجرة 2022

أُعِّد هذا التقرير بدعم من مرشوع كومباس COMPASS املمّول من قبل حكومة هولندا

ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا التقرير، أو تخزينه بغرض إعادة استخدامه بأي شكل من األشكال، وال يجوز نقله بأي شكل أو بأي وسيلة 
الكرتونية أو غري الكرتونية، أو تصويره أو تسجيله أو غري ذلك من االستخدامات بدون موافقة خطّية مسبقة من النارش.
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