
العقبات التي تعرتض إعادة 
إندماج العائدين يف العراق: 

ُسبل العيش واألمن 

االقتصادي



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.
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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 
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املقّدمة

العراق. العراقية لهزمية داعش يف  الحكومة  إثر إعالن   2017 النازحني يف كانون األول  2015. وعاد معظم  العراقية إىل مناطقها األصلية منذ نيسان  1 عادت األرََس 

https://iraqdtm.iom.int/MasterList#Datasets أنظر:   .124 الجولة   ،)DTM( النزوح  تتبّع  الرئيسية ملصفوفة  القامئة  بيانات  )2021(. مجموعة  الدولية للهجرة  2 املنظمة 

السابق. 3 نفس املصدر 

4 يشار إىل هذا عادة باسم املعّدل الوطني للعودة.

https://iraqdtm.iom.int/MasterList#Datasets أنظر:   .124 الجولة   ،)DTM( النزوح  تتبّع  الرئيسية ملصفوفة  القامئة  بيانات  )2021(. مجموعة  الدولية للهجرة  5 املنظمة 

أنظر:   .2022 للعراق  اإلنسانية  االستجابة  )2022(. خطة   )OCHA( اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  6 مكتب 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/iraq_humanitarian_response_plan_2022_-_ 

                issued_27_march.pdf

أنظر:  العراق.  العائدين يف  إدماج  إعادة  أخرى؟ تصنيف معوقات  الوطن مرّة   .)2021( للهجرة  الدولية  7 املنظمة 

 https://iraqdtm.iom.int/files/DurableSolutions/202216553131_iom_Iraq_Home_Again_Categorising_Obstaclesto_Returnee_Reintegration_in_Iraq.pdf

تلك املعوقات  السلطات ملعالجة  العائدون، واجراءات  الذي يحرزه  بالتقّدم  الناحية املفاهيمية  إعادة اإلدماج املستدامة تقاس من  بأن  التقرير  أقّر  الوطن مرّة أخرى؟   8
األصلية. منطقتهم  إىل  وصولهم  بعد 

1( السالمة واألمن والعالقات االجتامعية؛ 2( املستوى املعييش املالئم؛ 3( الوصول إىل سبل  9 املعايري الخمسة اإلضافية املذكورة يف تقرير: الوطن مرّة أخرى؟ هي: 
الثبوتية الوصول إىل املستندات والوثائق   )5 4( اسرتداد املمتلكات؛  العيش؛ 

2014-2017. أنظر:  النزوح يف العراق:  النزوح التي حدثت بعد كل فرتة نزاع يف تقرير: املنظمة الدولية للهجرة )2018(. أزمة  10 ميكن االطالع عىل ملحة كاملة عن أزمة 

https://iraqdtm.iom.int/files/DurableSolutions/20203224827300_IOM-Iraq_Displacement_Crisis_20142017-.pdf 

أنظر:  الحصار.  تحت  ملدينة  القطاعات  متعدد  تقييم  العراق:  املوصل،  مدينة  عن  نبذة   .)2016( هابيتات  منظمة   11

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UN-Habitat_MosulCityProfile_V5.pdf

نجَم الرصاع مع تنظيم داعش بني عامي 2014 و2017، عن نزوح 1.029.102 
محافظات  مثاِن  يف  ديارها  من   2 فرداً(1   6.138.788( عراقية  أرسة 
عراقية شاملية ووسطى، بحثاً عن األمان يف املحافظات األخرى. 
ويف كانون األول 2021، عادت 825.372 أرسة )80%( من جميع الذين 
األرَس  زالت  وما   .4 األصلية3  مناطقها  إىل  داعش،  أزمة  خالل  نزحوا 
املتبقية البالغ عددها 203.730 أرسة تعيش يف النزوح، معظمهم 

يف محافظات نينوى )21%( ودهوك )22%( وأربيل )%19(5.

يف عام 2022، تغرّّيت استجابة العراق إىل نهج تنموي، مع تركيز 
يف  العائدة  األرَس  إدماج  إعادة  ودعم  الدامئة  الحس  عىل  قوي 
مناطقها األصلية6. ومتثّل تحديات الوصول إىل ُسبل العيش واألمن 
االقتصادي أهم املعّوقات التي تحول دون إعادة اإلدماج املستدام 

للعائدين عىل الصعيد الوطني. 

معّوقات إعادة اإلدماج

العراق  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة  نرشت   ،2021 شباط  يف 
ومجموعة العمل من أجل العودة وفريق التقيّّص االجتامعي تقريراً 
استدامة  مدى  التقرير  هذا  ويحلّل  أخرى؟«7.  مرّة  »الوطن  بعنوان 
برنامج إعادة إدماج األرَس التي عادت إىل مناطقها األصلية بعد نزوحها 
من جرّاء الرصاع مع داعش8. كام يدرس التقرير مدى إعادة اإلدماج 
املستدام يف خمسة مجاالت، متاشياً مع إطار عمل الحلول الدامئة 
الذي أعّده فريق الخرباء املعني بإحصاءات الالجئني والنازحني )فريق 
الخرباء املعني بإحصائيات الالجئني والنازحني(9. وخلَُص التقرير إىل أن 
التحديات الرئيسية التي تواجه إعادة اإلدماج تتعلق بالَسكن واألرض 
واملمتلكات، والسالمة واألمن، والعالقات االجتامعية، والوصول إىل 

ُسبل العيش واألمن االقتصادي.

تقريراً   ،2021 عام  يف  نرشت  قد  للهجرة  الدولية  املنظمة  وكانت 
واألرض  الَسكن  حول  األقضية  توصيف  ملفات  من  ومجموعة 
والعالقات  واألمن  السالمة  عىل  يركز  آخر  وتقريراً  واملمتلكات، 
االجتامعية. وتوفّر هذه السلسلة من التقارير، والتقرير املركّز حول 
التقّدم  تدعم  أدلة شاملة  االقتصادي، قاعدة  العيش واألمن  ُسبل 
نحو إعادة اإلدماج املُستدام لعدد 825.372 أرسة عائدة يف جميع 

أنحاء البالد.

الرصاع وُسبل العيش وإعادة اإلدماج

للرصاع يف العراق تأثرّي كبرّي عىل وصول العائدين إىل ُسبل العيش 
يف  العائدين  اندماج  إعادة  الستدامة  تحدياً  وميثل  الدخل،  وتوليد 
مناطقهم األصلية. إذ شهدت البالد عقوداً من التحديات االقتصادية 
اإليرانية  العراقية  الحرب  خالل فرتات الرصاع املتتالية، مبا يف ذلك 
رصاع  ثم   .201110-2003 وحرب   )1991-1990( الخليج  وحرب   )1988-1980(
أثرت بشدة عىل االقتصادات املحلية يف  التي   )2017-2014( داعش 
املناطق املترضرة من الرصاع، مع احتالل أو تدمرّي املتشددين ملراكز 
األرَس  فرار  وأدى  الزراعية.  واملناطق  كاألسواق  التجاري،  النشاط 
أُجرِب أصحاب املشاريع  التوريد؛ فيام  من ديارها إىل تعطّل سالسل 
واألعامل الذي بقوا يف املناطق التي احتلها تنظيم داعش، عىل 
دفع األموال لتمويل عمليات التنظيم11. وأثرت هذه العوامل بشدة 
حياتهم  وعىل  للعائدين،  الرشائية  والقوة  املايل  االستقالل  عىل 
بشكل عام، يف سعيهم نحو إعادة االندماج يف منطقتهم األصلية.
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ُمكمِّل تحليل 

واألمن  العيش  ُسبل  إىل  والعائدين  النازحني  وصول 
االقتصادي 

 ميكن االطالع عىل التحليل املعروض يف هذا التقرير، جنباً إىل جنب 
النتائج املعروضة يف بحث موضوعي منفصل أجرتاه املنظمة  مع 
الدولية للهجرة وجامعة جورج تاون، بعنوان: الوصول إىل حلول دامئة 
يف العراق: ُسبل العيش واألمن االقتصادي والنزوح، واملنشور يف 
التقرير مستمدة من دراسة  الواردة يف ذلك  202012. والنتائج  عام 
جامعية بشأن الحلول الدامئة، استطلعت آراء حوايل 2.000 نازح من 
خارج املخيامت، بهدف معرفة مدى وصولهم إىل الحلول الدامئة 

عىل مدار ست سنوات من النزوح13.

 وحلّل التقرير مدى وصول النازحني إىل ُسبل العيش واألمن االقتصادي 
أثناء النزوح، مبا يتامىش مع إطار عمل اللجنة املشرتكة الدامئة بني 
الوكاالت )IASC( الخاص بالحلول الدامئة14. وعىل هذا النحو، يوفّر هذان 
التقريران فهامً شامالً لُسبل العيش والتحديات االقتصادية التي تواجه 
األرَس سواء أثناء النزوح، وأثناء إعادة االندماج يف مناطقها األصلية.

منه  والغرض  التقرير  هيكلية 

يهدف هذا التقرير إىل تعزيز قاعدة األدلة ذات الصلة بأنواع تحديات 
إعادة اإلدماج املتعلقة بُسبل العيش واألمن االقتصادي التي تواجه 
العائدين يف جميع أنحاء البالد. ويرتكز التحليل عىل معيارين فرعيني 
من إطار فريق الخرباء املعني بإحصائيات الالجئني والنازحني، وهام: 

يتعلق معيار ُسبل العيش وفُرص العمل بحالة األنشطة االقتصادية 
املحلية يف مناطق العودة؛ يف حني يتعلق معيار األمن االقتصادي 

مبصادر الدخل التي تعتمد عليها األرَس.

أنظر:  النزوح.  أثناء  العيش واألمن االقتصادي  العراق: ُسبل  النازحني يف  الوصول إىل حلول دامئة بني   .)2020( تاون  الدولية للهجرة وجامعة جورج  12 املنظمة 

https://iraqdtm.iom.int/files/DurableSolutions/2020121389453_IOM_Iraq_Access_to_Durable_Solutions_Livelihoods_and_Economic_Security_in_
Displacement.pdf

السابق 13 نفس املصدر 

أنظر:   للنازحني.  الدامئة  الحلول  إطار   .)2010( بروكينغز  الوكاالت ومعهد  الدامئة املشرتكة بني  اللجنة   14

https://interagencystandingcommittee.org/other/iasc-framework-durable-solutions-internally-displaced-persons

ويندرج تحت كل معيار من هذه املعايرّي الفرعية، عدد من املؤرّّشات 
الكمية التي تغطي مختلف أنواع تحديات إعادة اإلدماج التي تواجه 
العائدين. وتُعرَض النتائج عىل املستوى الوطني بالنسبة لكل مؤرّّش 
من تلك املؤرّشات، مع فروق رئيسية يف معّدالت تعرّض العائدين لكل 
نوع من التحديات. وتتضمن املؤرّشات الرئيسية تحليالً مقارناً، يسلط 

الضوء عىل كيفية تغرّي الظروف بني عامي 2020 و2021 )إن وجدت(.

يتألف التقرير من األقسام التالية:

أوالً- ملحة عامة عن املنهجية املستخدمة يف إنتاج التقرير. 	 
ويتضمن ذلك موجزاً عن منهج البحث، وجدوالً يرسد املؤرّشات 

ومصادر بياناتها، ومحدودية مصادر التقرير.

ثانياً- ملحة موجزة عن الوضع الحايل للعائدين يف جميع أنحاء 	 
البالد. ويتضمن ذلك أعداد العائدين عرب املحافظات واألقضية، 
ورسوماً بيانية وخرائط تبنّي النتائج الرئيسية تحت كل معيار من 

املعيارين الفرعيني.

ثالثاً- يقدم التقرير تحليالً شامالً للقضايا ذات الصلة بُسبل العيش 	 
واألمن االقتصادي من حيث صلتهام بإعادة إدماج مستدامة لألرَس 
العائدة. إذ يتمركز هذا التحليل حول املعيارين الفرعيني لفريق 
ُسبل   )1( وهام:  والنازحني،  الالجئني  بإحصائيات  املعني  الخرباء 
العيش وفُرص العمل، و )2( األمن االقتصادي. ويعرض التقرير 
الجغرافية  االختالفات  ويربز  البيانية،  بالرسوم  الرئيسية  النتائج 

بواسطة الخرائط.

رابعاً- يختم التقرير بعرض موجز للنتائج الرئيسية، وبتوصيات لسّد 	 
الثغرات يف املعلومات.

األمن االقتصادي ُسبل العيش وفُرص العمل
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املنهجية

أنظر:   للنازحني.  الدامئة  الحلول  إطار   .)2010( بروكينغز  الوكاالت ومعهد  الدامئة املشرتكة بني  اللجنة   15

https://interagencystandingcommittee.org/other/iasc-framework-durable-solutions-internally-displaced-persons

أنظر:  النازحني.  إحصاءات  الدولية بشأن  التوصيات   .)2020( والنازحني  الالجئني  بإحصاءات  الخرباء املعني  16 فريق 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-item-3n-internationalrecommendations-on-IDP-statistics-E.pdf

.)2021 السادس )متوز  2021( والتقييم املوقعي املتكامل  )كانون األول  العودة  14 ملؤرش  الجولة  األولية،  البيانات  17 تشمل مصادر 

14 و11. الجولتان  العودة:  بيانات مؤرش  )2020-21(. مجموعات  للهجرة  الدولية  18 املنظمة 

 https://iraqdtm.iom.int/ILA6#Datasets أنظر:   .6 الجولة  التقييم املوقعي املتكامل:  بيانات  )2021(. مجموعة  للهجرة  الدولية  19 املنظمة 

 https://iraqdtm.iom.int/MasterList#Datasets 20 املنظمة الدولية للهجرة )2021(. مجموعة بيانات القامئة الرئيسية ملصفوفة تتبّع النزوح )DTM(، الجولة 124. أنظر: 

البحث منهج 

إدماج  إعادة  كنتائج  االقتصادي  واألمن  العيش  ُسبل 
للقياس   قابلة 

 يسلّط إطار عمل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )IASC( الضوء 
عىل ثالث طرق مختلفة ميكن للمجتمعات النازحة تحقيق حل دائم 
بواسطتها15. وهذه الطرق هي: االندماج يف املناطق التي نزح إليها 
النزوح؛ وإعادة  أخرى غرّي منطقة  النازحون؛ واالندماج يف منطقة 

االندماج يف موطن النازحني.

مناطقهم  يف  مستدامة  اندماج  إعادة  نحو  العائدين  سعي  مع 
نظام  وضعه  الذي  اإلدماج  إعادة  إطار  يساعد  أن  ميكن  األصلية، 
فريق الخرباء املعني بإحصائيات الالجئني والنازحني يف رصد مدى 
استدامة هذا النوع من الحلول الدامئة يف عىل املدى الطويل16. 
فبعد عودة 80% من النازحني، يبدو أن ضامن قاعدة أدلة محدثة ذات 
صلة مبعوقات إعادة اإلدماج، وبخاصة منها املتعلقة بُسبل العيش 
واألمن االقتصادي، أمٌر أسايس يف توفرّي املعلومات للحلول الدامئة 

االسرتاتيجية والتخطيط.

بُسبل  الحايل املتعلق  الوضع  التقرير ملحة رسيعة عن  يقّدم هذا 
العيش واألمن االقتصادي، كجزء من االستجابة اإلنسانية للعراق يف 
األصلية.  مناطقهم  يف  مستدام  بشكل  األرَس  اندماج  إعادة  دعم 
ويعتمد التقرير عىل مجموعة من البيانات الثانوية التي تم جمعها 
يف مواقع العودة كجزء من أنشطة املنظمة الدولية للهجرة يف 
 )DTM( العراق  يف  النزوح  تتبع  مبصفوفة  الخاصة  البيانات  جمع 
العودة والتقييم املوقعي املتكامل،  الرئيسية ومؤرّش  والقامئة 
التي تجري عىل أساس نصف شهري وسنوي17. ويعرض هذا التقرير 

بيانات محّدثة مستمدة من هذه التقييامت.

املؤرّّشات اختيار 

يندرج يف قسم التحليل من هذا التقرير، عدد من املؤرّشات الكمية 
الالجئني  بإحصائيات  املعني  الخرباء  فريق  معايرّي  تحت  املجّمعة 
والنازحني. وكام هو الحال مع التقارير األخرى املنشورة ضمن سلسلة 
بإحصائيات  املعني  الخرباء  فريق  عمل  إطار  يعمل  اإلدماج،  إعادة 
الالجئني والنازحني يف سياق أزمة النزوح يف العراق، مع املؤرّشات 

تم اختيارها حسب أهميتها.

جميع املؤرّّشات الواردة يف قسم التحليل، مأخوذة من مجموعة 
بيانات مصفوفة تتبّع النزوح؛ وخاصة بيانات الجولة 14 من مؤرّّش العودة 
)ترشين األول – كانون األول 2021(18 إضافة إىل مقارنة مع الجولة 11 
)ترشين الثاين – كانون األول 2020(. أما بقية املؤرّّشات فأمخوذة من 
الجولة السادسة للتقييم املوقعي املتكامل الخاص مبصفوفة تتبع 
النزوح )أيار - متوز 2021( والتي متت مقارنتها مبؤرّّشات من الجولة 
الخامسة للتقييم املوقعي املتكامل )متوز - آب 2020(19. وتم اشتقاق 
جميع أرقام السكان من الجولة 124 للقامئة الرئيسية ملصفوفة تتبع 
النزوح )ترشين األول – كانون األول 2021(20. أما املعلومات اإلضافية 
األخرى فُمشار إليها يف جميع أنحاء التقرير. ويبنّي الجدول التايل، 
معايرّي  من  معيار  كل  مبوجب  التحليل  يف  املستخدمة  املؤرّشات 

فريق الخرباء املعني بإحصائيات الالجئني والنازحني.
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قامئة املؤرّشات: الوصول إىل ُسبل العيش واألمن االقتصادي

مصدر البياناتاملؤرّّشاملعيار الفرعياملعيار

1- ُسبل العيش وفُرص 
العمل

1-1 وصول محدود إىل 
فُرص العمل

النسبة املئوية لألرَس العائدة يف مواقع ميكن 
لنصفهم أو أقل العثور عىل عمل 

الجولتان 11 و14 من مؤرّّش العودة

النسبة املئوية لألرَس العائدة يف مواقع يعترب 
الوصول إىل فُرص العمل أو ُسبل العيش فيها 

هو الحاجة الرئيسية

الجولتان 5 و6 للتقييم املوقعي 
املتكامل

1-2 املشاريع التجارية 
املتوقفة

النسبة املئوية لألرَس العائدة يف مواقع ليس 
فيها مشاريع تعمل، أو فيها عدد قليل فقط 

الجولتان 11 و14 من مؤرّّش العودة

1-3 املشاريع الزراعية 
املتوقفة

النسبة املئوية لألرَس العائدة يف مواقع ليس 
فيها مشاريع زراعية تعمل، أو فيها عدد قليل 
فقط األنشطة الزراعية أو الحيوانية مقارنة مع 

ما قبل أزمة داعش

الجولتان 11 و14 من مؤرّّش العودة

2- األمن االقتصادي

2-1 املصادر الرئيسية 
للدخل 

النسبة املئوية لألرَس العائدة يف مواقع حسب 
مصادر الدخل الرئيسية 

الجولتان 5 و6 للتقييم املوقعي 
املتكامل 

2-2 النشاط االقتصادي
النسبة املئوية لألرَس العائدة يف مواقع يعترب 

غالبية سكانها نشطني اقتصادياً
الجولتان 5 و6 للتقييم املوقعي 

املتكامل

2-3 عدم وجود أموال 
كافية لتلبية االحتياجات 

األساسية

النسبة املئوية لألرَس العائدة يف مواقع تفتقر 
بعض األرَس فيها إىل أموال كافية للطعام أو 

املأوى أو غرّي ذلك االحتياجات االساسية

الجولة السادسة للتقييم 
املوقعي املتكامل )الجولة 

الخامسة غرّي متوفرة، واملؤرّّش 
غرّي مدَرج(

املعلومات  محدودية 

هناك نوعان من املعلومات يف هذا التقرير:

مأخوذة  التحليل  قسم  يف  املذكورة  املعلومات  ثانوية:  بيانات   .1
كجزء  انتاجها  تم  التي  البيانات  مجموعة  وهي  ثانوية،  مصادر  من 
من تقييامت منفصلة ذات أهداف خاصة وواضحة، ال تتعلق بالرضورة 
بإعادة إدماج العائدين. ولكال التقييَمني الذين أنتجا البيانات الواردة يف 
هذا التقرير )الجولتان 11 و14 من مؤرّّش العودة، والجولتان 6و7 للتقييم 
املوقعي املتكامل( أهداف واضحة يف فهم التحديات التي تواجه 

العائدين يف جميع أنحاء البالد. 

مع ذلك، فإن األسئلة املدرجة يف أدوات التقييم مل تسأل املشاركني 
عىل وجه التحديد حول الصورة التي تكون عليها التحديات التي تواجه 
إعادة إدماج العائدين، بل طُلِب منهم بدالً من ذلك تحديد أنواع القضايا 
التي تواجههم. وتم اختيار املؤرّشات حسب صلتها مبعايرّي إعادة 
اإلدماج واملعايرّي الفرعية التي يتمحور قسم التحليل حولها. وعليه، 
يجب عند تفسرّي النتائج مراعاة كيفية تجميع البيانات حسب صلتها تحت 

بكل معيار من املعايرّي الفرعية.

الواردة  البيانات  كل  جمع  تم  املوقع:  مستوى  عىل  بيانات   .2
جامعي  أن  ذلك  ويعني  املوقع.  مستوى  عىل  التقرير  هذا  يف 
مع  مقابالت  أجروا  النزوح  تتبّع  مصفوفة  يف  العاملني  املعلومات 
مصادر املعلومات الرئيسيني حول الظروف التي تواجه العائدين يف 
عدد من املواقع التي تتمثل يف القرى بالنسبة للمناطق الريفية 
أو األحياء السكنيّة للمناطق الحرضية )أي التقسيم اإلداري الرابع(. 
النهج يسمح عىل نطاق واسع بتغطية وطنية عىل  ورغم أن هذا 
عىل  األحيان  من  كثرّي  يف  يعتمد  أنه  إالّ  قصرّية،  زمنية  فرتة  مدى 
ممثل واحد لكل موقع؛ وخاصة منهم املخاترّي وقادة املجتمع أو 
ممثيل املجالس املحلية، الذين يقدمون تقارير ووجهات نظر عن 
مجتمعات كبرّية ومتنوعة من السكان؛ األمر الذي من شأنه أن يتسبب 
يف محدودية متثيل املجموعات األصغر ذات الخصائص املميزة، أو 
يف تناقضات بسبب التحيز إىل جامعة دون أخرى. من جهة أخرى، 
الرئيسية لألرَس، مبا يف ذلك املؤرّشات  الخصائص  مل يتم احتساب 
االجتامعية والدميوغرافية، كعدد أفراد األرسة، وعوامل الهشاشة 
)أي جنس رّب األرسة أو عدد األفراد املعاقني( يف مجموعات البيانات.
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الِسياق: العودة وإعادة االدماج21

نظرة  تتضمن  والتي   )2021 األول  )كانون   )DTM( النزوح  تتبع  ملصفوفة   124 الرئيسية  القامئة  بيانات  مجموعة  من  مستمدة  القسم  هذا  يف  الواردة  املعلومات  جميع   21
بيانات  مجموعة   .)2021( للهجرة  الدولية  املنظمة  أنظر:  إليها.  عادوا  التي  واألقضية  والنواحي  املواقع  ذلك  يف  مبا  البالد،  أنحاء  جميع  يف  العائدين  عدد  عىل  عامة 

أنظر:  .124 الجولة  النزوح:  تتبّع  ملصفوفة  الرئيسية  القامئة 

https://iraqdtm.iom.int/MasterList#Datasets 

يف أوائل عام 2022، عادت 825.372 أرسة إىل مناطقها األصلية. 
ويعيش أكرب عدد من العائدين يف محافظة نينوى )321.262( تليها 

أدناه   )1( الشكل  ويعرض   .)122.951( الدين  وصالح   )257.082( األنبار 
إجاميل عدد العائدين الذين وصلوا إىل مثان محافظات يف العراق.   

الشكل 1: أعداد األرََس العائدة، حسب املحافظات

٣٢١,٢٦٢

٢٥٧,٠٨٢

١٢٢,٩٥١

٥٨,٦٠٣
٣٩,٨٤٩

١٥,٣٨٢ ١٠,١١٧ ١٢٦

نينوى األنبار صالح الدين كركوك دياىل بغداد أربيل دهوك

العائدة  األرَس  من  عدد  أكرب  فيعيش  األقضية،  مستوى  عىل  أما 
يف قضاء املوصل )178.042( مبحافظة نينوى، يليه قضاء الرمادي 
املرتبة  ويف  االنبار.  محافظة  يف   )95.135( والفلوجة   )100.264(

الثانية، يأيت قضاء تلعفر يف نينوى )60.251( وتكريت يف صالح الدين 
)31.627(. وتوضح الخريطة )1( أدناه توزيع األرَس العائدة يف جميع 

مناطق العودة.
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الخارطة 1: أعداد األرََس العائدة حسب أقضية العودة

نظرة  تتضمن  والتي   )2021 األول  )كانون   )DTM( النزوح  تتبع  ملصفوفة   124 الرئيسية  القامئة  بيانات  مجموعة  من  مستمدة  القسم  هذا  يف  الواردة  املعلومات  جميع   22
بيانات  مجموعة   .)2021( للهجرة  الدولية  املنظمة  أنظر:  إليها.  عادوا  التي  واألقضية  والنواحي  املواقع  ذلك  يف  مبا  البالد،  أنحاء  جميع  يف  العائدين  عدد  عىل  عامة 

أنظر:  .124 الجولة  النزوح:  تتبّع  ملصفوفة  الرئيسية  القامئة 

https://iraqdtm.iom.int/MasterList#Datasets

  

٤,٠٠٠  - ١٢٠

١٢,٠٠٠  - ٤,٠٠١

٦٠,٠٠٠  - ١٢,٠٠١

١٠٠,٠٠٠  - ٦٠,٠٠١

١٧٨,٠٤٢  - ١٠٠,٠٠١

ليــس قضاء عودة

االنبار

بابل

بغداد

دهوك

ىل
ديا

اربيل

كربالء

ميسان

املثنى

النجف

نينوى

صالح الدين

كركوكالسليامنية

ذي قار

واسط

القادسية

البرصة

حديثة

هيت

الرطبة

القائم

الرمادي

الفلوجة

عنه

راوة

املحاويل

الهاشمية

املسيب

الطارمية

املحمودية
املدائن

أبو
غريب

املدينة

القرنة

الزبري

شط العرب

البرصة

ايب الخصيب

الفاو

دهوكسميل

زاخو
العامدية

خانقني

كفري

بلدروز

املقدادية

الخالص

بعقوبة

اربيل

مخمور

مريكسور سوران

جومان

شقالوة

كويسنجق

عني متر
كربالء

الحويجة داقوق

دبسكركوك

عيل الغريب

العامرة

املجر الكبري

امليمونة الكحالء
قلعة

السلامن

الرميثة

الخرضالساموة
النجف

الكوفة

الشيخان
تلكيف

الحمدانية
املوصل

تلعفر
عقرة

البعاج

سنجار

الحرض

عفك

الديوانية

الشامية

الحمزة

الرشقاط

بيجي طوز
تكريتخورماتو

الفارس

الدور

بلد
الرثثار

سامراء

كالر

جمجامل

رانيةبشدر

دوكان

السليامنية

شهربازار

حلبجة

بنجوين

دربندخان

الرفاعي

النارصية
سوق الشيوخ

الجبايش

الشطرة

بدرة

الكوت
النعامنية

الحي

العزيزية
الصويرة

األَرس العائدة حســب املحافظات

العودة22 معّدالت 

معّدل العودة، هو أحد املقاييس الهامة لتحليل شدة الظروف يف 
مواقع العودة؛ ويقصد به نسبة األرَس التي أصبحت نازحة خالل نزاع 
داعش، ثم عادت إىل مناطقها األصلية. إذ عادت بشكل عام، 80% من 
البالد. وتتباين هذه  أنحاء  نزاع داعش يف جميع  النازحة خالل  األرَس 

املعدالت بحسب املحافظات؛ إذ تحظى محافظة بغداد بأدىن معدل 
األرَس  جميع  منها  عادت  التي   )%100( دهوك  بخالف   )%66( للعودة 
جلت أدىن املعدالت  النازحة إىل ديارها. وعىل مستوى األقضية، سُّ
يف سنجار )36%( والبعاج )35%( يليهام قضاء طوز خورماتو )%62( 

والفارس وبلَد )%70(.

الشكل 2: معّدالت العودة، حسب محافظات العودة

٨٠٪ ٧٣٪
٩١٪ ٨٣٪ ٨٢٪ ٧٦٪ ٦٦٪

٨٥٪
١٠٠٪

٢٠٪ ٢٧٪
٩٪ ١٧٪ ١٨٪ ٢٤٪ ٣٤٪

١٥٪

عىل الصعيد 
الوطني

نينوى  األنبار  صالح الدين كركوك  دياىل  بغداد  أربيل  دهوك

عادوا
مازالو نازحني
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نوايا العائدين من حيث الحركة23

تنوي معظم األرَس التي عادت إىل مناطقها األصلية عرب البالد )%94( 
)لغاية متوز 2022(. أما األرَس املتبقية  البقاء هناك ملدة 12 شهراً 
فهي إما مرتددة بشأن العودة )5%( أو تنوي االنتقال إىل منطقة 
أخرى داخل العراق )1%(. ويف معظم املحافظات تنوي جميع األرَس 
البقاء يف موقعها الحايل خالل االثني عرش شهراً  العائدة تقريباً 

الجولة   )REACH( ريتش  منظمة  ملبادرة   )MCNA( املجموعات  متعددة  االحتياجات  تقييم  معلومات  لوحة  من  مستمدة  القسم  هذا  يف  الواردة  املعلومات  جميع   23
9. أنظر: MCNA الجولة  2021. ريتش )2021(. ملخص جداول  النوايا هي من متوز إىل متوز  التي يشري إليها مؤرش  التاسعة. فرتة االثني عرش شهراً 

https://data.humdata.org/dataset/reach-iraq-multi-cluster-needs-assessment-round-ix-2021 

https://iraqdtm. :24 جميع املعلومات الواردة يف هذا القسم مستمدة من مجموعة بيانات التقييم املوقعي املتكامل: الجولة 6، املنظمة الدولية للهجرة 2021. أنظر
iom.int/ILA6#Datasets

القادمة. وتُّعد محافظة دياىل االستثناء الوحيد عىل ذلك، حيث تنوي 
78% فقط من األرَس العائدة البقاء. وعىل مستوى األقضية، لوحظت 
نسبة منخفضة من األرَس العائدة يف قضاء الخالص )45%( مبحافظة 
دياىل، والتي تنوي البقاء يف موقعها الحايل. يف حني كانت أدىن 

معدالت النية بالعودة يف قضاء سنجار )78%( والحويجة )%81(.

الشكل 3: النسبة املئوية لألرََس التي تنوي البقاء يف مواقعها الحالية )لغاية 2022( حسب محافظات العودة

٩٤٪ ٩٨٪ ١٠٠٪
٧٨٪

٩٦٪ ٨٨٪ ٩٣٪ ٩٤٪

٦٪ ٢٪
٢٢٪

٤٪ ١٢٪ ٧٪ ٦٪

عىل الصعيد 
الوطني

األنبار بغداد دياىل أربيل كركوك نينوى صالح الدين

تنوي البقاء
ال تنوي البقاء

ُسبل الَعيش وحركات العودة24

تعيش نسبة صغرّية فقط من جميع العائدين )5%( يف مواقع تتوفر 
فيها فرص العمل كعامل رئيس للعودة إىل مناطق األصل. لكن توفر 
فرص العمل يُّعد عامالً أقل أهمية بكثرّي مقارنة بعامل السالمة واألمن 

)91% من العائدين( وتوافر الَسكن )82%( والحصول عىل خدمات مثل 
الصحة والتعليم )28%( واالنضامم إىل أفراد األرسة الذين عادوا سابقاً 
)8%(. وكام هو موضح أدناه، فإن نسبة األرَس العائدة يف املناطق 
التي تتوفر فيها فرص العمل بشكل يؤثر عىل العودة، ترتاوح من صفر 
يف دهوك ودياىل، إىل 25% و24% يف كل من أربيل وصالح الدين.

الشكل 4: النسبة املئوية لألرََس العائدة يف املواقع التي يٌّعد الوصول إىل العمل فيها سبباً رئيسياً للعودة، حسب محافظات العودة

١٪

١١٪

٠٪ ٠٪

٢٥٪

١٠٪

١٪

٢٤٪

٥٪

األنبار بغداد دهوك دياىل أربيل كركوك نينوى صالح الدين املجموع
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تحليل: تحديات الوصول إىل ُسبل العيش واألمن االقتصادي 
كعقبات بوجه العودة

أنظر:  الحصار.  تحت  ملدينة  القطاعات  متعدد  تقييم  العراق:  املوصل،  مدينة  عن  نبذة   .)2016( هابيتات  منظمة   25

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UN-Habitat_MosulCityProfile_V5.pdf

للهجرة يف  الدولية  أنظر: املنظمة  11 و14(.  )الجولتان  النزوح  تتبع  العودة ملصفوفة  بيانات مؤرش  القسم مستمدة من مجموعات  الواردة يف هذا  26 جميع املعلومات 
 https://iraqdtm.iom.int/ReturnIndex#Datasets 14. أنظر:  11و  2021(. مجموعات بيانات مؤرش العودة: الجولتان  2020 وكانون األول  العراق )كانون األول 

1. ُسبل العيش وفُرص العمل 

أثرت أزمة داعش يف العراق )2014-2017( بشكل كبرّي عىل االقتصادات 
املحلية. حيث استهدف تنظيم داعش تدمرّي املساكن والبنية التحتية 
العامة، واحتالل أو تدمرّي مراكز النشاط التجاري كاألسواق واملناطق 
كام  الطازجة.  الغذائية  املواد  ومنتجي  املاشية  ومريّّب  الصناعية، 
من  األرَس  نزوح  عن  فضالً  التوريد؛  سالسل  تعطيل  إىل  الرصاع  أدى 
مناطق الرصاع. ونتيجة لذلك، عانت 825.372 أرسة عائدة من استقالل 
مايل ضعيف وقوة رّشائية محدودة، مام أدى إىل ندرة فرص كسب 

العيش والعمل25.

الرئيسية املتعلقة مبختلف  باملؤرّشات  القسم موجزاً  يتضمن هذا 
أنواع ُسبل العيش وتحديات الوصول إىل العمل من حيث صلتها بإعادة 
الوصول  ذات  املناطق  املؤرّشات  هذه  وتغطي  العائدين.  اندماج 
املحدود إىل فرص العمل، والحاالت التي يعترب فيها الوصول إىل 
وتتعلق  العائدة.  لألرَس  رئيسية  حاجة  العيش  كسب  فرص  أو  العمل 
عالقتها  حيث  من  العائدين  تواجه  التي  بالتحديات  اإلضافية  البيانات 
بالصناعة وانخفاض مستويات النشاط التجاري والزراعي يف املناطق 

التي عادت إليها تلك األرَس.

العمل26 فُرص  إىل  املحدود  الوصول   1-1

متثل التحديات التي تواجه الحصول عىل عمل إحدى أكرب معوقات 
تعيش  عام،  فبشكل  البالد.  أنحاء  جميع  يف  العائدين  ادماج  إعادة 
539.343 أرسة عائدة )65%( يف مناطق ميكن ألقل من نصف السكان 
فيها العثور عىل عمل. ومل تحدث تغيرّيات يف نسبة العائدين الذين 
مستوى  وعىل  و2021.   2020 عامي  بني  العقبة  هذه  يواجهون 
ذات  مناطق  يف  العائدة  األرَس  من  عدد  أكرب  يعيش  املحافظات، 
نينوى )216.865( واألنبار )198.088(  مستويات عاملة منخفضة يف 
يف  العائدين  جميع  من  األنبار  يف  و%77  نينوى  يف   %68 بنسبة 
املحافظتني. كام يعيش عدد كبرّي من األرَس العائدة يف مناطق ذات 
)35.409؛  56%( ودياىل  )69.042؛  الدين  فرص عمل قليلة يف صالح 

.)%89

الشكل 5: نسبة األرََس العائدة يف املواقع التي تتّسم بصعوبات يف 
الوصول إىل العمل )وصول محدود أو معدوم(

65+35+A%65

539,343

  ال يوجد أو البعض فقط

   الغالبية أو الكل

285,341

%35

ولوحَظ تباين كبرّي عرب مناطق العودة، يف عدد األرَس العائدة يف 
مناطق ذات فرص عمل محدودة. إذ يستضيف قضاء املوصل مبحافظة 
نينوى أكرب عدد من األرَس العائدة يف مناطق من هذا النوع )114.592( 
لألرَس  بالنسبة  الحال  كذلك  هناك.  العائدين  جميع  من   %64 بنسبة 
 )%99 )19.899؛  وسنجار   )%96 )57.943؛  تلعفر  أقضية  يف  العائدة 
والبعاج )8.921؛ 99%( من محافظة نينوى التي تعرضت لدمار واسع 

النطاق خالل أزمة داعش.

 17.238 عددها  البالغ  العائدة  األرَس  جميع  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
أرسة )100%( يف قضاء خانقني مبحافظة دياىل، تعيش يف مناطق 
أقضية  أيضاً يف  أعداد كبرّية  ذات فرص عمل محدودة. كام تعيش 
)27.167؛  45%( وهيت  )43.236؛  96%( والفلوجة  )96.370؛  الرمادي 

91%( مبحافظة األنبار.

 تبنّي الخارطة )2( أدناه ملحة عن أعداد األرَس العائدة يف مناطق ذات 
فرص عمل محدودة
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الخارطة 2: عدد األرََس العائدة يف مناطق ذات فرص عمل محدودة، حسب أقضية العودة
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عــدد األَرس العائدة يف املواقع التي 
تتّســم بصعوبــات يف الوصول إىل العمل

٤,٩٨٧  - ٧٠

١٢,٧٢٠  - ٤,٩٨٨

٢٧,١٦٧  - ١٢,٧٢١

٥٧,٩٤٣  - ٢٧,١٦٨

١١٥,٠٠٠  - ٥٧,٩٤٤

ليــس قضاء عودة

27 جميع املعلومات الواردة يف هذا القسم مستمدة من التقييم املوقعي املتكامل ملصفوفة تتبع النزوح )الجولتان 5 و6(. أنظر: املنظمة الدولية للهجرة يف العراق 
 https://iraqdtm.iom.int/ReturnIndex#Datasets أنظر:  التقييم املوقعي املتكامل.  بيانات  )2021 و2020(. مجموعة 

كحاجات  العيش  وُسبل  العمل  فُرص  إىل  الوصول   2-1
27 أساسية

التي تواجه الوصول إىل ُسبل العيش وفرص  التحديات  كذلك متثل 
العمل إحدى أهم احتياجات العائدين. فعىل الصعيد الوطني، تعيش 
يُّعد الوصول  العائدين( يف مناطق  642.820 أرسة )79% من جميع 

هذه  وتنترش  رئيسية.  حاجة  فيها  العمل  وفرص  العيش  ُسبل  إىل 
األرَس بشكل رئيس يف نينوى )271.741؛ 85% من جميع العائدين يف 

املحافظة( واألنبار )197.054؛ 78%( وصالح الدين )89.112؛ %75(. 

يف  الحاجة  هذه  ذكروا  الذين  العائدين  عدد  أدناه   )6( الشكل  يبنّي 
محافظات العودة.

الشكل 6: عدد األرََس العائدة يف املواقع التي يُّعد فيها الوصول إىل العمل وُسبل العيش حاجة أساسيّة، حسب املحافظات

٢٧١,٧٤١ 
١٩٧,٠٥٤ 

٨٩,١١٢ 
١٢٨ ٨,٣٢٥ ١٢,٧٥٠ ٣٠,٠٧٤ ٣٣,٦٣٦ 

٤٧,٧٤١ 

٥٤,٧٠٠ 

٢٩,٧٩١ 

٨٠٢ ٢,٥٢٣ ٢٨,١٤١ ٦,١٧٧ 

نينوى األنبار صالح الدين دياىل كركوك بغداد أربيل دهوك

ليس لديهم احتياجات                لديهم احتياجات
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وتجدر اإلشارة إىل أن الوصول إىل فرص العمل وُسبل العيش هو 
من   %79( الوطني  الصعيد  عىل  العائدين  لجميع  األساسية  الحاجة 
األرَس( وهذه القضية تواجه العائدين مبعدالت أعىل من إعادة تأهيل 
البنية التحتية والخدمات )49%( واملواد الصحية وغرّي الغذائية )%39(. 
العيش  ُسبل  إىل  الوصول  يّعد  أدناه،  الجدول  يف  مبنّي  هو  وكام 

28 الحظ أن هناك عدد قليل من األرََس العائدة )128( يف محافظة دهوك.

.٪100 29 طُلِب من املشاركني اختيار ثالثة مصادر دخل كحّد أعىل. لذلك فإن اإلجابات ال تساوي 

خاصة  العودة،  محافظات  معظم  يف  رئيسية  حاجة  العمل  وفرص 
يف محافظات دهوك )100% من األرَس(28 وأربيل )91%( ونينوى )%85( 
وبغداد )83%(. ويعترب الوصول إىل ماء الرشب حاجة مطلوبة بّشدة 
يف كركوك مبعدل 62% لألرَس العائدة، يف حني أن 52% من تلك األرَس 

بحاجة إىل فرص العمل وُسبل العيش.

الشكل 7: عدد األرََس العائدة يف املواقع التي يُّعد فيها الوصول إىل العمل وُسبل العيش حاجة أساسية مقارنة باالحتياجات األخرى، حسب املحافظات29

وطنياًصالح الديننينوىكركوكأربيلدياىلدهوكبغداداألنبار

79%75%85%52%91%84%100%83%78%فُرص العمل/ ُسبل العيش

إعادة تأهيل أو إعامر البنية التحتية 
والخدمات

%45%50%0%74%15%13%54%58%49

39%42%39%9%26%7%100%55%50%الصّحة

39%24%22%49%71%79%0%52%57%املواد غرّي الغذائية

25%18%13%62%33%36%0%12%34%ماء الرشب

18%17%21%12%1%6%0%14%18%التعليم

الحلول الخاصة بانتهاكات الحقوق 
املتعلقة بالنزوح

%0%0%0%1%0%0%24%37%15

تبنّي الخارطة )3( أدناه، عدد العائدين يف محافظات العودة الذين ذكروا أن الحصول عىل فرص العمل وُسبل العيش حاجة أساسية 

الخارطة 3: عدد األرََس العائدة يف املواقع التي يُّعد فيها الوصول إىل العمل وُسبل العيش حاجة أساسية، حسب أقضية العودة
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عــدد األَرس العائدة يف مواقع يُّعــد فيها الوصول 
إىل العمل وُســبل العيش حاجة أساســية

١٢٨  >
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املتوقفة30 املشاريع   3-1

تعترب املشاريع واألعامل املتوقفة مقياساً آخر لفهم تحديات إعادة 
من   %39( أرسة   318.157 تعيش  إذ  العائدين.  تواجه  التي  اإلدماج 
العائدين( يف مناطق تعمل فيها بعض األعامل واملشاريع  جميع 
االقتصادية فقط، أو مل تُستأَنف فيها أية أعامل ومشاريع بعد هزمية 
بالنسبة لهذا املؤرّّش بني عامي  داعش. ومل تحدث تغيرّيات كبرّية 
2020 و2021. وتعيش باقي األرَس إما يف مناطق تعمل فيها معظم 
األعامل واملشاريع االقتصادية )471.640؛ 57%( أو مناطق ليست فيها 
أية أعامل ومشاريع )34.887؛ 4%(. وهناك تباين كبرّي عىل مستوى 
املحافظات من حيث عدد األرَس العائدة يف مواقع تعمل فيها بعض 
األعامل واملشاريع فقط أو ليست فيها أية أعامل ومشاريع. وتحوي 
محافظة األنبار النسبة األكرب من األرَس العائدة يف مثل هذه املواقع 
)110.648؛ 43% يف املحافظة( تليها محافظتا نينوى )88.739؛ %28( 

وصالح الدين )68.366؛ %56(.

للهجرة يف  الدولية  أنظر: املنظمة  11 و14(.  )الجولتان  النزوح  تتبع  العودة ملصفوفة  بيانات مؤرّش  القسم مستمدة من مجموعات  الواردة يف هذا  30 جميع املعلومات 
https://iraqdtm.iom.int/ReturnIndex#Datasets 14. أنظر:  11و  2021(. مجموعات بيانات مؤرّش العودة: الجولتان  2020 وكانون األول  العراق )كانون األول 

الشكل 8: عدد األرََس العائدة يف املواقع التي توجد فيها مشاريع 
متوقفة )مشاريع قليلة تعمل، أو كلها متوقفة(

39+57+4+A%39

318,157

   ال يوجد أو البعض فقط 

   الغالبية أو الكل

  ال توجد مشاريع يف املوقع

506,527

%57

%4

الرمادي  قضاء  يضم  إذ  العودة.  أقضية  عرب  أيضاً  كبرّي  تباين  هناك 
مبحافظة األنبار أكرب عدد من األرَس العائدة يف مواقع ليست فيها 
أعامل ومشاريع )65.119(، وتبلغ نسبتهم ثلثا عدد األرَس العائدة يف 
القضاء )65%(، يليه قضاء املوصل يف محافظة نينوى )29.617؛ %17( 
الدين  صالح  يف  والرشقاط  األنبار  يف   )%28 )26.243؛  الفلوجة  ثم 
)24.900؛ 92%(. وتجدر اإلشارة إىل أن جميع األرَس العائدة تقريباً يف 
قضاء املقدادية مبحافظة دياىل )9.631؛ 99%( وقضاء الفارس يف 
صالح الدين )2.165؛ 94%( يعيشون يف مواقع ال يوجد فيها سوى 
بعض األعامل واملشاريع فقط أو ليست فيها أية أعامل ومشاريع. 
تبنّي الخارطة )4( أدناه أعداد األرَس العائدة التي تعيش يف مواقع 

من هذا النوع.

الخارطة 4: عدد األرََس العائدة يف املواقع التي توجد فيها أعامل ومشاريع متوقفة )مشاريع قليلة تعمل، أو كلها متوقفة( حسب أقضية العودة
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عــدد األَرس العائدة يف املواقع التي 
توجــد فيها أعامل ومشــاريع متوقفة 

٣,٩٩١  - ٧٥

١٠,٧٤٨  - ٣,٩٩٢

١٧,٣٩٤  - ١٠,٧٤٩

٢٩,٦١٧  - ١٧, ٣٩٥

٦٥,١١٩  - ٢٩,٦١٨

ليــس قضاء عودة
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املتوقفة31 الزراعية  املشاريع   4-1

خالل أزمة داعش، نزح العديد من األهايل الذين كانوا يعتمدون عىل 
الزراعة كمصدر رئيس للدخل. إذ استهدف تنظيم داعش أيضاً املناطق 
العديد  اإلنتاجية، وتعرّض  الحيوانية والصناعات  الرثوة  الزراعية ذات 
الستعادة  العسكرية  العمليات  خالل  للدمار  الزراعية  األرايض  من 
املناطق التي كانت تحت سيطرة داعش32. وما زالت آثار األزمة عىل 
تلك الصناعات الحيوية ملحوظة يف مناطق العودة، إذ يعاين العديد 
من أهايل املناطق الزراعية من العثور عىل عمل، نتيجة لتأثرّي األزمة 

عىل سالسل التوريد والوصول إىل األطعمة الطازجة يف األسواق.

تعيش أكرث من نصف األرَس العائدة عىل الصعيد الوطني )427.997؛ 
52%( يف مناطق ال توجد فيها أعامل ومشاريع زراعية. بينام تعيش 
396.687 أرسة يف مناطق زراعية؛ من بينهم 183.226 أرسة )46 %( 
يف مناطق يوجد فيها بعض األعامل واملشاريع الزراعية أو ليس 
فيها أية أعامل ومشاريع من هذا القبيل.  يف حني تعيش 212.740 
األعامل  جميع  أو  معظم  فيها  تعمل  مناطق  يف   )%54( أرسة 
واملشاريع الزراعية. ومل تسجَّل أي تغيرّيات يف املعدل الوطني 

لألنشطة الزراعية الجارية بني عامي 2020 و2021.

للهجرة يف  الدولية  أنظر: املنظمة  11 و14(.  )الجولتان  النزوح  تتبع  العودة ملصفوفة  بيانات مؤرّش  القسم مستمدة من مجموعات  الواردة يف هذا  31 جميع املعلومات 
العراق )كانون األول 2020 وكانون األول 2021(. مجموعات بيانات مؤرّش العودة: الجولتان 11و 14. أنظر: https://iraqdtm.iom.int/ReturnIndex#Datasets. إضافة إىل ذلك، 
بالظروف املناخية  تأثرت  أن مناطقهم  الرئيسيني  73٪ من مصادر املعلومات  أفاد  العيش يف املناطق املترضرة من داعش،  لُسبل  للهجرة  الدولية  تقييم املنظمة  يف 

العمل يف املناطق املترضرة من داعش. تحليل سوق  تقييم   .)2022( العراق  للهجرة يف  الدولية  أنظر: املنظمة  الحرارة املرتفعة.  الجفاف ودرجات  مثل 

https://rel ief web. int/rep or t/ir aq/ أنظر:  العراق.  يف  لزراعة  ا قطاع  عىل  داعش  تنظيم  تأثري  املتحدة.  لألمم  لزراعة  وا األغذية  منظمة   32
 impact-isis-iraq-s-agricultural-sector

الشكل 9: عدد األرََس العائدة يف املناطق الزراعية التي توجد فيها 
مشاريع زراعية متوقفة )مشاريع قليلة تعمل، أو كلها متوقفة(

46+54+A%46

183,226

  ال يوجد أو البعض فقط

   الغالبية أو الكل

212,740

%54

عىل مستوى املحافظات، تّضم محافظة نينوى أكرب عدد من األرَس 
العائدة يف مثل هذه املواقع )80.442( بنسبة 48% من جميع الذين 
يعيشون يف مناطق زراعية يف املحافظة. ويعيش عدد كبرّي من 
تلك األرَس يف قضاء املوصل )32.110؛ 50%( من مجموع األرَس يف 
مثل هذه املناطق(. وتجدر اإلشارة إىل أن جميع األرَس العائدة تقريباً 
)16.878؛ 99%( يف قضاء سنجار املعتمد عىل الزراعة، يعيشون يف 
مواقع تحوي بعض األعامل واملشاريع الزراعية، أو ال يوجد فيها أية 

أنشطة زراعية.

ويف محافظة األنبار، يعيش حوايل ثلثا األرَس العائدة يف مواقع 
زراعية تفتقر إىل أعامل ومشاريع زراعية )59.129؛ 67%(، وتحديداً 
يف قضايََئ الرمادي )23.512؛ 80%( والفلوجة )18.716؛ 48%(. وتبنّي 
الخارطة )5( أدناه عدد األرَس العائدة يف املناطق التي ليس فيها 

مامرسات الزراعية.
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الخارطة 5: عدد األرََس العائدة يف املناطق الزراعية التي توجد فيها مشاريع زراعية متوقفة )مشاريع متوقفة أو البعض فقط تعمل( حسب أقضية العودة

أنظر:  النازحني.  إحصاءات  الدولية بشأن  التوصيات   .)2020( والنازحني  الالجئني  بإحصاءات  الخرباء املعني  33 فريق 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-item-3n-internationalrecommendations-on-IDP-statistics-E.pdf

34 جميع املعلومات الواردة يف هذا القسم مستمدة من التقييم املوقعي املتكامل ملصفوفة تتبع النزوح )الجولتان 5 و6(. أنظر: املنظمة الدولية للهجرة يف العراق 
https://iraqdtm.iom.int/ReturnIndex#Datasets أنظر:  التقييم املوقعي املتكامل.  بيانات  )2021 و2020(. مجموعة 
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األَرس العائــدة يف املناطــق الزراعية التي 
توجد فيها مشــاريع زراعيــة متوقفة

١,٨١٨  - ٦٣

٤,٨٣٣  - ١,٨١٩

٨,٥٠٩  - ٤,٨٣٤

٢٣,٥١٢  - ٨,٥١٠

٣٢,١١٠  - ٢٣,٥١٣

ليــس قضاء عودة

2- األمن االقتصادي

األصلية  يف مناطقهم  العائدون  الذي يحصل عليه  الدخل  لنوع  إن 
إعادة  يف  كبرّياً  دوراً  املناطق  تلك  يف  االقتصادية  وللمستويات 
الخرباء املعني  إطار عمل نظام فريق  اإلدماج املستدام. فحسب 
بإحصائيات الالجئني والنازحني33 يُصنَّف األمن االقتصادي بشكل منفصل 
عن ُسبل العيش والفرص االقتصادية من حيث صلتها مبصادر الدخل 
التي تعتمد عليها األرَس. وإىل جانب محدودية فرص العمل وُسبل 
االقتصادية  الظروف  فهم  إىل  القضايا  هذه  فهم  يؤدي  العيش، 
العراق. ويقدم هذا  العودة يف  التي تواجهها األرَس عرب مناطق 
القسم معلومات عرب مؤرّشات األمن االقتصادي األساسية، مبا يف 
ذلك األنواع الرئيسية ملصادر الدخل، ومستويات النشاط االقتصادي 
للغذاء واملأوى واالحتياجات  الدخل  لألرسة، وحاالت األرَس منخفضة 

األساسية األخرى.

الدخل34 مصادر   1-2

يف جميع مواقع العودة، تعيش أرَس العائدين يف مناطق تعتمد 
 663.298( الحكومية  الوظيفة  من  اآليت  الراتب  عىل  كبرّياً  اعتامداً 
أرسة؛ 82%(. أما ثاين مصدر للدخل كام ذكَر العائدون فهو التجارة 
العشوائية أو العمل اليومي غرّي املنتظم )492.667؛ 61%( يليه الراتب 
التقاعدي يف املرتبة الثالثة )361.507؛ 44%( ثم العمل يف القطاع 
الخاص )315.319؛ 39%( والزراعة )315.316؛ 39%(. يف حني مل تسجل 

فروق كبرّية عىل هذا املؤرّّش بني عاَمي 2020 و2021. 
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الشكل 10: عدد العائدين حسب مصادر الدخل الرئيسية يف مواقع العودة35

٦٦٣,٢٩٨ 

٤٩٢,٦٦٧ 

٣٦١,٥٠٧ 

٣١٥,٣١٩ 

٣١٥,٣١٦ 

١٨٩,٦٩٥ 

 ٢٠,٧٤٩

 ١٩,٥٩٩

 ١٧,٧٤١

 ٩,٧٧٩

عمل بأجر (القطاع العام)

التجارة العشوائية أو العمل اليومي غري املنتظم

التقاعد

عمل بأجر (القطاع الخاص)

الزراعة\الحراثة\تربية املوايش

عمل تجاري

املنح الندقية أو غريها من اشكال املساعدة من املنظامت أو الحكومة

املدخرات

املساعدات املالية من األرسة أو األصدقاء

اإليجار الوارد من دار أو قطعة أرض

.٪100 اختيار ثالثة مصادر دخل كحّد أعىل. لذلك فإن اإلجابات ال تساوي  الرئيسيني  35 طُلِب من مصادر املعلومات 

36 الحظ أن هناك عدد قليل من األرََس العائدة )128( يف محافظة دهوك.

.٪100 اختيار ثالثة مصادر دخل كحّد أعىل. لذلك فإن اإلجابات ال تساوي  الرئيسيني  37 طُلِب من مصادر املعلومات 

هناك اختالف ملحوظ يف أنواع مصادر الدخل التي ذكرها العائدون 
عرب محافظات العودة الثامن. فعىل سبيل املثال، تتفاوت نسبة األرَس 
العائدة التي تعتمد عىل الراتب الحكومي بني 51% يف محافظة أربيل 
إىل 100% يف محافظة دهوك36. وكذلك الحال بالنسبة لألرَس العائدة 
التي تعتمد عىل التجارة العشوائية أو العمل اليومي غرّي املنتظم، 
من صفر يف دهوك إىل 86% يف كركوك و89% يف دياىل. وليست 

هناك أرَس يف بغداد تعتمد عىل الراتب التقاعدي؛ بينام يعيش )%64( 
من األرَس العائدة يف أربيل يف مناطق تعتمد عىل هذا املصدر.

يف محافظة نينوى التي أصيبت بالرضر األكرب خالل أزمة داعش، يعيش 
18% فقط من األرَس العائدة يف مناطق ميارس فيها األهايل عادة 

أعامالً ومشاريع تجارية، أي حوايل نصف املعدل الوطني )%39(.

الشكل 11: األرََس العائدة حسب مصادر الدخل الرئيسية يف مواقع العودة، حسب املحافظات37

وطنياًصالح الديننينوىكركوكأربيلدياىلدهوكبغداداألنبار 

82%84%84%70%51%64%100%52%86%عمل مدفوع األجر )القطاع العام(

التجارة العشوائية أو العمل اليومي غرّي 
املنتظم

%39%44%0%89%79%86%72%53%61

44%48%50%36%64%34%0%0%41%التقاعد

39%31%18%42%26%21%100%31%72%عمل مدفوع األجر )القطاع الخاص(
39%46%40%38%38%47%100%83%30%الزراعة / الحراثة / تربية املوايش

23%24%21%24%13%19%0%31%26%عمل تجاري
املنح النقدية أو غرّيها من أشكال 

املساعدات من املنظامت أو الحكومة
%0%7%0%12%0%0%4%1%3

2%6%2%0%2%6%0%3%1%املدخرات

2%2%4%0%3%0%0%0%1%املساعدات املالية من األرسة أو األصدقاء

1%4%1%0%0%0%0%0%0%اإليجار الوارد من دار أو قطعة أرض
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االقتصادي38 النشاط   2-2

هناك مؤرّش آخر يتعلق مبناطق العودة، من حيث كون األرَس نشطة أو 
غرّي نشطة اقتصادياً. فعىل الصعيد الوطني، تعيش أرسة واحدة من 
بني كل أرستني عائدتني )404.363؛ 50%( يف مناطق نشطة اقتصادياً. 
يف حني ال توجد هكذا أرَس عائدة يف دهوك، مقارنة باألنبار التي 
تحتوي عىل 152.099 )60%( أرسة من هذه الفئة، ونينوى التي تضم   
122.008 أرسة )38%(. وبني عامي 2020 و2021 تم تسجيل زيادة مبقدار 

يف  للهجرة  الدولية  املنظمة  أنظر:  و6(.   5 )الجولتان  النزوح  تتبع  ملصفوفة  املتكامل  املوقعي  التقييم  من  مستمدة  القسم  هذا  يف  الواردة  املعلومات  جميع   38
https://iraqdtm.iom.int/ReturnIndex#Datasets أنظر:  التقييم املوقعي املتكامل.  بيانات  )2021 و2020(. مجموعة  العراق 

مصادر  عىل  طُِرح  الذي  السؤال  أن  الحظ   .)6 )الجولة  النزوح  تتبع  ملصفوفة  املتكامل  املوقعي  التقييم  من  مستمدة  القسم  هذا  يف  الواردة  املعلومات  جميع   39
أنظر:   .2022 متوز  يف  جرت  والتي  البيانات،  جمع  عىل  السابقة  الثالثة  األشهر  يف  األساسية  املواد  تكاليف  تحمل  عىل  األرََس  قدرة  عدم  حول  كان  الرئيسيني  املعلومات 

https://iraqdtm.iom.int/ReturnIndex#Datasets أنظر:  5 و6.  الجولتان  التقييم املوقعي املتكامل،  )2021 و2020(.  العراق  للهجرة يف  الدولية  املنظمة 

النشطة اقتصادياً  العائدة يف املناطق  نقطة مئوية واحدة لألرَس 
)46% إىل 50%(. مع ذلك، وكام هو موّضح أدناه، تعزى هذه الزيادة 
 )%29 )12% إىل  العودة يف محافظتَي بغداد  ارتفاع معدالت  إىل 
ودياىل )16% إىل 27%(. ويقابل هذه الزيادات النسبية انخفاض يف 
نسبة العائدين يف أربيل )من 93% إىل 56%( علامً أن 10.117 أرسة فقط 

عادت إىل تلك املحافظة.

الشكل 12: نسبة األرََس العائدة يف املواقع ذات الغالبية النشطة اقتصادياً، حسب املحافظات
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٢٩٪

٠٪

٢٧٪

٥٦٪

٩٨٪

٣٨٪ ٤٤٪ ٥٠٪

األنبار بغداد دهوك دياىل أربيل كركوك نينوى صالح الدين املجموع

٢٠٢٠ ٢٠٢١

باقي  أو  أو املأوى  للغذاء  الالزم  2-3 قلّة املال 
األساسية39 االحتياجات 

لرشاء  الكايف  للامل  العائدة  األرَس  بافتقار  يتعلق  املؤرّشات  آخر 
ذلك  يّعد  لذا،  األخرى.  األساسية  االحتياجات  أو  املسكن  أو  الطعام 
عائقاً أمام يعيهم نحو حياة كرمية وإعادة اإلدماج املستدام. فمن 
)42.895( يف مجتمعات يعجز   %6 العائدة، تعيش  األرَس  بني جميع 
أكرث من 40% من األرَس العائدة فيها عن تلبية احتياجاتها األساسية. 
كام تعيش 71.444 أرَسة )33 %( يف مناطق يعجز حوايل 10 و40% من 
األرَس العائدة فيها عن تلبية احتياجاتها األساسية، يف حني تعيش 
498356 )61%( أرسة يف مواقع نادراً ما تواجه األرَس فيها مثل هذه 

الصعوبات االقتصادية.

املذكورة  املناطق  يف  للعائدين  معدل  أعىل  أدناه،  الجدول  يبنّي 
بنسبة 60% ال يستطيعون رّشاء الطعام أو املسكن أو املواد األساسية 
يف محافظة دياىل )10.880 أرسة؛ 27%(. إضافة إىل ارتفاع معدالت 
43%( يف مواقع  )3.920؛  46%( وأربيل  )27.007؛  األرَس يف كركوك 
ورغم  األساسية.  املواد  رّشاء  األرَس  ال تستطيع بعض  حيث  العودة 
الدمار الجسيم الذي لحق بالقطاعني الصناعينّي الخاص والعام خالل 
أزمة داعش، فإن غالبية األرَس العائدة يف نينوى تعيش يف مناطق 
يستطيع عدد قليل منهم )67.032؛ 21%( أو قليل جداً )133404؛ 42%( أو 

ال أحد منهم )93.766؛ 29%( تحمل تكلفة املواد األساسية.

الشكل 13: األرََس العائدة حسب الذين لديهم أموال كافية لتلبية االحتياجات األساسية، يف املحافظات

وطنياًصالح الديننينوىكركوكأربيلدياىلدهوكبغداداألنبار

25%12%29%15%8%17%100%9%31%ال أحد )%0(

36%16%42%36%28%20%0%43%41%قلیل جداً )%1 -%10(

21%42%21%2%21%12%0%27%17%قليل )%11 -%25(

12%28%8%46%43%6%0%17%2%البعض )%26 -%40(

3%1%0%0%0%17%0%3%5%حوايل النصف )%41 -%60(

3%0%0%0%0%27%0%0%4%الغالبية )%100-61(
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الخامتة

100٪ من األرََس العائدة يف دهوك تعيش يف مناطق تعتمد بشكل كبري عىل دخل القطاع العام. مع ذلك، فقد عادت 128 أرَسة فقط إىل هناك، وهو ما ميثل  40 الحظ أن 
البالد. أنحاء  الثامين يف جميع  العودة  العائدة عرب محافظات  أقل عدد من جميع األرََس 

أرَسة   128 عادت  ذلك،  مع  اليومي.  العمل  أو  العشوائية  التجارة  عىل  كبري  بشكل  تعتمد  مناطق  يف  دهوك  يف  العائدة  األرََس  من   ٪0 يعيش  أعاله،  ورد  ما  غرار  عىل   41
فقط إىل هناك.

نزحت خالل أزمة داعش )2014-2017( حوايل مليون أرسة عراقية عرب 
وكانون   2014 نيسان  وبني  البالد.  من  والوسطى  الشاملية  املناطق 
األول 2021، عاد 80% من النازحني إىل ديارهم. ويف سعيها نحو إعادة 
االندماج يف مناطقها األصلية، تواجه األرَس العائدة تحديات كبرّية يف 

الوصول إىل فرص كسب العيش واألمن االقتصادي. 

بالنتائج موجز 

الالجئني  بإحصائيات  املعني  الخرباء  فريق  عمل  إطار  مع  متاشياً 
والنازحني إلعادة دمج العائدين، وكام أوضح هذا التقرير؛ ميكن تصنيف 
التحديات التي تواجه العائدين كام يأيت: )1( ُسبل العيش وفرص العمل، 
)2( األمن االقتصادي. ويعرض امللحق )1( املرفق، االحصائيات بالنسبة 
لكل مؤرّش من املؤرّشات بني عاَمي 2020 و2021. وفيام ييل، موجز 
بالنتائج الرئيسية يف إطار هاتني الفئتني، وكل فئة من الفئات الفرعية.

العمل وفرص  العيش  ُسبل 

مثل 	  التجاري  النشاط  مبراكز  لحق  الذي  الواسع  الدمار  فرض 
عىل  كبرّية  تحديات  والزراعية،  الصناعية  واملناطق  األسواق، 

األرَس العائدة وسعيها الستعادة ُسبل العيش وفرص العمل.

تعيش 65% من جميع األرَس العائدة يف مناطق ميكن ألقل من 	 
نصف األهايل فيها العثور عىل عمل.

أكرث عرضة ملواجهة  	 نينوى واألنبار،  العائدة يف  األرَس 
نينوى  68% يف  بنسبة  العمل،  انخفاض معدالت  تحدي 

و77% يف األنبار.

عىل مستوى األقضية، يوجد أعىل معدل لألرَس العائدة  	
يف األقضية ذات مستويات العمل املنخفضة؛ بنسبة %64 
سكان  جميع  من  نينوى  مبحافظة  املوصل  قضاء  يف 
القضاء. وعىل وجه التحديد، يواجه 96% من جميع األرَس 
العائدة هذا التحدي يف أقضية تلعفر وسنجار والبعاج 

يف نينوى، وقضاء خانقني يف دياىل.

يف 	  الوطني،  الصعيد  عىل  العائدين  جميع  من   %79 يعيش 
مناطق ميثل الوصول إىل ُسبل العيش وفرص العمل فيها حاجة 
رئيسية. وقد ذكر العائدون هذه القضية أكرث من القضايا األخرى، 
مثل إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات )49%( والصحة )%39( 

والوصول إىل املواد غرّي الغذائية )%39(.

األرَس  	 تواجه  السابق،  للمؤرّش  بالنسبة  الحال  هو  وكام 
العائدة ذات القضية بشكل رئييس يف نينوى بنسبة %85 

واألنبار بنسبة %78.

يّعد الوصول إىل ُسبل العيش وفرص العمل عىل وجه  	
محافظات  معظم  يف  إلحاحاً  األكرث  الحاجة  الخصوص، 
حيث  الوحيد،  االستثناء  كركوك  محافظة  وتعترب  العودة. 

متثل مياه الرشب فيها الحاجة األّهم.

يّعد وجود أعامل ومشاريع اقتصادية أو زراعية متوقفة  	
مصدر قلق كبرّي يف بعض املحافظات.

يعيش 39% من جميع األرَس العائدة يف مناطق تعمل  	
فيها بعض األعامل واملشاريع فقط، أو مل تُستأنَف عىل 
اإلطالق منذ إعالن الحكومة العراقية النرص عىل داعش 

يف عام 2017.

املشاريع  	 إىل  تفتقر  التي  العودة  محافظات  تشمل 
يف   %56 بنسبة  ونينوى،  واألنبار  الدين  صالح  الصغرّية؛ 
من  نينوى  يف  و%28  األنبار،  يف  و%43  الدين،  صالح 
جميع األرَس العائدة يف املواقع التي تواجه هذا النوع 

من الضغط االقتصادي.

يف املناطق الزراعية، يعيش أقل من نصف جميع األرَس العائدة 	 
)46%( يف مناطق تفتقر إىل النشاط الزراعي، أو ال يوجد فيها 
 .2014 عام  قبل  ما  إىل  قياساً  الزراعية  النشاطات  بعض  سوى 
وتعاين من هذه املشكلة نسبة مقلقة من األرَس يف املناطق 
املوصل  قضايََئ  يف  خاصة   )%48( نينوى  مبحافظة  الزراعية 

)50%( وسنجار )%99(.

االقتصادي األمن 

تجدر اإلشارة إىل أن 82% من جميع األرَس العائدة تعيش يف 	 
األسايس.  الدخل  مصدر  فيها  الحكومي  الراتب  يعترب  مواقع 
الثانية )%61(  ويأيت العمل اليومي غرّي املنتظم يف املرتبة 
يليه الراتب التقاعدي )44%(. وتعيش نسبة أقل من األرَس العائدة 
يف مناطق تعتمد بشدة عىل العمل القطاع الخاص أو الزراعة 

)كالهام %39(.

تختلف مصادر الدخل باختالف الرقعة الجغرافية. إذ ترتاوح  	
عىل  تعتمد  التي  املناطق  يف  العائدة  األرَس  معدالت 
الراتب الحكومي من 51% يف أربيل إىل 86% يف األنبار40؛ 
يف حني يعيش بني 39% يف األنبار و89% يف دياىل 
أو  العشوايَئ  التجاري  النشاط  فيها  يكرث  مواقع  يف 

العمل اليومي41.

تعيش أرسة واحدة من كل أرستني عائدتني )50%( يف األحياء 	 
أو القرى ذات املستويات العالية من النشاط االقتصادي، حيث 

ينشط معظم املجتمع اقتصادياً.
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تغرّيات  	 تسجيل  تم  األخرى،  املؤرّشات  معظم  بخالف 
متوز  لغاية  سنوياً  االقتصادي  النشاط  مستويات  يف 
2021: ارتفعت نسبة األرَس العائدة يف املناطق النشطة 
اقتصادياً يف بغداد )من 12% إىل 29%( ودياىل )من %16 
إىل 27%( لكنها انخفضت يف أربيل )من 93% إىل %56(.

تعيش 6% من األرَس العائدة يف مناطق ليس لدى أكرث من %40 	 
من األهايل فيها ما يكفي من املال لتلبية االحتياجات األساسية 

مثل الطعام أو املسكن.

كركوك  	 يف  األرَس  معدالت  ارتفعت  ذلك،  إىل  إضافة 
)27.007؛ 46%( وأربيل )3.920؛ 43%( يف مواقع العودة ال 
تستطيع بعض األرَس فيها تحمل كلفة االحتياجات األساسية.

االقتصادي  واألمن  العيش  ُسبل  يف  طفيفة  تغيريات 
الزمان مبرور 

كام الحظنا يف هذا التقرير، هناك تغيرّيات قليلة جداً عرب املؤرّشات 
 2020 عامي  بني  االقتصادي  واألمن  العيش  ُسبل  بفرص  املتعلقة 
و2021. يف الواقع، تم تسجيل أعىل نقطة مئوية عىل املؤرّّش ذي 
الصلة بنسبة األرَس التي تعيش يف مجتمعات ذات ارتفاع مستويات 
النشاط االقتصادي، التي قفزت من 46% )2020( إىل 50% )2021(. راجع 
امللحق )1( ملعرفة املزيد عن تلك التغيرّيات عىل الصعيد الوطني 

خالل هذه الفرتة.

توصيات مللء ثغرات املعلومات

إىل  الوصول  يف  التحديات  متثل  التقرير،  هذا  يف  موضح  هو  كام 
الفرص لُسبل العيش واألمن االقتصادي جزءاً من عقبات كبرّية أمام 

إعادة االندماج املستدام ألرَس العائدين يف جميع أنحاء البالد.

تواجه  التي  التحديات  أنواع  عن  شاملة  ملحة  التقرير  هذا  قّدم 
العائدين العراقيني يف الوصول إىل ُسبل العيش واألمن االقتصادي، 
الالجئني  بإحصائيات  املعني  الخرباء  فريق  معايرّي  مع  يتامىش  مبا 
تقارير  التقرير  هذا  ويكّمل  العائدين.  دمج  بإعادة  بشأن  والنازحني 
منشورة سابقاً حول إعادة االندماج يف العراق، إضافة إىل معيارين 
آخرين، هام السَكن واألرض واملمتلكات، والسالمة واألمن والعالقات 
االجتامعية. ومن أجل االستمرار يف تعزيز قاعدة األدلة إلعادة دمج 
العقبات  يف  البحث  من  مزيد  بإجراء  يوىص  العراق،  يف  العائدين 
األخرى التي تواجه العائدين. وميكن تحقيق ذلك بدراسة املزيد من 
قضايا إعادة اإلدماج مبا يتامىش مع معايرّي فريق الخرباء املعني 

بإحصائيات الالجئني والنازحني، وبشكل خاص منها:

استعادة املمتلكات والتعويض عنها	 

الوثائق الثبوتية الشخصية	 

مجموعة  يكّمل  أن  املعايرّي  هذه  يف  البحث  من  مزيد  شأن  من  إذ 
متزايدة من البحوث املتعلقة بإعادة االندماج املستدام يف العراق. 
ومن جهة أخرى، ميكن أن يساهم البحث الذي يتيح التحليل املقارن 
لنقاط هشاشة العائدين الذين بقوا يف مناطقهم خالل رصاع داعش، 
يف  ثالثة،  مواقع  يف  املضيفة  واملجتمعات  النازحني  إىل  إضافة 
إعالن  منذ  سنوات  خمس  بعد  الدامئة  الحلول  اسرتاتيجية  صياغة 

الحكومة العراقية النرص عىل داعش.
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ملحق: ملّخص ُسبل العيش واألمن االقتصادي، مقارنة بني عاَمي 2020 و2021 

املصدر20202021املعايرّي الفرعية

 1-1 ُسبل العيش وفرص العمل

النسبة املئوية لألرَس العائدة يف مواقع ال يجد فيها كل األهايل أو 
أقل من نصفهم عمالً

الجولتان 11 و14 ملؤرّش العودة%65%65

النسبة املئوية لألرَس العائدة يف مواقع يّعد الوصول فيها إىل فرص 
العمل أو ُسبل العيش حاجة رئيسية

%71%79
الجولتان 5 و6 للتقييم 

املوقعي املتكامل
أو  أعامل  فيها  توجد  ال  مواقع  يف  العائدة  لألرَس  املئوية  النسبة 

مشاريع تعمل، أو تعمل فيها بعض األعامل واملشاريع فقط 
الجولتان 11 و14 ملؤرّش العودة%39%39

النسبة املئوية لألرَس العائدة يف مواقع ليس فيها أعامل أو مشاريع 
زراعية أو حيوانية تعمل، أو تعمل فيها بعض تلك األعامل واملشاريع 

فقط
الجولتان 11 و14 ملؤرّش العودة%46%46

1-2 األمن االقتصادي

الدخل  مصادر  حسب  املواقع  يف  العائدة  لألرَس  املئوية  النسبة 
الرئيسية 

عمل بأجر )القطاع العام(

الجولتان 5 و6 للتقييم 
املوقعي املتكامل

%80%80

تجارة عشوائية أو عمل يومي غرّي 
منتظم

%54%61

التقاعد

%46%46

عمل بأجر )القطاع الخاص(

%42%39

الزراعة/ الحراثة/ تربية املوايش

%40%39

الزراعة/ الحراثة/ تربية املوايش

%20%23

املساعدات املالية من األرسة أو 
األصدقاء

%4%2

املِنح املالية أو املساعدات من 
املنظامت أو الحكومة

%3%3

املدخرات

%1%2

االيجار الوارد من دار أو   قطعة أرض

%1%1

النسبة املئوية لألرَس العائدة يف مواقع غالبية األهايل فيها نشطون 
اقتصادياً 

%46%50
الجولتان 5 و6 للتقييم 

املوقعي املتكامل
من   %40 من  أقل  يفتقر  مواقع  يف  العائدة  لألرَس  املئوية  النسبة 
األرَس فيها إىل املال الكايف لرشاء الطعام أو املسكن أو االحتياجات 

األساسية   
6%غرّي متوفر

الجولة السادسة للتقييم 
املوقعي 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  تعرّّب  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
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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 غرّي الكرتونية، أو تصويره أو تسجيله أو غرّي ذلك من االستخدامات بدون موافقة خطّية مسبقة من النارّش.
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