عودة املواضيعية
جز الثالث لسلسلة مؤرش ال َ
املو َ

النزوح الثانوي:
استقصاء النزوح
الثانوي بعد محاولة
العودة يف العراق
شباط 2020
عودة تحليالً منفردا ً
توفّر السلسلة املواضيعية
ّ
ملؤش ال َ
ورؤى حول معايريٍ محددة ،وتوزيع تلك املعايري عرب
املناطق املتأثرة بالرصاع يف العراق ،وكيفية توافقها
ج ِ
عت فيه.
م َ
ضمن السياق الذي ُ
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RE-DISPLACEMENT THEMATIC REPORT
بعد أكرث من عامني من هزمية داعش عسكرياً ،عاد حوايل أربعة ماليني

أخرى .ويستعرض هذا التقرير ،عوامل الدفع املؤثرة ومدى تأثريها ،يف

ونصف نازح إىل مناطقهم األصلية عرب مثاين محافظات يف العراق.
يقيس مؤرش العودة شدّة الظروف املادية واالجتامعية يف املواقع

جعل موقع ما ،يدفع بساكنيه إىل النزوح منه ثانية ،عن طريق الربط بني
َ

مؤش العودة عىل الظروف
البيانات عن مواقع النزوح الثانوي وبني معايري
ّ

التي يعود إليها النازحون .ويركز هذا التقرير الثالث من سلسلة التقارير

املادية واالجتامعية لتلك املواقع .ويعرض هذا التقرير ،عىل وجه التحديد:

املواضيعية ،عىل ديناميكيات ودوافع النزوح الثانوي .ويُع َرف النزوح
الثانوي بأنّه «اضطرار األشخاص الذين يعودون إىل مناطقهم األصلية

إىل النزوح منها مرة أخرى ،بسبب غياب الحلول املستدامة ،وعادة ما
ينزحون إىل موقع النزوح األول أو إىل موقع آخر» .وعىل الرغم من بعض
التحسن التدريجي يف ظروف مناطق العودة يف العراق ،إذا بقيت ظروف
ّ

مناطق األصل سيّئة لفرتة طويلة من الزمن ،أو تعرضّ ت لتدهور مفاجيء،

فمن شأن ذلك أن يؤثر عىل العودة املستدامة .وهذه هي السياقات

س العائدين وتضغط عليهم باتجاه النزوح مرة
والظروف التي قد تواجه أُ َ

•الظروف املحيطة بقرار النزوح مرة أخرى بعد العودة ،من خالل تحليل
الديناميكيات والتوجهات العاملية األخرى.
•عدد النازحني يف العراق الذين نزحوا ثانية بعد العودة ،عىل مستوى
املحافظات واألقضية.
•ملحة عامة عن دوافع النزوح الثانوي يف العراق ،باستخدام معايري
مؤرش العودة يف جولته السابعة (ترشين الثاين – كانون األول .)2019

النتائج الرئيسية
من عملية النزوح الثانوي ما يأيت؛ أوالً ،قرار محاولة العودة
•عادة ما تتض ّ
إىل منطقة األصل حيث الظروف ليست مواتية وغري مستدامة عىل

( )21وصالح الدين ( )18وبغداد ( )16وأربيل ( .)2ومن بني هذه ال 292

األرجح .وثانياً ،قرار النزوح مرة أخرى نظرا ً لعدم القدرة عىل تحقيق حلول

موقع يقدر عدد الذين نزحوا منها للمرة الثانية بحوايل  6.174أرسة

دامئة عند العودة .ومن شأن تحليل ودراسة الحاالت املختلفة عىل

(أو  37.44شخصاً) .حوايل  %60منهم نزحوا ثانية إىل مواقع خارج

يفس هذا النوع من النزوح .إذ عادة ما تعترب املعلومات
صعيد العامل أن
ّ

املخيامت ،بينام نزح  %40إىل املخيامت.

الخاطئة عن منطقة األصل ،والعودة غري الطَوعية ،وظروف العودة
السيئة والقاسية ،والعنف املتجدد ،عوامل سياقية وظرفية مهمة
تؤثر عىل هذه العملية .وعىل غرار الحاالت العاملية األخرى ،تفتقر
العديد من األرس العائدة إىل معلومات دقيقة حول ظروف مناطقهم
األصلية أو مساكنهم أو الثغرات األمنية املوجودة ،ما يؤدي بهم يف
نهاية املطاف إىل النزوح مرة أخرى.
•بني آذار  2018وكانون األول  ،2019حددّت مصفوفة تتبع النزوح  292موقعاً
و ِجدَت هذه املواقع بشكل رئييس
نزحت منها األرس بعد عودتها إليها .و ً

2

يف ست محافظات ،هي :نينوى ( 166موقعاً) تليها األنبار ( )69وكركوك

املنظّمة الدول ّية للهجرة يف العراق

تفس النزوح الثانوي ،هو دمار املساكن يف منطقة
•أكرث املعايري التي
ّ
العودة .تليه ثالثة معايري أخرى ،لكنها ذات تأثري أقل رغم أهميتها،
وهي :وجود األرس التي عادت إىل مناطقها األصلية غري طوعيا ،وعدم
تواجد الجهات األمنية بصورة كافية ،والتوتّر العام يف حياة املجتمع .أما
تأثري الخدمات األساسية وسبل العيش عىل النزوح الثانوي فمنخفض،
أقل أهميّة
ويرتبط عىل األرجح بحقيقة أن هذه املعايري غالباً ما تعترب ّ

من غياب االستقرار االجتامعي واألمن.

النزوح الثانوي:استقصاء النزوح الثانوي بعد محاولة العودة يف العراق

املنهج ّية
ممة لقياس مدى شّ دة الظروف يف مواقع
ّ
مؤش العودة ،أداة مص ّ

م تصميمها من قامئة املعايري بالتشاور مع الجهات ذات الصلة
ال ّ
عودة ،ت ّ

من الرشكاء وأصحاب املصلحة لبَيان سياق النزوح يف العراق .ويستند
وزع عىل مقياسني ،هام )1( :سبل العيش
مؤرش العودة عىل  16معيار ُ
م ّ

ورات التامسك االجتامعي والسالمة .ويبدأ
والخدمات األساسية )2( ،تص ّ
املؤش من الصفر (استيفاء الظروف األساسية للعودة) وينتهي بـ 100
ّ

عودة للجولة السابعة خالل شهري
م جمع البيانات الخاصة
ّ
مبؤش ال ّ
ت ّ

ترشين الثاين وكانون األول من عام  2020عرب  8محافظات و 38قضاءا ً
و 1.754موقعاً يف العراق .وبالنسبة لهذا التقرير ،استُك ِ
ملَت البيانات من

مؤرش العودة ببيانات إضافية تم جمعها عن املواقع التي شهدت نزوح
ودي املعلومات
األرس منها بعد عودتها حسب املعلومات الواردة من مز ّ

الرئيسيني املحليني .وتم جمع هذه البيانات كل شهرين بني نيسان 2018

(عدم استيفاء الظروف األساسية للعودة) .وتشري الدرجات األعىل إىل

وكانون األول  .2019وتظهِر تلك البيانات ،املواقع التي شهدت نزوحاً ثانوياً،

ظروف معيشية أكرث قسوة للعائدين .يرجى االطالع عىل تقارير الجولتني

وعدد األرس التي نزحت ثانية واألسباب املحتملة للنزوح الثانوي ،حسب

األوىل والثالثة من مؤرش العودة ملزيد من التفاصيل حول املنهجيّة.

1

ودي املعلومات الرئيسيني.
املعلومات الواردة من مز ّ

الجدول  .1قامئة مؤرشات العودة

املقياس  :1س ُبل العيش والخدمات األساسية

املقياس  :2السالمة والتامسك االجتامعي

دَمار املساكن

املصالحة املجتمعية

توفّر فرص العمل

وجود جهات أمنية متعددة

كفاية املياه

العودة املحظورة

تعايف وانتعاش الزراعة

سيطرة جهات أمن ّية غري حكومية عىل نقاط التفتيش

كفاية الكهرباء

الحياة اليومية العامة

تعايف األعامل التجا ّرية واالقتصادية

اإلشغال غري املرشوع للمساكن الخاصة

الوصول إىل الخدمات العامة

وجود األلغام

إعادة تعيني موظفي الحكومة

مصادر العنف

نقاط املقياس 100 = 1

نقاط املقياس 100 = 2
مؤش العودة = متوسط املقياسني  1و 2
إجاميل
ّ

1

3

متوفر عىل املوقع االلكرتوينhttp://iraqdtm.iom.int :
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املُق ّدمة:
ما هو النزوح الثانوي بعد العودة؟

النزوح يف الفرتة بني آذار  2018وكانون األول  .2019وأخريا ً ،يربط التقرير بني

بعد أكرث من عامني من هزمية داعش عسكرياً ،عاد حوايل أربعة ماليني
التحسن التدريجي الذي طرأ عىل
نازح إىل مناطقهم األصلية ،بعد
ّ
ظروف املعيشة يف مناطقهم .ورغم هذه التغريات اإليجابية ،فمن

شأن استمرار سوء الظروف يف مناطق األصل لفرتة طويلة من الزمن،
أو تعرضّ ها لتدهور مفاجيء ،أن يؤث ّر عىل العودة املستدامة؛ وهذه
س العائدين وتضغط عليهم
هي السياقات والظروف التي قد تواجه أُ َ

باتجاه النزوح مرة أخرى.

البيانات املتوفرة عن التحركات عىل مستوى املوقع باستخدام معايري
مؤرش العودة املرتبطة بالظروف املادية واالجتامعية يف مناطق النزوح
الثانوي ،من أجل تحليل عوامل الدفع التي تلعب دورا ً يف تحفيز مثل
هذه التحركات.
هذا التحليل حول النزوح الثانوي بعد العودة ،هو املحاولة األوىل لتعقّب
ودي املعلومات الرئيسيني يف
هذه التحركات بشكل منهجي من خالل مز ّ
مناطق األصل .والعقبة الرئيسية هي احتامل عدم قدرة التقرير عىل

عودة» إىل «النازحني الذين يعودون
مصطلح «النزوح الثانوي بعد ال َ
يشري ُ

إىل مناطقهم األصلية ،ولكنهم غري قادرين عىل الوصول إىل حلول
ما إىل موقع النزوح األول
مستدامة فيضطرون إىل النزوح منها ثانية ،إ ّ
أو إىل موقع آخر».

2

ودي املعلومات الرئيسيني
تعقّب ّ
كل تحركات النزوح الثانوي ،نظرا ً ألن مز ّ
ليسوا عىل علم دائم بقرارات وتحركات كل أرسة ،وبالتايل قد ال يبلغون
عن حالة نزوح ثانوي .مع ذلك ،تعترب هذه النتائج األولية مهمة ،خاصة
ن هذه العوامل
من حيث صلتها بعوامل أخرى يف مناطق األصل .إذ أ ّ
مجتمعة توفر فرصة لفهم النزوح الثانوي بشكل أفضل يف العراق،

وعادة ما تجتمع هذه الحاالت معاً يف مفهوم واسع للنزوح الثانوي،
ن هذا املفهوم يشمل أيضاً ديناميكيات حركة النازحني األخرى التي
رغم أ ّ
ال تنطوي عىل العودة ،كحاالت النزوح املتعاقب عىل مواقع مضيفة
مختلفة 3.وهذه العوامل اإلضافية ،تجعل من صياغة تعريف محدد وواضح
للنزوح الثانوي أمرا ً يف غاية التعقيد .يعرض الشكل ( )1تحركات النزوح
الثانوي التي تنطوي عىل عودة 4.وهذه التحركات هي جوهر التحليل
الذي يتطرق إليه التقرير.

سبل تصو ّرها وقياسها.
ومن ث َّ
م تحسني ُ

س ثانية ،بعد عودتها؟
ملاذا تنزح األُ َ
حسب التعريف أعاله ،ينزح األشخاص ،الذين عادوا إىل مناطقهم األصلية،
ثانية عندما يفقدون األمل يف تحقق حلول دامئة لقضايا مناطقهم،
وهي مسألة تتعلق عادة بسوء األحوال املادية أو االجتامعية يف تلك
ن ديناميكيات التحركات هذه ،ليست مقترصة عىل العراق؛
املناطق .إ ّ
فقد حدثت يف دول عدة عرب العامل أثناء أزمات النزوح؛ منها عىل سبيل

منطقة األصل

1
2

موقع النزوح

املثال ،أفغانستان وكولومبيا والصومال وسوريا وغرب البلقان .وتسلّط
هذه الحاالت بعض الضوء عىل اتخاذ القرار بشأن هذه الفئة من النزوح
الثانوي ،وهي عملية ميكن تقسيمها إىل مرحلتني :أوالً ،قرار محاولة
العودة إىل منطقة األصل ،حيث الظروف ليست مواتية وغري مستدامة

1

موقع النزوح الحايل

منطقة األصل
2

موقع النزوح الجديد

عودة
الشكل ( :)1حاالت النزوح الثانوي وعالقتها بالنزوح بعد ال َ

يبتغي هذا التقرير ،أن يستقيص بالتفصيل «النزوح الثانوي» ووصف
دوافعه من حيث مفهومه وسياقه يف العراق .وبعد هذه املقدّمة،
يسلّط التقرير الضوء عىل التقديرات املتوف ّرة ألعداد العائدين النازحني
ثانية ،والتي جمعتها املنظمة الدولية للهجرة من خالل مصفوفة تتبع
2

عىل األرجح .وثانياً ،قرار النزوح مرة أخرى نظرا ً لعدم القدرة عىل تحقيق
حلول دامئة عند العودة.

5

تتسم املرحلة األوىل من عملية اتخاذ القرار ،بالقرار غري الناضج والعودة
ّ

غري الطوعية إىل مناطق من شأنها أن تدفع باألرس إىل النزوح مرة أخرى.
وعادة ما يتم اتخاذ مثل هذه القرارات بسبب مجموعة من العوامل؛ أحدها
هو قرار العودة إىل مناطق األصل بناء عىل معلومات غري دقيقة (مبا
يف ذلك توقعات النازحني الخاطئة عن تلقّي مساعدات عند عودتهم)
ما يؤدي بهم إىل الندم والنزوح مرة أخرى 6.ومثل هذه املعلومات
الخاطئة ال تأيت فقط من املعارف يف واألقرباء يف منطقة األصل أو من
وسائل اإلعالم 7،بل تأيت أيضاً من تباين املعلومات الواردة من الجهات

أُقِّر تعريف النزوح الثانوي من قبل الفريق العراقي للتنسيق بني املجاميع ( ICCGاإلصدار السادس  ،حزيران  .)2018ميكن العثور عىل الوثيقة يف امللحق .1

 3يُشار إىل النازحني الذين ينتقلون إىل مواقع مختلفة أثناء نزوحهم دون محاولة العودة إىل مناطقهم األصلية ،عىل أنهم «املح ّركون» .وهم جزء من تحليل خاص
للمنظمة الدولية للهجرة« ،الوصول إىل حلول دامئة بني النازحني يف العراق :التنقّل يف النزوح» (أربيل :املنظمة الدولية للهجرة.)2019 ،

4

4

هاتان حالتان من أصل أربعة حاالت مق ّدمة يف وثيقة  ICCGاملذكورة أعاله والتي تشمل العودة ،وهي الحاالت الوحيدة التي يتط ّرق إليها التقرير الحايل.

5

املقصود بتحقيق حلول دامئة ،هو أن الشخص النازح مل يعد بحاجة ألي مساعدة أو احتياجات حامية تتعلق بالنزوح ،وميكنه فضالً عن ذلك التمتع بحقوق دون متييز
بسبب نزوحه .يرجى االطالع عىل إطار عمل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الحلول الدامئة للنازحني (واشنطن العاصمة ،IASC :نيسان .)2010

6

مركز سيفار والهجرة املختلطة ،األحالم البعيدة :فهم تطلّعات العائدين األفغان (جنيف :مركز سيفار والهجرة املختلطة ،كانون الثاين )2019؛ ديفيد تورتن وبيرت
مارسدن ،أخذ الالجئني يف رحلة؟ سياسة عودة الالجئني إىل أفغانستان (كابول :وحدة األبحاث والتقييم األفغانية ،كانون األول .)2002

7

والتقص االجتامعي ،واالقتصاد السيايس من أجل
مركز سيفار والهجرة املختلطة ،األحالم البعيدة؛ املنظمة الدولية للهجرة ،مجموعة العمل من أجل العودة،
ّ
التقص االجتامعي ،أيلول .)2019
النازحني يف العراق (أربيل:
ّ

النزوح الثانوي:استقصاء النزوح الثانوي بعد محاولة العودة يف العراق

الفاعلة يف املجال االنساين 8.ويف حاالت أخرى ،تضطر األرس إىل العودة
بعد طردهم من منطقة النزوح بسبب ظروف مجتمعاتهم املضيفة.
وتشمل تلك الظروف ،القيود عىل حرية حركة النازحني ،والخوف املمنهج
من الغرباء ،والتهميش املجتمعي يف املجتمع املضيف9 ،أو السياسات
التي متارسها السلطات بالشكل الذي يخلق بيئة معادية للنازحني ،تجربهم
فيام بعد عىل العودة إىل مناطقهم رغم سوء أحوالها 10،زِد عىل ذلك
كلّه ،حاجة النازحني النفسية إىل العودة وملّ شمل األرسة.
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يف املرحلة الثانية ،يكون قرار النزوح الثانوي ناجامً عن إقرار األرس أن
الظروف السيئة يف مناطق األصل تعيق إعادة إندماجهم .ويف بعض
الحاالت ،يؤثر نقص سبل العيش أو الخدمات أو قضايا السكن (الدمار
والرضر الجسيم واإلشغال غري املرشوع للمساكن) عىل هذا النوع من
النزوح الثانوي 12.ويف حاالت أخرى ،يلعب استمرار املخاطر األمنية أو تجدد
العنف دورا ً رئيسياً يف قرار النزوح مرة أخرى 13.وقد تضطر األرسة إىل
النزوح الثانوي غري الطوعي إىل العودة بضغط من املجتمع أو السلطة
أو الجهات األمنية يف منطقة األصل ،نظرا ً الستمرار النزاعات فيها .هذه
هي األسباب الرئيسية بشكل عام ،والتي سنتحدث عنها بالتفصيل الحقاً

البيانات عن النزوح الثانوي يف العراق
ن
نظرا ً لصعوبة تعقّب حاالت النزوح الثانوي لألسباب املذكورة أدناه ،فإ ّ
البيانات عن عدد النازحني يف العراق الذين نزحوا مرة أخرى بعد العودة،
متوفرة لكنها ناقصة .يتم الحصول عىل بعض البيانات فقط من مخيامت
النزوح ،كاملعلومات عن األرس التي عادت إىل مناطقها األصلية لكنها عادت
إىل املخيامت بعد فرتة؛ أو كحاالت األرس التي تسعى للحصول عىل مأوى
يف املخيامت بعد طردها من مناطق العودة.
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بني آذار  2018وكانون األول  ،2019حددّت مصفوفة تتبع النزوح التبعة
للمنظمة الدولية للهجرة  292موقعاً يف مناطق األصل ،حاولت أرسة
مبي يف
واحدة عىل األقل العودة إليها ،لكنها نزحت منها الحقاً كام هو
ّ
ست محافظات ،هي :نينوى ( )166تليها
الشكل ( .)2وهذه املواقع تقع يف ّ

األنبار ( )69وكركوك ( )21وصالح الدين ( )18وبغداد ( )16وأربيل ( ،)2ومل يتم
تحديد أي موقع يف دياىل.
الشكل ( :)2عدد مواقع النزوح الثانوي حسب محافظات األصل (آذار - 2018
كانون األول )2019

يف هذا التقرير.
نينو ى

يجب االنتباه إىل مسألة هامة بشأن مغادرة منطقة العودة ،تتعلق بالنيّة؛

األنبار

حيث من الصعب التمييز بوضوح بني حاالت النزوح الثانوي القرسي أو غري

الطوعي بسبب الظروف السيئة ،وبني حاالت النزوح الطوعي ،أي النزوح
بحثاً عن األمان والرفاهية ،سواء كان النزوح إىل منطقة األصل أو إىل
منطقة أخرى .ومع ذلك ،قد تكون هذه الدوافع املختلفة بعيدة من حيث
الواقع بالحلول العملية؛ ألن كل نوع من نوعي النزوح الثانوي سيتطلب
توفري حامية تقوم عىل أساس حقوق األرس يف الحصول عىل حلول
دامئة .وكذلك الحال بالنسبة لألرس التي تعيش يف ظروف سيئة من شأنها

166

292

موقع نزوح ثانوي

69

كركوك

21

صالح الدين

18

بغداد

16

أربيل

2

أن تدفعها نحو النزوح مرة أخرى ،لكنها ال تقدر عىل القيام بذلك.
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تورتن ومارسدن ،أخذ الالجئني يف رحلة؟ سياسة عودة الالجئني إىل أفغانستان (كابول :وحدة األبحاث والتقييم األفغانية ،كانون األول .)2002
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مركز سيفار والهجرة املختلطة ،األحالم البعيدة؛ شادي سمناين« ،العائدون يف سوريا :إعادة اإلدماج املستدام والحلول الدامئة ،أم العودة إىل النزوح؟» مدرسة لندن
ونة مركز الرشق األوسط2018/2/15 ،؛ أخذ الالجئني يف رحلة.
لالقتصاد :مد ّ

 10مركز رصد النزوح الداخيل  ،IDMCصموئيل هول ،املجلس الرنويجي لالجئني « ،NRCالعودة من أجل النزوح ثانية» (جنيف ،IDMC :كانون األول  )2017جوديث مولرز ،وديانا
ترايكوفا ،وتوماس هريتسفيلد ،وإيكزون باكرامي « ،العودة القرسية والهجرة إىل كوسوفو :معالجة تحديات إعادة اإلدماج الناجح» ،معهد اليبنيز للتنمية الزراعية يف
االقتصادات االنتقالية الطبعة  )2017( 33؛ تورتن ومارسدن ،أخذ الالجئني يف رحلة .إضافة إىل ذلك ،أصدرت بعض املحافظات العراقية املضيفة للنازحني ،كنينوى وصالح
الدين ،أوامر لجميع النازحني غري املنتمني أصالً إىل هذه املحافظات بالعودة إىل مناطقهم األصلية .انظر جريدة املدى «قرار مجلس األمن القومي العراقي بتطهري
مخيامت نينوى من النازحني الذين هم من املحافظات األخرى»  4أيلول .2019
 11مركز سيفار والهجرة املختلطة ،األحالم البعيدة.
 12مركز رصد النزوح الداخيل  ،IDMCال مكان للعودة إليه :استمرار بحث العراق عن حلول دامئة (جنيف ،IDMC :ترشين الثاين  )2018؛ سوزان شميدل «العودة إىل أفغانستان:
حل دائم أم تغري يف املسؤولية ؟» مراجعة الهجرة القرسية ( 33أيلول .)2009
 13مركز رصد النزوح الداخيل  ،IDMCعالقون يف الوسط :البحث عن حلول دامئة يف اتفاقية ما بعد السالم يف كولومبيا (جنيف ،IDMC :آذار )2019؛ « ،IDMCالعودة من أجل
النزوح ثانية»
 14انظر عىل سبيل املثال ،القامئة الرئيسية الشهرية للمخيامت يف العراق ،ومجموعة بيانات تدفق السكان التي تصدرها مجموعة إدارة وتنسيق املخيامت ،عىل املوقع
االلكرتوينhttps://data2.unhcr.org/en/situations/iraq_cccm :
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نزحت  6.174أرسة ( 37.044شخصاً) من هذه املواقع الـ  292للمرة الثانية.

املتنازع عليها يف محافظة نينوى بعد ترشين األول  .2017وارتفعت نسبة

ويبني الشكل ( )3أدناه ،الجدول الزمني لتحركات النزوح الثانوي ،وبشكل

النزوح الثانوي مرة أخرى خالل النصف األول من عام .2019

بارز يف شهر آذار  2018نتيجة للتغريات األمنية التي حدثت داخل املناطق
الشكل ( :)3عدد األرس التي نزحت ثانية بعد العودة حسب املحافظات والفرتة الزمنية

اﻷﻧﺒﺎر

٢٠١٨/٣/
٢٠١٨/٤/٣٠

ﺑﻐﺪاد

٢٠٠
٤٢

١٤٨

١٧٢

١٧٦

٢٠١٨/٦/٣٠

٩١

٢٠١٨/٧/٣١

٤٩
٦ ٤٧

٢٠١٨/٨/٣١

١٨

٢٠١٩/٢/٢٨
٢٠١٩/٤/٣٠
٢٠١٩/٦/٣٠

١٥

٤٧٦
٤٧٦

٤٠

٣٣٨
١ ١٧٣ ١٥
١٥
٣
١٣
٨

٨٤
٢٥٤

٤٠

٣٦٤

٦٧

٢٠١٩/٨/٣١
٢٠١٩/١٠/٣١

١٥٠٠

٤٠٢

٢٦٢

٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٨/١٢/٣١

١٩١

ﻧﻴﻨﻮى

٤٩ ٥٧ ١١٤

٢٠١٨/٥/٣١

٢٠١٨/١٠/٣١

أرﺑﻴﻞ

ﻛﺮﻛﻮك

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

٧١ ٢٢٧
٢٥
٤

٢٠١٩/١٢/٣١

ويبني الشكل ( )4أدناه توزيع األرس النازحة بعد العودة حسب األقضية طوال

األرس البقاء .ويف املواقع الـ  21التي شهدت نزوحاً ثانوياً جامعياً ،نزح

فرتة جمع البيانات .وترتكز النقاط الساخنة يف محافظة نينوى ،بوجود

منها جميع العائدين إليها.

أعىل نسبة يف أقضية تلعفر واملوصل والحرض والبعاج ،يليها قضاء تكريت
يف محافظة صالح الدين .وبشكل عام ،بلغ معدّل األرس النازحة مرة أخرى
يف كل موقع  21أرسة .مع ذلك ،مل تنزح أكرث من عرش أرس مرة أخرى،
ن النزوح الثانوي عادة ما يحدث عىل نطاق ض ّيق ،وال يتعرض
والسبب هو أ ّ
له سوى عدد ضئيل جدا ً من األرس يف هذه املواقع بينام تفضل غالبية
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املنظّمة الدول ّية للهجرة يف العراق

من الجدير بالذكر ،أن ما يقرب من  ٪60من األرس البالغ عددها  6.174أرسة
نزحت مرة أخرى إىل مواقع خارج املخيامت ،بينام عاد  ٪36منهم إىل
مخيامت النازحني ،أما نسبة  ٪4املتبقية من تلك األرس فنزحت إىل مناطق
غري معلومة.

النزوح الثانوي:استقصاء النزوح الثانوي بعد محاولة العودة يف العراق

الشكل ( :)4عدد األرس النازحة ثانية بعد العودة لكل منطقة أصل

األنبار

نينو ى

69+31+V
4,251

1,862

تلّعفر

278

923

املوصل

72

عاج
البَ ّ

الحمدانية

743

ض
ح َ
ال َ

1

تَلكيف

13+87+V
798

8+92+V

451

تكريت

18

الرشقاط

22

بَلَد

16

بيجي

5+95+V
311

كركوك

4+96+V
259

232

الرطبة

7

عانة

194

الرمادي

4

هيت

58

القائم

بغداد

صالح الدين

507

278

الفلوجة

25

راوة

161

املحمودية

150

أبو غريب

أربيل

219

حويجة
ال َ

40

كركوك

1+99+V
48

48

مخمور
َ

دوافع ومسب ّبات النزوح الثانوي يف العراق
ملاذا تعترب بعض املواقع أكرث عرضة من غريها للنزوح الثانوي بعد العودة؟

التي من شأنها أن تؤثر عىل القرار بشأن البقاء يف منطقة العودة ،أو

وهل ميكن أن توجد ظروف سلبية مادياً واجتامعياً يف تلك املواقع التي

مغادرتها مرة أخرى .ومن شأن التحليل أن يوفّر أيضاً قاعدة أدلة إضافية

ينزح منها العائدون مقارنة باملواقع التي يبقون فيها؟ ميكن استكشاف

ألصحاب املصلحة الذين يدعمون العودة الدامئة ،لتحديد أفضل الخيارات

املتغيات
هذه األسئلة مبزيد من التفصيل من خالل تحليل متعدد
ّ

والسياسات ملعالجة النزوح الثانوي.

املتحصلة من الجولة السابعة ملؤرش العودة يف
وباستخدام البيانات
ّ

ترشين الثاين وكانون األول  .2019ويربط التحليل بني معايري مؤرش العودة
وبني حاالت النزوح الثانوي امل ُبلَغ عنها لـ  1.754موقع عودة يف العراق.
ومن بني املواقع التي تم تقييمها كجزء من مؤرش العودة ،تم اإلبالغ عن
حاالت نزوح ثانوي يف  ٪12منها خالل الثامين عرشة شهرا ً املنرصمة.

15

16

ور  11مؤرشا ً مختلفاُ يتعلق بظروف كل
يتضمن النموذج اإلحصايئ املط َّ
موقع ،وهي :دمار املساكن ،الخدمات األساسية ،التامسك االجتامعي،

تصورات السالمة ،وجودة العودة .وتم دمج هذه البيانات مع مجموعة
البيانات بشأن النزوح الثانوي بعد العودة ،كام أسلفنا يف هذا التقرير.
ويعرض الجدول ( )2أدناه التأثري النسبي لكل مؤرش عىل إعادة النزوح.

ويعتمد التحليل عىل البيانات حول ظروف العودة ،والتي تم جمعها من
املقابالت مع مزودي املعلومات الرئيسيني يف كل املواقع ،إضافة

تفس النزوح الثانوي ،هو دمار املساكن يف منطقة
وأكرث املعايري التي
ّ

العودة ،تليه ثالثة مؤرشات أخرى ،لكنها ذات تأثري أقل رغم أهميتها،

إىل توفريه إطار عمل أفضل لتحليل الظروف الشائعة التي تؤدي إىل

وهي :وجود األرس التي عادت غري طوعيا إىل مناطقها األصلية ،وعدم

نزوح ثانوي يف العراق ،ويسلّط الضوء عىل السياق والعوامل املرتابطة

كفاءة الجهات األمنية ،والتوتر العام يف حياة املجتمع.

 15كام هو موضح يف القسم السابق ،يبلغ إجاميل عدد املواقع التي تم تحديدها كمواقع نزوح بعد العودة هو  292موقعاً .ومع ذلك ،نزح جميع األهايل من  22موقعاً
بشكل تام ،وبالتايل مل يحدث أي تقييم لتلك املواقع ،ما جعل العدد اإلجاميل للمواقع املستخدمة يف النموذج هو .263
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 16من القيود اإلضافية عىل هذا التحليل أنه ال يتوفر سوى القليل من املعلومات حول مواقع النزوح ،قبل العودة أو بعد النزوح الثانوي .وبالتايل ،فمن غري الواضح ما
إذا كانت الظروف اإليجابية يف النزوح متثل عامل جذب كبري ،وكيف يرتبط ذلك بالظروف السلبية .واإلجابة عىل األسئلة املتعلقة بدميومة العودة ،تحتاج إىل مزيد من
املعلومات حول الظروف املحيطة بقرار العودة ومدة بقاء األرس قبل اتخاذها قرار النزوح مرة أخرى؛ لكن تلك املعلومات غري متوفرة يف مجموعة البيانات.

النزوح الثانوي:استقصاء النزوح الثانوي بعد محاولة العودة يف العراق

الجدول  .2التأثري النسبي ملؤرشات مؤرش العودة عىل النزوح الثانوي

املقياس

املعايري عىل الظروف املادية واالجتامعية يف مناطق العودة

درجة التأثري عىل النزوح الثانوي

لسكَن
ا َ

كرثة دمار املساكن

عا لية

العودة غري الطوعية

بعض األرس أجربت عىل العودة

متو سطة

األمن

عدم كفاية عدد الجهات األمنية ( 0أو )1

متو سطة

الخوف من اندالع العنف املسلّح أو املجتمعي

منخفضة

وجود قيود عىل حرية حركة السكان

منخفضة

التامسك االجتامعي
سبل العيش
الخدمات العامة

التوترات اليومية العامة يف حياة املجتمع

متو سطة

الرغبة يف املصالحة املجتمعية

غري مهمة

الزالت بعض األعامل واملشاريع متوقفة

غري مهمة

انعدام فرص العمل وسبل العيش

منخفضة

ضعف الوصول إىل الرعاية الصحية واملدارس االبتدائية

غري مهمة

نقص املياه والكهرباء

غري مهمة

فيام ييل مناقشة أكرث تفصيالً لتأثري فئة كل معيار:
تفس ملاذا تعاين بعض املواقع من
السكَن :أهّم املؤرشات التي
• َ
ّ
النزوح الثانوي ،هو كرثة دمار املساكن .وقد أثريت هذه املسألة

يومية تؤثر عىل حياة األهايل ،كانت أكرث عرضة لتجربة النزوح الثانوي.

ملحوظة من دمار املساكن بسبب الرصاع .وعىل غرار دراسات الحاالت

ىف مناطق األصل نتيجة لقضايا التامسك االجتامعي ،إما بسبب

يف جميع املواقع تقريباً ،التي تشهد نزوحاً ثانوياً مبستويات

إىل حد ما .وتشري هذه النتيجة إىل أن املواقع التي تشهد توترات

وقد يشري هذا املؤرش إىل تحديات أكرب إلعادة إدماج العائدين

العاملية األخرى من النزوح الثانوي ،تفتقر العديد من األرس العائدة

الديناميكيات املحيطة باألرس التي يشتبه بانتامئها إىل داعش ،أو

عد دمار املساكن كذلك أحد
يدفعهم بالتايل إىل النزوح مرة أخرى .وي ّ

مصالحة مجتمعية تدفع باتجاه النزوح الثانوي.

إىل معلومات دقيقة عن ظروف مساكنهم يف منطقة األصل ،ما

ول.
األسباب الرئيسية يف بقاء النازحني يف حالة نزوح مط َّ
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لوجود شكاوى متبادلة بني الباقني والعائدين .لكن مل يُ َ
عث عىل قضايا
•الخدمات األساسية :مل يكن أي مؤرش استخدم عىل توفري الخدمات

عودة :تؤثر الطريقة التي يعود بها النازحون إىل موقع
•طوعية ال َ

األساسية (التي تشمل الوصول إىل الرعاية الصحية أو املدارس

األشخاص غري طوعيا ،أكرث عرضة للنزوح الثانوي .وبدورها أث ّرت العودة

تلك املؤرشات ال تلعب دورا ً يف تفسري سبب نزوح بعض األرس العائدة

ما ،بشكل كبري يف النزوح الثانوي .فاملواقع التي عاد إليها بعض
غري الطوعية يف العراق عىل ديناميكيات العودة ،خاصة بسبب إغالق
عديد من مخيامت النزوح خالل النصف الثاين من عام  ،2019األمر الذي

لألس الساكنة يف املخيامت سوى العودة إىل
مل يرتك أي خيار
َ
مناطق األصل رغم سوء الظروف فيها ،واضطرارهم بالتايل إىل النزوح
منها م ّرة أخرى.

•األَمن :أضيفت ثالثة مؤرشات تتعلق بالظروف األمنية إىل النموذج،
وكل املؤرشات كانت تنبيء بالنزوح الثانوي؛ أحدها كان ذا تأثري معتدل

نسبياً :بوجود عدد قليل من الجهات األمنية يف املوقع ( 0أو  )1كانت

األرس العائدة أكرث عرضة للنزوح الثانوي .أما املؤرشان اآلخران (قيود

ن
االبتدائية ،وكفاية املياه والكهرباء) ذا داللة إحصائية .وبالتايل فإ ّ

مرة أخرى .وميكن تفسري عدم وجود عالقة سببية بني توفري الخدمات
والنزوح الثانوي ،بحقيقة مفادها أنّه ميكن اعتبار استعادة الخدمات
مسألة تأيت يف املرتبة الثانية من حيث األهمية بعد تحقق االستقرار
واألمن االجتامعي .وقد واجهت السلطات والجهات الفاعلة اإلنسانية
واإلمنائية تحديات كثرية يف استعادة الخدمات األساسية يف املناطق
التي الزالت تشهد أوضاعأً أمنية غري مستتبة.

سبل العيش :تم استخدام مؤرشين كمقياسني للنشاط االقتصادي
• ُ
يف مناطق العودة ،هام :إعادة تأهيل املشاريع الصغرية ،وتوفري
فرص العمل ،رغم أنها مل يكونا ذوا داللة إحصائية يف السابق .وحيث

أو مخاوف الحركة بسبب العنف الجسدي الناجم عن هجامت داعش،

أن املقياس األول (إعادة تأهيل املشاريع الصغرية) مل يكن ذا أهمية

ن القضايا واملخاوف
فآثارهام أضعف نسبياً من اآلخر.وبشكل عام ،يبدو أ ّ

ن تعزيز االنتعاش االقتصادي يف
إحصائية) للنزوح الثانوي .وعليه ،فإ ّ

واالشتباكات بني الجامعات املسلحة ،أو الرصاع العرقي الديني)
األمنية ،عوامل قوية مؤث ّرة عىل حركات النزوح والعودة.

•التامسك االجتامعي :كان مؤرش واحد فقط من مؤرشات التامسك
االجتامعي ،دافعاً إحصائياً مهامً للنزوح الثانوي ،رغم تأثريه املعتدل

ن اآلخر (توفري فرص العمل) كان دافعاً ضعيفاً (لكنه ذو داللة
كبرية ،إالّ أ ّ

هذه املناطق ،ميكن أن يساعد بشكل طفيف يف التخفيف من خطر
النزوح الثانوي .ومع ذلك ،فمن املرجح أن يكون ذا تأثري أقل من

املؤرشات السابقة للتامسك األمني واالجتامعي.

ول يف العراق (أربيل :املنظمة الدولية للهجرة
 17املنظمة الدولية للهجرة ،مجموعة العمل من أجل العودة ()RWG
ّ
والتقص االجتامعي ،أسباب البقاء :تصنيف النزوح املط ّ
 ،ترشين الثاين .)2018
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امللحق ( :)1تعريف اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ()ICCG
للنزوح الثانوي
متهيد
خالل االجتامع الذي انعقد بتاريخ  20أيار ،طلب الفريق القطري للعمل
اإلنساين ( )HCTمن اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ( )ICCGالعمل
عىل صياغة تعريف خاص ،ومنهجية جمع بيانات متناسقة بشأن النزوح
الثانوي .،وطُر َِح املوضوع خالل اجتامع  ICCGيف  24أيار .ومن ثم تم االتفاق

عىل تشكيل مجموعة من أعضاء  ICCGاملهتمني ،للعمل عىل صياغة

التعريف ومنهجية جمع البيانات .وبتاريخ  30أيار اجتمعت اللجنة املؤلفة
من مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  OCHAومصفوفة
تتبع النزوح  DTMالتابعة للمنظمة الدولية للهجرة ،ومجموعة العمل من
أجل العودة  RWGومجموعة الحامية .وبعد األخذ بنظر االعتبار مالحظات
وانطباعات املجموعات األخرى ،أوصت املجموعة مبا يأيت:

التعريف
«النازحون الذين نزحوا طوعاً أو قرسا ً من موقعهم الحايل للنزوح إىل
موقع آخر للنزوح ،وليس مبقدورهم الوصول إىل حلول مستدامة (عىل
نصت عليه اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ( )IASCضمن
النحو الذي ّ

إطار الحلول الدامئة للنازحني) وهم بحاجة إىل مساعدة إنسانية مستمرة».

الحـاالت املندرجة تحت هذا التعريف
ن هناك أربع حاالت ميكن اعتبارها حاالت نزوح
يتبني من التعريف أعاله ،أ ّ
ثانوي عىل النحو التايل .يرجى قراءتها بالتوازي مع االطالع عىل األشكال
يف امللحق .1

منهجيـة جمع البيانات
•تم جمع البيانات عن الحالة ( )1من خالل فريق إدارة وتنسيق
املخيامت ( CCCMعن طريق مزودي املعلومات الرئيسيني).
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•تم جمع البيانات عن الحالتني ( )2و ( )3من خالل فريق
إدارة وتنسيق املخيامت  CCCMومصفوفة تتبع النزوح ( DTMعن
طريق مزودي املعلومات الرئيسيني بالنسبة للمخيامت ،ومن خالل
مصفوفة تتبع النزوح ( DTMعن طريق مزودي املعلومات الرئيسيني)
بالنسبة للمواقع خارج املخيامت.
•ال تتوفر أدوات لجمع البيانات عن الحالة (.)4

امليض قُ ُدماً
ّ
ن من األنسب تعريف الحاالت األربع أعاله عىل أنها نزوح ثانوي .مع
يُعتقَد أ ّ

ذلك ،ونظرا ً العتبارات أدوات تتبع النزوح ،من املمكن حالياً تحديد

النزوح الثانوي فقط يف الحاالت ( )1و ( )2و ( )3بوجود أدوات جمع البيانات
الحالية .بينام تتطلب الحالة ( )4جمع البيانات عىل مستوى األرسة ،نظرا ً
لعدم وجود أداة قياس بذلك ،وعىل األرجح ال ميكن استخدامها حالياً
ألغراض دورة الربنامج اإلنساين .وتجدر اإلشارة أيضاً إىل عدم اعتبار النزوح
الثانوي كوكيل عن»النزوح املطول» وال يشري بالرضورة إىل وجود درجات
عالية من الحاجة.

•الحالة ( :)1النازحون الذين نزحوا طوعاً أو قرسا ً إىل موقع نزوح آخر،
وليس مبقدورهم الوصول إىل حلول مستدامة.

•الحالتان ( )2و ( :)3النازحون الذين عادوا طوعاً أو قرسا ً إىل مناطقهم

األصلية وليس مبقدورهم الوصول إىل حلول مستدامة؛ فيضطرون

بالتايل إىل النزوح مرة أخرى إىل موقع النزوح األول أو إىل موقع

نزوح جديد.

•الحالة ( :)4النازحون الذين عادوا طوعاً أو قرسا ً إىل مناطقهم األصلية
وليس مبقدورهم استئناف العيش يف محل إقامتهم املعتاد السابق،
وال مبقدورهم الوصول إىل حلول مستدامة ،فيضطرون بالتايل إىل

النزوح مرة أخرى إىل موقع جديد داخل منطقتهم األصلية.

ود املعلومات الرئييس ،هو الشخص الذي يعترب أن يكون عىل دراية جيدة بالحالة .العقبة املحتملة أمام جمع البيانات من خالل مزودي املعلومات الرئيسيني هي
 18مز ّ
عدم وجود معلومات دقيقة عىل مستوى األرسة.
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القيود

•بورش بجمع البيانات بشأن أجل النزوح الثانوي (DTM ،
 )CCCMيف كانون الثاين  .2018لذلك ،فمن املمكن أن تستبعد

•هناك نازحون (أرقام غري معروفة) انتقلوا عدة مرات من

األرقام بعض األشخاص الذين كانوا نازحني ثانويني قبل تاريخ البدء

معي إىل موقع نزوح آخر ،وكان من الصعب التعرف
موقع نزوح
ّ

بجمع البيانات.

عليهم بأي طريقة شاملة.

حاالت النزوح الثانوي
•الحالة ()1

1

موقع النزوح الحايل

موقع نزوح جديد

•الحالة ()2

1
2

منطقة األصل

موقع النزوح

•الحالة ()3

منطقة األصل
•الحالة ()4

منطقة األصل

1
2

1

موقع النزوح الحايل

موقع نزوح جديد

موقع النزوح الحايل

2
منطقة األصل*

* محل إقامة مختلف
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