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مقدمة

داخلياً"  للنازحن  الدائمة  للحلول  "إطار   2010 لعام  إصدارهم  يف  الوكاالت  بن  املشرتكة  الدائمة  اللجنة  التوطن.  إعادة  أو  االندماج،  العودة،  تشمل  عادة  الدائمة  الحلول   1
االنسان  بحقوق  يتمتعوا  أن  ويمكنهم  لجؤهم  بأمور  متعلقة  محددة  حماية  أو  مساعدة  أي  إىل  يحتجون  "ال  داخلياً  النازحن  حينما  هو  داخلياً  للنازحن  الدائمة  الحلول  عرفوا 
يف موجود  داخلياً.  املشردين  لحلول  إطار  كالن:  والرت  داخلياً.  للنازحن  اإلنسان  لحقوق  العام  األمن  ممثل  تقرير  املتحدة.  لألمم  العامة  الجمعية  نزوحهم."  بسبب  تمييز   بدون 

 www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/HRC/13/21/Add.4

2  إن النتائج من 2،198 عائلة يمكن تعميمها عىل ما يقرب من 83،000 من األشخاص النازحن داخليا الذين ما زالوا يعيشون يف حالة نزوح. هامش الخطأ يف النتائج املبلغ عنه يف الجزء األول هو 2.1 
نقطة مئوية. تتبعت الدراسة مجموعة فرعية من األسر التي انتقلت من منطقة إىل أخرى ولكنها لم تعود إىل منازلها. تم استبعاد هؤالء "املتنقلن" من هذا التقرير. بدالً من ذلك يرجى االطالع عىل: 

 https://iraq.iom.int/publications/access-durable-solutions-among-idps-iraq-moving-displacement

الوصول إىل حلول دائمة بن األشخاص النازحن داخليا يف العراق هي دراسة مستقبلية وليست مصممة لتمثيل العائدين يف املستقبل عندما تم بناء عينة الدراسة يف البداية. تنطبق النتائج   3
املتعلقة بالعائدين فقط عىل األسر التي تم أخذ عينات منها وال تمثل جميع العائدين يف مناطق العودة

هي  الدائمة  الحلول  إىل  العراقين  النازحن  وصول 
دراسة طوالنية ومستمرة تعدها منظمة الهجرة الدولية 
البحث  ِمْنَهَجْي  يعتمد املشروع  تاون.  وجامعة جورج 
مسحية  دراسات  من  بيانات  لجمع  والنوعي  الكمي 
ومقابالت هدفها فهم الطريقة التي حاولت من خاللها 
الـ4000 أسرة عراقية النازحة التي شردها تنظيم الدولة 

اإلسالمية من خاللها الوصول إىل الحلول الدائمة.1

من  وأصلها  النازحة  األسر  عىل  الدراسة  نتائج  تنطبق 
محافظات األنبار وبابل ودياىل وكركوك ونينوى وصالح 
الدين التي تم ترحيلها إىل واحدة من املحافظات األربع 
التي أجريت الدراسة فيها وهي: بغداد والبصرة وكركوك 

والسليمانية.

اآلن: حتى  جوالت  أربع  خالل  البيانات  جمع  تم 

يوابر�لمارس ديسمربنوفمرباكتوبرسبتمرباغسطسيوليويونيةما

األوىل الجولة 

ير فربايرينا

يوابر�لمارس ديسمربنوفمرباكتوبرسبتمرباغسطسيوليويونيةما ير فربايرينا

يوابر�لمارس ديسمربنوفمرباكتوبرسبتمرباغسطسيوليويونيةما ير فربايرينا

الثانية الثالثةالجولة  الجولة 

الرابعة الجولة 

2016

2017

2018

 

داخلياً للنازحني  الدائمة  للحلول  إطار   2010 الوكاالت  بني  املشرتكة  الدائمة  اللجنة 

ينظر املوجز يف التوجهات السائدة يف كل من املعايري الثمانية التي استخدمت مجتمعة لقياس الحلول الدائمة.

1 ملعايري  ا

واألمن  السالمة 

6 و   5 ملعايري    ا

الرسمية    الوثائق  استحضار 

7 ملعايري  ا

العامة    الشؤون  يف  املشاركة 

8 ملعايري  ا

العدالة     إىل  الوصول 

2 ملعايري  ا

املعيشة    مستوى 

3 ملعايري  ا

العيش     سبل 

4 ملعايري  ا

األسرة      السكن 

الحلول  نحو  املحرز  التقدم  يف  أولهما  ينظر  قسمن  املوجز  هذا  يشمل 
الدائمة بن النازحن الذين ما زالوا مشردين يف نفس املكان الذي نزحوا 

إليه منذ بداية الدراسة يف عام 2.2016 

إىل  العائدين  عائالت  بن  املحرز  التقدم  يف  الثاين  القسم  ينظر  بينما 
محافظاتهم األصلية3 يف عينة الدراسة.

التي لوحظت خالل الجوالت األربع لجمع  التوجهات  يلخص هذا املوجز 
بيانات األسر املشاركة يف جميع جوالت الدراسة.



 :الجزء األول

النازحون
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الجزء األول: النازحون

النازحون داخلياً: من تمثل هذه الدراسة؟

النزوح(* )محافظة  نزحوا  أين  إىل 

أتوا أين  من 
األصل( )محافظة 

 بغداد
%

لبصرة  ا
%

 كركوك
%

نية لسليما  ا
%

اإلجمايل

94.90.61.33.241.7األنبار

69.70.70.828.72.6بابل

83.90.72.313.26.6بغداد

40.60.811.846.76.7دياىل

3.70.995.40.016.7كركوك

48.77.923.420.07.7نينوى

44.42.347.45.817.9صالح الدين

%62.01.627.88.7100اإلجمايل

 *  السكان الذين تعممهم الدراسة هم تلك األسر النازحة داخل املخيمات التي نزحت من إحدى املحافظات األصلية السبعة إىل إحدى محافظات النزوح.
تعكس العينة هذا السكان كما ورد يف مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة يف ديسمرب 2015.

خريطة 1: وصف مفصل ملحافظات النزوح

كربالء

دهوك

أربيل
نينوى

كركوك
السليمانية

صالح الدين

دياىل

بغداد
األنبــار

بابل
واسط

القادسية

ذي قار

ميسان

النجف

مثنى

البصرة
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أهم النتائج بن النازحن

:1 املعيار 
األمن واألمان

الرابعة )من آب/ الجولة  باألمان يف  النازحة داخلياً  تزايد إحساس األسر 
أغسطس – تشرين الثاين/نوفمرب 2018( مقارنة بالجولة األوىل )من آذار/
مارس – أيار/مايو 2016(. يف الجولة الرابعة، وألول مرة منذ بداية الدراسة، 
عرّبت غالبية النازحن عن اإلحساس باألمان التام يف مناطق النزوح.وتشاطر 

الغالبية العظمى املجتمعات املضيفة أيًضا بقبول القيم السائدة.

:2 املعايري 
املعيشة مستوى 

استقرت نسبة األسر القادرة عىل تلبية احتياجاتها األساسية عند مستوى 
%70 تقريباً، بينما ازدادت زيادة كبرية نسبة الذين يحتاجون إىل الحد من 
تكلفة  تمثل  توفرياحتياجاتهم األساسية.  ليتمكنوا من  استهالك األغذية 
الغذاء الحصة األكرب من النفقات الشهرية. وال يزال اقرتاض األموال من 
العائلة واألصدقاء االسرتاتيجية األكرث شيوعاً لتوفري االحتياجات األساسية.

:3 املعايري 
والعمالة   العيش  سبل 

دعم  من  ُيَمّكنهم  دخل  تأمن  عىل  قدرة  أكرث  داخلياً  النازحون  أصبح 
سبل عيشهم . هذا وقد تزايدت نسبة توظيف النازحن داخليا يف القطاع 
العام وقّل اعتمادهم عىل وظائف القطاع غري الرسمي واقرتاض األموال 
لضمان استدامة سبل عيشهم. وتعّذر عمل الغالبية العظمى من املزارعن 
والرعاة السابقن يف قطاع الزراعة أثناء نزوحهم. كما ولم تتلق تسع من 
كل عشرة أسر من النازحن داخلياً مساعدات إنسانية يف الجولة الرابعة 

)آب/أغسطس – تشرين الثاين/نوفمرب 2018(.

:4 املعايري 
اإلسكان واألرايض واملمتلكات

يف  ممتلكاتهم  إىل  الوصول  عىل  القادرين  داخلياً  النازحن  نسبة  زادت 
محافظاتهم األصلية زيادة كبرية بن الجولتن 3 و 4 )تموز/يوليو – أيلول/
سبتمرب 2017 وآب/أغسطس – تشرين الثاين/نوفمرب 2018(. ومع ذلك، فإن 
أولئك الذين لم يعودوا أفادو أن ما يحول دون عودتهم إىل منازلهم عىل 
الرغم من قدرتهم عىل الوصول إلىها هو الدمار الكبريالذي لحق بها. يف الجولة 
الرابعة )من آب/أغسطس – تشرين الثاين/نوفمرب 2018( أفاد نصف النازحن 
داخلياً أنهم تقدموا بطلب للحصول عىل تعويض مقارنة بنسبة %4 يف املائة 

فقط يف الجولة الثالثة )تموز/يوليو – أيلول/سبتمرب 2017(.

املعايري 5 و 6:
وغريها واالنفصال الشخصية   الوثائق 

عن األسرة ولم شمل األسرة

أبلغ النازحون داخليا عن معدالت منخفضة للغاية لفقدان الوثائق وعن 
تزايد قدرتهم عىل اسرتدادها. وال تزال نسبة انفصال األفراد عن أسرهم 
الزواج  مثل  االنفصال  وأسباب  داخلياً.  النازحن  السكان  بن  متدنية 
بالنزوح، باستثناء حاالت قليلة بن السكان عاد  والعمالة، غري مرتبطة 

فيها أحد أفراد األسرة إىل محافظة األصل.

:7 املعايري 
املشاركة يف الشؤون العامة

يف الجولة الرابعة )آب/أغسطس – تشرين الثاين/نوفمرب 2018(، تضاعفت 
)تموز/يوليو  الثالثة  الجولة  من  عنها  املَبلغ  املدنية  املشاركة  نسبة  تقريباً 
الجوالت األربع،  2017( )من ٪14.3 إىل ٪23.6(. خالل  أيلول/سبتمرب   –
ظلت املشاركة املدنية متدنية بن املشاركن، وكانت املشاركة يف املجموعات 

واللجان املدرسية أكرث أنواع املشاركة املجتمعية شيوعا.

:8 املعايري 
الوصول إىل العدالة

الرئييس لتحقيق  العنصر  أن مقاضاة املجرمن هي  النازحون داخلياً  يرى 
الثقة  النازحون داخليا عن مستويات أعىل من  يَبلغ األشخاص  العدالة. 
يف املحاكم عندما يتعلق األمر بالعدالة ومقاضاة الجرائم العادية وجرائم 
الدويل  النازحن داخلياً يف املجتمع  الحرب. وقد تراجعت ثقة األشخاص 
والتعامل مع جرائم الحرب بن الجولتن 3 و 4 )تموز/يوليو – أيلول/سبتمرب 

2017 وآب/وأغسطس – تشرين الثاين/نوفمرب 2018(.
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:1 املعيار 

السالمة واألمن
وجدت دراسة "وصول النازحن العراقين إىل الحلول الدائمة" أن النزوح اسرتاتيجية يستخدمها النازحون للتغلب عىل األخطار التي تهدد سالمتهم وأمنهم. 
فمنذ الجولة األوىل )آذار/مارس – أيار/مايو 2016(، أفاد أكرث من ٪95 منهم أنهم يشعرون باألمان. ويف الجولة الرابعة )آب/أغسطس – تشرين الثاين/نوفمرب 
2018( وألول مرة، أبلغت األغلبية عن شعورها باألمان "التام". يف حن أفاد أقل من ٪1 من النازحن يف الجولة الرابعة )آب/أغسطس – تشرين الثاين/ 

نوفمرب 2018( أنهم يواجهون أي تهديد أمني كالجرائم الجرائم الصغرية.

هل تشعر أنت وعائلتك باألمان يف هذا املجتمع؟

3 جولة  2 جولة  النزوح 1قبل  4جولة  جولة 

1.9
4.9

47.8

17.1

13.5

38.4

30.8

0.5
2.2

44.5

52.8

0.8
4.2

61.3

33.7
45.6

1.9
3.2

52.9

42
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80%

60%
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20%

0%

 امان تام    غري آمنة تماما

 آمن إىل حد ما  ال آمن وال غري آمن

 هل تشعرون أنت وأفراد عائلتك بأن املجتمع الذي تسكنون فيه
حاليا يتقبلكم او يرحب بكم كأعضاء يف هذا املجتمع؟

100%

80%
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20%

0%

  نعم   كال   ال نعم وال كال

3 جولة  1 4جولة  جولة  2 جولة 

29.1

3.7
12.6

107.77.2

70.9

86.3
91.490.2

السالمة واألمن

يف... كاملة  أو  معتدلة  ثقة  لديها  التي  األسر  حصة 

3  جولة 
%

4  جولة 
%

7.785.4الجريان

44.865.0أصحاب املتاجر والتجار

39.538.5املسؤولون املحليون

44.443.1اآلخرون يف الحي

 هل تشعر أن العادات والتقاليد والقيم الثقافية لهذا املجتمع متوافقة
مع القيم والعادات االجتماعية والثقافية لديك؟

 ال متوافقة وال 
متوافقة غري 

5.9%

 4 جولة 

متوافقة غري 
3.8%

 متوافقة
90.3%
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الرابعة )آب/أغسطس – تشرين  بالثقة يف املجتمع. بحلول الجولة  النازحن قد طوروا شعوراً  باإلضافة إىل مشاعر األمن الجسدي والشخيص، يبدو أن 
الثاين/نوفمرب 2018( أفادت ٪90 من األسر أنها تشعر بالقبول كأعضاء يف املجتمع املضيف. وهذا صحيح يف كافة املحافظات األربع )تلك التي أبلغت أن 
الثقة املجتمعية قوية أو مقبولة إىل حد ما: بغداد ٪91، البصرة ٪95، كركوك ٪86، السليمانية ٪93(. زادت مستويات ثقة األسر النازحة يف أفراد املجتمع 
املحيل – وخاصة الجريان وأصحاب املتاجر املحلية والتجار – بن عامي 2017 و2018. وتشري الغالبية العظمى إىل أن قيم املجتمع املضيف تتوافق مع قيمهم.

يف  النازحن  اندماج  عىل  البصرة  يف  جامعي  محاضر  عّلق 
املجتمعات املحلية قائالً:

بالفعل أصبح النازحون جزءاً من 

مجتمعنا؛ فهم اآلن يعملون 

ويدرسون ويعيشون معنا يف نفس البيئة. ولم 

ألحظ وجود حواجز حقيقية بن النازح واملجتمع 

ولو أن ذلك ال يعني أنهم غري موجودين. لكن بعد 

مرور هذه الفرتة عىل نزوحهم، باتو غالباً، 

مندمجن باملجتمع. يعزز ذلك تعاطف املجتمع 

املضيف معهم عند وصولهم، مما جعل تقبل 

املجتمع لهم سريعاً.

عّلق أحد النازحن من املوصل، نينوى، ويقيم حالياً يف البصرة، 
عىل أسباب شعوره باألمان:

نعم، أشعر باألمان أنا وعائلتي وأعزو 

هذا االمان ألمرين. أوالً، إن القوات 

األمنية تقوم بواجبها بحماية املواطنن والسيطرة 

عىل الوضع. ثانياً، بات املجتمع املضيف مستوعبا 

للنازحن إذ أدرك أفراد املجتمع أن كلمة نازح ال 

تعني" داعشيي"، وإنما تعني أشخاص فروا من 

بطش داعش إىل بر األمان.

يشرح أحد النازحن من بيجي يف صالح الدين، واملقيم حالياً 
يف كركوك، سبب شعور عائلته باألمان:

نشعر أنا وعائلتي باألمان هنا ألن أهل 

املنطقة أناس مساملون ومتعاونون مع 

القوات األمنية. لم يتغري الوضع منذ مجيئي إىل 

هذه املنطقة بل بقي عىل حاله. أهل املنطقة 

يرحبون بالغريب ويساعدونه، ولهذا لم تتعرض 

املنطقة إىل اآلن اىل اية خروقات أو مشاكل أمنية.



وصــول النازحــن العراقيــن إىل حلــول دائمــة: أربــع ســنوات مــن النــزوح

املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف العــراق 10

:2 املعيار 

مستوى املعيشة

تتوافق   هذه   النتائج   مع   تلك   التي   أبلغت   عنها   شبكة   املعرفة   العراقية   يف   ديسمرب " .  1102    يف   عام 1102    ،   بلغت   نسبة   اإلنفاق   عىل   الغذاء   5 . 34   يف   املئة   من   إجمايل   النفقات   مقارنة   بعام  7002       4
 عند ما   كانت   نسبة   االنفاق   عىل   الغذاء   من   إجمايل   النفقات   6 . 35   نسبه   مئوية  ". شبكة   املعرفة   العراقية " . نشرة   حقائق   األمن   الغذايئ   والنفقات  ." ديسمرب  :  1102    ص . 1  . 

2017( تمكنت أكرث من  الثانية )شباط/فرباير – نيسان/أبريل  الجولة  منذ 
القيام  القدرة عىل  تلبية احتياجاتها األساسية. ولكن  ٪70 من األسر من 
بذلك أصبحت أكرث صعوبة مع مرور الوقت. تشري نصف األسر تقريباً إىل 
الثالثة املاضية.  ازدادت يف األشهر  قد  تكاليف احتياجاتهم األساسية  أن 
النازحون عن اسرتاتيجيتن للتعامل مع ارتفاع األسعار: اقرتاض  تحدث 
األموال وتقليل استهالك الغذاء. طوال الجوالت األوىل إىل الرابعة )آذار/

 ،)2018 الثاين/نوفمرب  2016؛ آب/أغسطس – تشرين  أيار/مايو  مارس – 
التي  ظل اقرتاض األموال االسرتاتيجية األكرث شيو عاً بن االسرتاتيجيات 
الثالثة  الجولتن  لتوفري االحتياجات األساسية.وتزايدت بن  تبنتها األسر 
والرابعة )تموز/يوليو – أيلول/سبتمرب 2017 وآب/أغسطس – تشرين الثاين/

نوفمرب 2018(،نسبة األسر التي كانت تقلل من استهالك الغذاء بواقع ثالثة 
أضعاف تقريباً، ومن بن جميع االحتياجات األساسية، فإن متوسط املبلغ 
الذي يتم إنفاقه عىل الغذاء يف الشهر أعىل من جميع التكاليف األخرى: تبلغ 
نفقات الغذاء ٪35 من املبلغ اإلجمايل الخاص بالنفقات عىل االحتياجات 

األساسية شهرياً.4

هل تمكنت عائلتك من توفري االحتياجات االساسية خالل األشهر الثالث املاضية؟
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 نعم   كال

29.1

70.9

جولة3

37.3

62.7

1 جولة 

28

72

4 جولة 

24.6

75.4

2 جولة 

ومع ذلك، بحلول الجولة الرابعة )آب/أغسطس – تشرين الثاين/نوفمرب 
2018(، أفادت ٪24 من األسر فقط بأن مستوى معيشتها يف الجولة الرابعة 
كان أسوأ مما كان عليه قبل النزوح، مقارنة بحوايل ٪86 يف الجولة األوىل 
)آذار/مارس – أيار/مايو 2016(. وتشري غالبية بسيطة إىل أن مستوى معيشتها 
هو نفس مستوى معيشة املجتمع املضيف، لكن ال يزال الكثريون يشعرون 

بأنهم يف وضع أسوأ مقارنة بالنازحن اآلخرين.

خالل االشهر الثالث املاضية، هل اسعار االحتياجات االساسية لعائلتك:

ازدادت
50.4%

4 جولة 

بقت كما هي
37.2%

نخفضت ا
12.5%

املعيشة مستوى 

اعتمدتها التي  الرئيسية  االسرتاتيجية  هي   ما 
األساسية؟أ احتياجاتك  لتوفري  عائلتك 

1  جولة 
% 

3  جولة 
% 

4  جولة 
% 

39.436.141.2اقرتاض املال

4.922.48.4استالم املال

11.56.54.2استهالك املدخرات

11.56.910.6مشاركة البيت

17.09.426.0تقليل استهالك الغذاء

3.813.80.4تقليل النفقات األخرى

11.94.99.2اسرتاتيجية أخرىب

أ. السؤال لم يطرح يف جولة 2

والحد  املدارس،  إىل  األطفال  إرسال  عن  والتوقف  عام،   16 دون  األطفال  تشغيل   ب.  يشمل 
من الرعاية الطبية، وبيع األصول واملمتلكات
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يناقش أحد النازحن من املوصل يف نينوى واملقيم يف كركوك االضطرار 
للتخيل عن أشياء معينة من أجل تغطية نفقاته:

بسبب غالء املعيشة هنا ال أستطيع توفري كل احتياجات 

العائلة بالرغم من عميل بوظيفتن ألكرث من خمسة عشر 

ساعة يف اليوم. أدفع 250 ألفاً إيجار املنزل، عدا الخدمات مثل الكهرباء 

واملاء والبلدية. باإلضافة إىل أن وقود السيارة هنا غاٍل بسبب عدم توفر 

املحطات الحكومية املدعومة مثل بقية املناطق. وكذلك املواد الغذائية 

واملالبس والكثري من االحتياجات األخرى. أول ما تخلينا عنه هو شراء 

املالبس الجديدة. نحن األن نشرتي من البالة )املالبس املستعملة(. 

وكذلك بالنسبة للمواد الغذائية، ال نشرتي السلع الغالية، دائماً 

نحاول أن نشرتي ما يناسبنا قدر اإلمكان.

يصف أحد النازحن من املقدادية يف دياىل إىل البصرة عجزه  
عن توفري احتياجات أسرته:

كال، لم تعد املصادر كافية لتغطية النفقات 

االساسية للعائلة، فما أكسبه من املال يدفع 

ألجار البيت والبالغ 150 ألف دينار عراقي ويغطي بعض 

االحتياجات من االغذية األساسية مثل السكر والشاي 

والخبز وبعض الخضروات. ويف أغلب األحيان ال أستطيع 

توفري هذه الخضروات. تعتمد عائلتي يف الوجبة الغذائية 

عىل الحلويات التي أبيعها. تخليت عن الكثري من األمور 

وأهمها تعليم أطفايل بسبب عدم قدريت عىل دفع أجور 

النقل وتوفري املالبس ودفع نفقات الدراسة.

يصف أحد النازحن من الرمادي يف األنبار إىل البصرة الحاجة إىل اقرتاض أموال من األقارب لتلبية احتياجات أسرته: 

أصرف ما يقارب 600 ألف دينار عراقي شهرياً عىل إيجار املنزل. وأحتاج إىل إنفاق ما يقارب 60 إىل 70 ألف دينار شهرياً عىل مصاريف األوالد 

أثناء العام الدرايس، باإلضافة إىل ما يقارب 550 ألف دينار عراقي عىل الطعام والشراب وغريها. وبالطبع تزيد كل هذه املصاريف أو تنقص 

أحياناً حسب االحتياج الشهري. وتتجاوز جميع هذه النفقات الراتب الشهري مما يضطرين أحياناً إىل االستدانة من أقارب زوجتي وتسديدها الحقاً.

جولة 4: املبلغ املعلن الذي تم إنفاقه )بالدينار العراقي( كل شهر عىل:
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50,000

168,601

61,155

62,941

235,319

65,177

73,440

التنقــل وســائل 

ت مــا لخد ا

م لطعــا ا

االجــار

الطبيــة العنايــة 

لتعليــم ا

 املتوسط   الوسيط

كيـف تقيـم مسـتوى معيشـتك اآلن مقارنـة بوضعـك يف 1 كانـون األول 2014؟* 

 أفضل   كما هو   أسوأ
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1.93.35.4

1 3جولة  4جولة  جولة 

* السؤال لم يطرح يف جولة 2

4 جولة 

بـ... مقارنة  اآلن  معيشتك  مستوى  تقيم  كيف 

املضيف املجتمع 
داخلياً  النازحون 

املنطقة يف  األخرون 

1.89.9أفضل

52.527.0كما هو

45.763.2أسوأ
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:3 املعيار 

سبل العيش والعمل 

العيش والعمل سبل 

للدخل؟* األسايس  هو املصدر  ما 

النزوح  قبل 
%

1  جولة 
% 

2  جولة 
% 

3  جولة 
% 

 4  جولة 
%

19.70.018.517.224.7راتب من القطاع العام 

5.60.54.82.15.9راتب من القطاع الخاص

27.60.00.42.40.5العمل يف الزراعة

16.60.014.316.622.3اعمال حرة

تجارة حرة أو اعمال 
18.60.141.843.430.1يومية متفاوتة

8.91.110.710.411.0تقاعد

2.20.18.26.23.3مصدر آخر

0.898.21.31.72.4ال يوجد مصدر للدخل

* بحاجة إلضافة مالحظة حول بيانات جولة 1 أو قم بإزالتها.

ألول مرة منذ أن بدأت الدراسة بتتبع األسر التي اضطرت النزوح، انخفضت 
نسبة العاملن يف القطاع غري الرسمي وتجاوزت نسبة العاملن يف الوظائف 
الحكومية أو األعمال التجارية نسب ما قبل النزوح. عىل الرغم من أن األسر 
ليست بالضرورة هي عينها التي عادت لنفس أنواع الوظائف التي شغلتها 
قبل النزوح، فإن التحول العام من القطاع غري الرسمي – وهو قطاع مشهور 

بعدم توفريه لألمن الوظيفي أو حماية العمل – إىل الوظائف الرسمية يوحي 
بأن أسر النازحن قد بدأت بإيجاد االستقرار الوظيفي خالل النزوح. يعرّب 
النازحون باستمرار خالل املقابالت عن رغبتهم يف الحصول عىل وظائف أكرث 
انتظاماً، لهم وألطفالهم، ال سيما الوظائف الحكومية. يبدو أنهم قد كرسوا 

جهوداً كبرية لتحقيق هذا الهدف.



وصــول النازحــن العراقيــن إىل حلــول دائمــة: أربــع ســنوات مــن النــزوح

املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف العــراق 13

إىل االقرتاض والقدرة عىل  الحاجة  السائدة يف  التوجهات  النظر يف  لدى 
تسديد األموال عىل مر الزمن، نجد أدلة إضافية عىل مزيد من االستقرار يف 
سبل العيش. بعد االرتفاع الثابت بن الجولتن األوىل والثالثة )مارس – مايو 
2017(، وألول مرة يف الجولة الرابعة  2016 وتموز/يوليو – أيلول/سبتمرب 
)آب/أغسطس – تشرين الثاين/نوفمرب 2018(، انخفضت نسبة الذين بلغوا 
عن حاجتهم إىل اقرتاض األموال ألدىن نسبة لها منذ عام 2016. عالوة عىل 
التي كانت بحاجة إىل اقرتاض   )94٪( ذلك، تمكنت جميع األسر تقريباً 
األموال من فعل ذلك، وهو تحسن كبري مقارنة بجوالت الدراسة السابقة.و 
تمكنت أغلبية الذين اضطروا إىل اقرتاض األموال منذ 1 يناير 2014 من سداد 

الديون أو هي بصدد فعل ذلك )60.3٪(.

مع  انتقل  أنه  نينوى،  يف  املوصل  من  النازحن  أحد  يصف 
بعمل جديد وتوفري  لاللتحاق  أربيل  إىل  كركوك  أسرته من 

حياة أفضل لعائلته:

لقد انتقلت للعيش يف اربيل يف العام 

املايض ألن فرص العمل والظروف 

املعيشية أفضل هنا. لقد وجدت عمل أفضل هنا 

كمرشد سياحي مع إحدى الشركات السياحية يف 

اربيل باإلضافة إىل عميل كسائق تكيس بسياريت 

الخاصة. كما تعلم، فرص العمل يف كركوك 

قليلة، وبعد تغري الظروف بات من الصعب توفري 

احتياجات العائلة بسبب قلة املساعدات وعدم 

وجود فرص العمل. لذلك قررنا البحث عن مكان 

أفضل للعيش واستقرينا هنا. نعم، احتجنا اىل 

اقرتاض املال يف البداية بسبب كرثة االحتياجات.

خالل االثنا عشر شهراً املاضية، هل احتجت إىل اقرتاض املال؟

100%
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40%

20%
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 نعم   كال

86.189.1
95.4

13.910.94.6

1 2جولة  3جولة  جولة 

65.8

34.3

4 جولة 

عند حاجتك للمال، هل كنت قادراً عىل االقرتاض؟

100%

80%

60%

40%
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0%

 نعم   كال

56.1
66.3

54.5

30
22.840.9

1 2جولة  3جولة  جولة 

94.5

5.5

4 جولة 

 إذا كنت اقرتضت املال يف اي وقت منذ 1 كانون الثاين 2014 )منذ نزوحك(
هل تمكنت من ارجاع ما اقرتضته؟

أنا لست مضطر أن اسدد 
املبلغ ألنه كان متربع به

5.6%

كال، لم أتمكن من 
تسديد ديوين وأشك 
بقدريت عىل تسديد 

املبلغ يف يوم ما
4%

4 جولة 

نعم، أنا يف مرحلة 
تسديد ديوين

46.5%

تمكنت من  نعم، 
تسديد ديوين

13.8%

كال، لم أتمكن من 
تسديد ديوين إىل اآلن

30.1%
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 خالل االثنا عشر شهراً املاضية، هل تلقت أسرتك أي
مساعدات من وزارة الهجرة والنزوح؟

 كال
92%

 نعم
8%

4 جولة 

لقد انخفضت نسبة الوصول إىل املساعدات اإلنسانية. بحلول الجولة الرابعة، 
أبلغت أقل من ٪10 من األسر النازحة أنها تلقت من املنظمات غري الحكومية 
املساعدات، ومعظمها من الطعام واملاء. وباتت املساعدات اإلنسانية شريان 
حياة ضروري لتحرير األموال الالزمة لتغطية االحتياجات األساسية، خصوصاً 

ألولئك الذين لم يتمكنوا من الوصول إىل استقرار وظيفي.

نسبة األسر النازحة داخلياً التي تتلقى مساعدات إنسانية

100%

80%

60%

40%

20%

0%

 نعم   كال

93.188.9

13.4

6.911.1

86.6

1 2جولة  3جولة  4جولة  جولة 

92.5

7.5

يف  يعمل  محلية  غري حكومية  منظمة  من  إغاثة  عامل  عّلق 
كركوك مع أطفال نازحن:

تقسيم التحديات التي تواجه منظمتنا إىل 

قسمن أساسن، األول مشكلة التمويل 

والحصول عىل املنح واملشاريع. إذ تعاين الكثري من املنظمات 

حاليا يف ظل الظروف الراهنة من عدم وجود التمويل وانحسار 

املتربعن. حن بدأنا العمل، كان التمويل والدعم قويين كان 

التمويل يصل منظمتنا من ثالث جهات ولدينا أكرث من مشروع.

يصف نازح آخر من قرية يف مقاطعة كركوك ويعيش اآلن يف 
كركوك كيف تم استخدام املساعدات ملساعدة األسرة قبل أن 

تتوقف املساعدات بالكام:

منذ اخر مرة تحدثنا فيها عن املساعدات لم 

نستلم اية مساعدات. وانقطعت كل 

املساعدات، سواء كانت غذائية أو غري غذائية. يف السابق، 

كانت املساعدات تأتينا باستمرار وساعدتنا كثرياً يف تلبية 

جزء من احتياجاتنا.

يناقش نازح آخر أصله من املسيب يف بابل، ويعيش اآلن يف 
السليمانية، كيف وجد وظيفة دائمة أثناء النزوح:

نعم، لقد غريت وظيفتي. كنت أعمل 

كمشغل للمولدات، واآلن أعمل كموظف 

مبيعات يف صالة عرض السيارات. حصلت عىل هذه 

الوظيفة من خالل مساعدة صديق.
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نوع املساعدات التي تحصل عليها األسر )%7.5  يف جولة 4(

50.7
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0%

 مبلغ مايل   مواد غري غذائية

 طعام وماء  أخرى

28.4

69.3

27.4

3.2
8.97.1

1 2جولة  3جولة  4جولة  جولة 

8.9

17.8

6

15.8

12.9

52.6

16.5

70

4.8

مقدم املساعدات لألسر التي تحصل عليها )%7.5  يف جولة 4(

100%

80%

60%

40%

20%

0%

 شخص أو فرد   منظمة غري حكومة

 الحكومة املركزية   أخرى

 الحكومة املحلية

26.6

18.8

1 2جولة  3جولة  جولة 

12.5

4 جولة 

17.3

15.2

8.6

43.8

7.9

11.2

80.6

9.7

34

12.4

68.5

16.90.9

1.1 4.4

3.36.4

وصف عامل إغاثة آخر من منظمة إغاثة محلية مقرها البصرة 
التحديات التي تواجه منظمتهم:

التمويل هو أكرب تحدي. ال يوجد تمويل كاٍف 

للمنظمات املحلية، عىل الرغم من أن املنظمات 

املحلية لديها معرفة كبرية بأحوال املجتمع بكافة فئاته ألنها 

األقرب للمجتمع. ويشكل التنسيق أيضا تحدياً آخر. فكما 

سبق وذكرت يحول ضعف التنسيق دون إيجاد حل لهذا 

املوضوع ألن املنظمات الدولية والحكومية تعمل وفق رؤية 

يضعها مختصون ال عالقة لهم بالشارع وليس لديهم إملام 

كامل باحتياجاته. بالتايل، تنعدم الثقة بن املجتمع الدويل 

واملحيل لتصبح عائقا يحول دون إيجاد مصادر تمويل 

للمنظمات املحلية. يتطلب الحل تنسيقا عىل أعىل املستويات 

وتشاطر املعلومات وخلق ثقة وبالتايل العمل املشرتك.

وصف عامل إغاثة آخر من منظمة إغاثة محلية مقرها البصرة 
التحديات التي تواجه منظمتهم:

التمويل هو أكرب تحدي. ال يوجد تمويل كاٍف 

للمنظمات املحلية، عىل الرغم من أن املنظمات 

املحلية لديها معرفة كبرية بأحوال املجتمع بكافة فئاته ألنها 

األقرب للمجتمع. ويشكل التنسيق أيضا تحدياً آخر. فكما 

سبق وذكرت يحول ضعف التنسيق دون إيجاد حل لهذا 

املوضوع ألن املنظمات الدولية والحكومية تعمل وفق رؤية 

يضعها مختصون ال عالقة لهم بالشارع وليس لديهم إملام 

كامل باحتياجاته. بالتايل، تنعدم الثقة بن املجتمع الدويل 

واملحيل لتصبح عائقا يحول دون إيجاد مصادر تمويل 

للمنظمات املحلية. يتطلب الحل تنسيقا عىل أعىل املستويات 

وتشاطر املعلومات وخلق ثقة وبالتايل العمل املشرتك.
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:4 املعيار 

اإلسكان، األرض، وامللكية
طوال فرتة النزوح، استأجرت الغالبية العظمى من األسر النازحة املنازل 
التي سكنتها، ودفع %94 من املستأجرين اإليجار بأنفسهم خالل كل جولة 
من الدراسة. وكما ورد يف املعيار الثاين، يمثل اإليجار يمثل ثاين أكرب تكلفة 
من التكاليف التي تكبدتها األسر النازحة خالل فرتة نزوحها، حيث تدفع 
معظم األسر حوايل 168,600 دينار عراقي )141 دوالراً أمريكياً( باملتوسط 

شهرياً كتكاليف اإليجار.

منازل النازحن الذين عادوا )وبالتايل لم يشملهم هذا الجزء من التقرير( 
يف  النازحن  ممتلكات  حالة  تكون  قد  وبالتايل،  أقل.  بمعدالت  تدمرت 
مناطقهم األصلية عائقاً أمام العودة إىل ديارهم. ومع مرور الوقت وتوقف 
القتال، علمت أسر النازحن داخلياً عن حالة ممتلكاتها. أفادت ٪57 من 
أسر النازحن داخلياُ يف الجولة الرابعة )آب/أغسطس – تشرين الثاين/نوفمرب 
2018(، –وهي الحصة األكرب من أي جولة،– عن أضرار جسيمة و عن تدمري 
األقل.  عىل  جزئيا  تضررت  ممتلكاتهم  أن  إىل  ثلث آخر  وأشار  ممتلكاتها. 
وبالتايل، قد تكون حالة ممتلكات األشخاص النازحن داخليا يف مناطقهم 

األصلية عائقاً أمام العودة إىل ديارهم.

يف الجوالت األوىل إىل الثالثة )آذار/مارس – أيار/مايو 2016؛ تموز/يوليو – 
2017( كان الوصول إىل املمتلكات مصدر قلق لجميع أسر  أيلول/سبتمرب 
أشار   ،)2016 أيار/مايو   – )آذار/مارس  الجولة األوىل  تقريًبا: يف  النازحن 
معظم الذين لم يتمكنوا من الوصول إىل ممتلكاتهم إىل أن القتال الدائر 
)٪41( والتوترات املجتمعية )٪33( كانا السبب وراء عدم عودتهم، وهي 
األسباب التي تكررذكرها أيضاً يف الجولة الثانية )شباط/فرباير – نيسان/ابريل 
الثالثة والرابعة )تموز/ الجولة  التوايل(. بحلول  2017( )٪28 و٪23 عىل 

يوليو – أيلول/سبتمرب 2017؛ آب/أغسطس – تشرين الثاين/نوفمرب 2018(، 
تغريت األسباب: قالت ٪40 من األسر يف الجولة الثالثة )تموز/يوليو – أيلول/
سسبتمرب 2017( و٪58 يف الجولة الرابعة )آب/أغسطس – تشرين الثاين/

نوفمرب 2018( أن السبب يف ذلك هو عدم سماح األمن أو املسؤولن املحلين 
لهم بالوصول إىل ممتلكاتهم. 

إمكانية الوصول إىل العقارات يف محافظة األصل؟
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 نعم   كال

97.591.9

5.9 2.58.1

94.1

1 3جولة  جولة  2 4جولة  جولة 

28.6

71.3

اإلسكان، األرض، وامللكية

النزوح خالل  نوع املأوى 

قبل 
النزوح

1  جولة 
%

2  جولة 
% 

3  جولة 
% 

4  جولة 
% 

79.83.75.25.113.6بيت ملأ

82.4 18.178.178.479.7بيت إيجارأ

1.07.55.78.71.5استضافة

1.110.710.76.52.5أخرىب

 أ. مع أسرة مقربة أو ممتدة.

ب.  يشمل املخيمات، أو املباين واملساكن غري املكتملة أو املباين أو املؤسسات الدينية، أو الفنادق، أو املدارس، 
أو مباين حكومية أخرى.

اإلسكان، األرض، وامللكية

األصل؟ محافظة  يف  العقارات  حالة 

1  جولة 
%

2  جولة 
% 

3  جولة 
% 

4  جولة 
% 

متضررة بشدة 
57.1 39.5 42.5 25.0 أو مدمرة

31.7 30.4 28.8 31.0 متضررة جزئيا

6.87.9 0.8 7.5 حالة جيدة

23.13.2 26.4 36.5ال أعرف

غري أخرى
غري 1.70.2متوفرةأ

متوفرةأ

أ. لم يتم السؤال عن هذه الفئة يف هذه الجولة.
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وأشارت ما يقارب نصف جميع األسر النازحة إىل أنها قدمت طلبا للحصول 
عىل تعويضات بحلول الجولة الرابعة )آب/أغسطس – تشرين الثاين/نوفمرب 
2018(، وهي زيادة هائلة من الجولة األوىل )آذار/مارس – أيار/مايو 2016(

حيث تقدمت و٪2 من األسر النازحة فقط بطلبات التعويضات وشكلت هذه 
الطلبات ٪9 من أصل املساعدات فقط. عىل الرغم من الزيادة الكبرية يف 
نسبة األسر التي تقدمت بطلبات للحصول عىل تعويضات يف الجولة الرابعة 
)آب/أغسطس – تشرين الثاين/نوفمرب 2018( ما زالت ٪97 من األسر التي 
قدمت طلبات التعويضات تنتظر البت بطلباتها. قال ٪1 من املتقدمن فقط 

إن طلباتهم ُقبلت، بينما أفاد ٪2 أن طلباتهم قوبلت بالرفض.

هل تقدمت بطلب للحصول عىل تعويضات؟
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7.5
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50.2

49.7

2.43.9

النازحن داخليا إىل أنهم يعلمون بوجود تعويضات. تنطبق  1، أشار %9.6 فقط من جميع  أ.  يف جولة 
األرقام الواردة يف هذا الجدول عىل جميع عينات النازحن داخليا، بغض النظر عن معرفتهم بالتعويض.

منطقة  إىل  كركوك  يف  الحويجة  من  النازحن  أحد  يصف 
الزراعية  منزلهم وأراضيهم  تدمري  نفس املحافظة  أخرى يف 

يف قريتهم األصلية:

كان لدينا يف منطقتنا األصلية بيت وقطع 

أرض زراعية كنا نزرعها ونستفيد من 

محاصيلها. ولكن بسبب هجوم داعش تضرر البيت وبقيت 

الجدران فقط. واألرض الزراعية التي نمتلكها أحرقوها، 

وقسم من األشجار التي كانت مزروعة أصبحت مريضة 

بسبب الحروق وتلوث البيئة بمواد كيميائية. نحتاج إىل 

استقرار الوضع األمني هناك وترميم بيتنا ليك نتمكن 

العيش فيه ثانية وإرجاع تأهيل األرض للزراعة.

يصف أحد النازحن من داقوق يف محافظة كركوك والذي بقي 
يف تلك املحافظة الوضع قائال:

قمنا بزيارة منطقتنا األصلية، ولكن واجهنا 

صعوبات أمنية منها األلغام. كما لم يسمح 

لنا الجيش العراقي بالدخول حفاظاً عىل حياتنا. والبيوت 

هناك مدمرة، غري صالحة للعيش، وقد احرتقت ممتلكاتنا 

أثناء األحداث.

كررت نازحة من املوصل يف نينوى إىل البصرة التأكيد عىل أهمية 
التعويضات لتحقيق حل دائم للسكن:

بيتي مدمر وفيه أضرار بالغة ويحتاج إىل إعادة 

تأهيل. ابني الكبري ذهب مرة واحدة وجرياين 

هناك هم من أبلغوين. أحتاج اىل تعويض من الحكومة، وهذا 

من حقي وإال كيف يل أو لغريي أن يعود إن لم تتوفر اإلمكانية؟

تصف نازحة أخرى أصلها من خانقن يف دياىل وتعيش اآلن يف 
بغداد، صعوبات عائلتها يف إعادة بناء منزلها يف دياىل:

قبل بضعة أشهر قمنا بزيارة بقعة أرض 

سميت منزلنا. وحتى اآلن لم نتمكن من 

إعادة بنائه لعدم وجود أي معاملة تعويض من قبل 

املعنن، سواء من الحكومة أو املنظمات. وال يوجد لدي 

مبالغ كافية، بل من املستحيل أن أعيد إعماره. أقف 

مكتوفة األيدي أمام هذه الظروف.
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:6 5 و  املعيار 

الوثائـق الشـخصية وغريهـا واالنفصال عن األسرة ولم شمل األسرة 
بشكل عام، لم تفقد هذه املجموعة من النازحن خارج املخيمات وثائقها، و كانت لدي نسب متزايدة من أولئك الذين فقدوا وثائقهم القدرة عىل اسرتدادها 
مع مرور الوقت.5 وباملثل، توصلت دراسة استقصائية لتقييم االحتياجات متعددة املجموعات أجريت يف أيلول/سبتمرب 2018 إىل أن عدد قليل من األسر 

النازحة يف نفس اإلطار الزمني لألسر يف هذه الدراسة )2014-2015( أبلغت عن فقدان املستندات.6

للتذكري، تم تقديم إطار العينة للدراسة من قبل DTM يف ديسمرب 2015. نتائج الدراسة تعمم عىل النازحن داخلياً غري املقيمن يف املخيمات بسبب داعش بن يناير 2014 وديسمرب 2015 يف   5
واحدة من السبع محافظات األصل إىل بغداد، البصرة وكركوك والسليمانية. ال تعمم الدراسة سكان املخيمات من النازحن داخلياً أو النازحن داخلياً يف مواقع جغرافية أخرى أو النازحن 

داخليا بعد ديسمرب 2015.

مبادرة REACH. "العراق: الجولة السادسة لتقييم االحتياجات متعددة املجموعات." أيلول 2018.   6 
 www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/reach_irq_report_mcna_vi_sept2018_1.pdf

هل فقدت أو أي فرد من أفراد العائلة الوثائق الشخصية؟

4 جولة 
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إذا فقدت أنت أو أحد أفراد العائلة الوثائق شخصية، هل تمكنت من استبدالها؟

 نعم، استبدلت جميع أو بعض الوثائق   كال   غري معروف
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تصف نازحة من الرمادي يف األنبار الصعوبات التي واجهتها يف الحصول عىل مستندات بناتها يف البصرة، والتي هي منطقة نزوحهم:

 طلبت دائرة الجوازات تأكيدات إلثبات الوصاية من املحكمة، كون بنايت صغريات يف العمر 

وأبيهم متويف. وعندما قدمت للحصول عىل إثبات وصاية يف املحكمة جرت تداوالت بن 

املحكمة ودائرة الجوازات حجزت عىل أثرها هوية أحوايل املدنية وبطاقة سكني ملدة 6 اشهر ألنني من 

األنبار. وبالتايل، لم أستطع إىل يومنا هذا الحصول عىل جوازسفر لبنايت. ولم أشعر باملساواة مع أفراد 

املجتمع املضيف مطلقاً، وأساؤو معاملتي، وبدأت األسئلة تنهال عيل عن كيف أتينت إىل هنا واتهمونا 

بأننا السبب وراء هذه املشاكل. 
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ال يزال انفصال أفراد األسرة عن بعضهم بن األسر النازحة خارج املخيمات ضئيالً جداً. فقد تفرق أقل من ٪5 من األسر ألكرث من 3 أشهر يف الجولة الرابعة )آب/
أغسطس – تشرين الثاين/نوفمرب 2018(. جزئيا بسبب الحركة الطبيعية كالزيجات والوظائف. ويف حاالت أخرى، بسبب عودة أحد أفراد األسرة.

 هل تفرق او انفصل أحد أفراد عائلتك االعتيادين
)يف نفس االسرة( ألكرث من ثالثة شهور؟
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إذا تفرق او انفصل أحد أفراد عائلتك االعتيادين )يف نفس االسرة( ألكرث من ثالث 
أشهر، هل تم إعادة شمل عائلتك اآلن؟
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 نعم، جميع أفراد األسرة مع بعضهم البعض 

 ليس دائما، بعض أعضاء األسرة يذهبون ويعودون

غري موحدة، بعض أعضاء األسرة يعيشون يف أماكن 
أخرى ولكن لديهم خطط للم الشمل

لم يتم لم شملهم، بعض أعضاء األسرة يعيشون 
يف أماكن أخرى بدون خطط محددة للم الشمل
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:7 املعيار 

املشاركة يف الشؤون العامة
كانت املشاركة املدنية بن األسر النازحة منخفضة طوال فرتة نزوحها، سواء كان ذلك من خالل العمل التطوعي أو التربع باألموال أو حضور اجتماعات أي 
مجموعة، بالرغم من أن النسبة يف الجولة الرابعة )آب/أغسطس – تشرين الثاين/نوفمرب 2018( ازدادت بشكل كبري إىل ٪23، من ٪14 يف العام املايض ومن 
٪3 فقط يف الجولة األوىل )آذار/مارس – أيار/مايو 2016(. ومن األنواع العديدة من املنظمات املدنية أو الجمعيات املهنية – بما يف ذلك املجموعات السياسية 
والدينية والثقافية والخريية التي سألت الدراسة عنها أسر النازحن، كانت مجموعات أولياء األمور أو لجان املدارس األنشطة الوحيدة التي سجلت فيها 

معدالت استجابة أعىل من 5٪.

هل شاركت يف مجالس الحقيقة واملصالحة؟
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هل شاركت يف أنشطة مجتمع مدين؟
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املشاركة يف الشؤون العامة

للعيش؟ أفضل  مكانا  املجتمع  هذا  جعل  يف  أمثالك  أشخاص  تأثري  مقدار  ما  باعتقادك، 

النزوح  قبل 
%

1  جولة 
% 

2  جولة 
% 

3  جولة 
% 

4  جولة 
% 

28.05.23.52.92.5كثري

40.517.933.636.643.2بعض

17.626.429.434.640.1ليس كثريا

10.335.627.122.014.2ال تأثري

غري متوفرة3.614.96.43.9ال أعلم

أفاد أحد النازحن، وبصفته أحد النازحن من داقوق يف كركوك ومن الذين بقوا يف محافظة كركوك:

 بالنسبة يل ولوالدي، ال ننتمي إىل أي ناٍد أو مجموعة رسمية. لكن بحكم عملنا يف مجال التعليم، نحضر 

اجتماعات مجالس األولياء يف املدرسة، باإلضافة إىل أن والدي هو عضو نقابة املعلمن وهي نقابة حكومية. 

أما قبل النزوح، لم أكن أنتمي إىل أية مجموعة أو نادي. أما والدي، فكان عضوا يف نقابة املعلمن منذ فرتة طويلة.

كانت النسبة املئوية للناخبن املؤهلن يف العراق الذين صوتوا 44.52 يف املئة، لكنها تتباين عىل نطاق واسع عىل أساس املحافظة. ال يمكن مقارنة هذا الرقم بما وجدناه يف الدراسة الطولية،   7
 http://eprints.lse.ac.uk/89698/7/MEC_Iraqi-elections_Report_2018.pdf .ألننا سألنا فقط عن رب األسرة، ومعظمهم من الرجال

الرابعة )آب/ 2018، وسألت الجولة  أجريت االنتخابات الربملانية يف مايو 
سلوك  عن  الدراسة  هذه  من   )2018 الثاين/نوفمرب  تشرين   – أغسطس 
التصويت يف االنتخابات. أشارت أغلبية بسيطة من األسر النازحة إىل أنها 
صوتت يف تلك االنتخابات، ومن بن أولئك الذين صوتوا، تمكنت األغلبية 
العظمى من التصويت يف محافظات النزوح.7 ولكن من بن أولئك الذين 
لم يصوتوا، قالت األغلبية إنها لم تصوت بسبب عدم اهتمامها أو إيمانها 
بالنظام السيايس. ولم يستطع جزء آخر من هذه املجموعة الحصول عىل 

بطاقة الكرتونية أو لم يستلمها )29٪(.

السليمانية  إىل  دياىل  يف  خانقن  من  النازحن  أحد  شرح 
الوضع قائال:

 لقد صوتت يف محافظة النزوح وقد اصبت 

بخيبة األمل. لم أثق يف عملية التصويت ولن 

أثق أبداً، ألن هناك الكثري من االحتياالت يف العملية برمتها. 

ال توجد شفافية يف االنتخابات.

4: سلوك التصويت جولة 

هل شارك رب األسرة 
التي  باالنتخابات  بالتصويت 

12 أيار2018؟  جرت يف 
%

كال، اإلجابة  كانت   إذا 
لم يصوت رب األسرة؟  ملاذا 

%

55.8نعم

لم يستلم البطاقة 
18.2االلكرتونية

غري قادر عىل التقديم 
15.8للبطاقة االلكرتونية

ليس لديه االهتمام أو 
53.1الثقة بالنظام السيايس

44.2كال
غري قادر عىل السفر إىل 

11.6موقع التصويت

1.4أخرى
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يصف أحد النازحن من بيجي يف صالح الدين ويعيش اآلن يف 
محافظة كركوك عملية التصويت:

نعم، صوّتنا يف االنتخابات، وقبل 

ذلك بشهرين أتت لجنة اىل القرية 

من املفوضية العليا لالنتخابات وحّدثوا بطاقات 

الناخب تحضرياً لالنتخابات. ويف يوم التصويت، 

ذهبنا اىل املدرسة يف القرية وصوتنا وكانت 

عملية سهلة اإلجراءات.

البصرة  إىل  نينوى  يف  كيف  تل  من  النازحن  أحد  شرح 
قائال: األسباب 

i حالياً، ال أعتقد أن الحكومة 

العراقية تسعى لتحسن أوضاعنا. 

هم منشغولون باملناصب وكيفية توزيعها. ومنذ 

شهر الخامس حتى اآلن لم تعلن نتائج 

االنتخابات بشكل رسمي ولم تتشكل حكومة. 

كل هذا يؤكد أن شغل الحكومة الشاغل هو 

املناصب وكيف يوزعون الغنيمة. مثال ذلك يف 

البصرة تجد كل دائرة تميل لحزب معن وحتى 

املجلس املحيل مسنود من جهة معينة ويميل 

ويعمل لخدمة من يسنده ... إلخ.

السليمانية  إىل  الدين  صالح  يف  بيجي  من  آخر  نازح  وصف 
تجربته مع بطاقات الناخبن:

كال، لم تتح لنا بطاقة إلكرتونية، فأنا 

ذهبت إىل مكاتب املفوضية، لكن لم 

يعطونا البطاقة. قالوا اذهبوا إىل منطقتكم 

األصلية، وعند الذهاب إىل هناك قالوا لنا اذهبوا 

اىل املكان الذي قدمتم به العريضة، وعند 

الذهاب إىل هناك ايضاً لم نجد أي يشء.

أوضحت نازحة أخرى من الرمادي يف األنبار إىل البصرة أفكارها 
حول االنتخابات العراقية:

كال لم أدِل بصويت، ألن االنتخابات 

أصبحت مسرحية أو أشبه بربنامج 

Arabs Got Talent، يستعرض فيها املرشحون 

أنفسهم بكمية اإلعالنات والدعايات االنتخابية مع 

تصعيد الوعود واألماين بالحياة الوردية. ويرفعون 

صوتهم بهذه الوعود الكاذبة، وحتى أنهم أصبحوا 

يشرتون أصوات الناس البسطاء الذين يعانون من 

الفقر بسببهم. يقوم املرشحون بدفع 100 ألف دينار 

عراقي وأحيانا وصل اىل 25 ألف دينار عراقي 

لصوت الفرد الواحد. وبسبب احتياج الناس إىل 

املال، يبيعون أصواتهم مقابل دراهم معدودة؛ 

فضالً عن أن القوائم االنتخابية ال تأيت بوجوه 

جديدة. وعملية االنتخاب ما هي إال إعادة تدوير 

النفايات، أقصد إعادة تدوير الوجوه الفاسدة.
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:8 املعيار 

الوصول إىل العدالة
قياس الوصول إىل العدالة ليس باألمر البسيط، كم أنه ال يحدث بالضرورة فور توقف العنف والقتال. وعىل هذا النحو، سألت الدراسة املجيبن عن تفضيالتهم 

حول أساليب العدالة التي كانت أكرث أهمية بالنسبة لهم وعمن الطرف الذي يعتقدون أن عليه ترؤس العمليات املتعلقة بالعدالة.

الثانية  العدالة يف الجولة  محاكمة املجرمن هي األسلوب األول لتحقيق 
حتى الرابعة )شباط/فرباير – نيسان/ابريل 2017؛ آب/أغسطس – تشرين 
السابقة  سبل املعيشة  استعادة  أهمية  انخفضت   .)2018 الثاين/نوفمرب 
من الجوالت الثانية إىل الرابعة )شباط/فرباير – نيسان/ابريل 2017؛ آب/

أغسطس – تشرين الثاين/نوفمرب 2018( من 17 يف املئة إىل 5 يف املئة. ربما 
النازحة داخلياً  التي تفيد بأن األسر  النتائج املذكورة أعاله  يرجع ذلك إىل 
يف  استقرارا  أكرث  رزق  مصادر  إيجاد  عىل  متزايد  بشكل  قادرة  أصبحت 

قطاعات غري القطاع غري الرسمي أثناء النزوح.

صّرح أحد النازحن من الفلوجة، األنبار واملقيم يف بغداد قائال:

سابقاً، كنا نلجأ إىل كبار العشرية عند حدوث 

مشكلة للفصل فيها. أما اآلن، فاللجوء إىل 

القوات األمنية أفضل لكوننا غريبن عن املنطقة. ولكن الحمد 

لله، لم نتعرض منذ أن وصلنا إىل هنا إىل أية إساءة.

الوصول إىل العدالة

لعائلتك؟ العدالة  تحقيق  يف  أهمية  األكرث  الجانب  هو  ما 

2  جولة 
%

3  جولة 
% 

4  جولة 
% 

61.044.254.7محاكمة املجرمن

2.127.421.0التعويض عن االنتهاكات

العثور عىل الحقيقة 
9.84.47.4واالعرتاف باالنتهاكات

استعادة الحياة 
17.717.310.2واملعيشة السابقة

9.36.76.5استعادة اإلقامة السابقة

0.20.00.1اخرى

ثقة النازحن باملحاكم لتحقيق العدالة لكل من الجرائم العادية )٪61( وجرائم الحرب )٪51( كانت األعىل: –كلتاهما ارتفعا بن الجولة الثانية والرابعة 
)شباط/فرباير – نيسان/ابريل 2017؛ آب/أغسطس – تشرين الثاين/نوفمرب 2018(. والجدير بالذكر أن نسبة الذين وثقوا باملجتمع الدويل يف التعامل مع جرائم 

الحرب انخفضت بشكل كبري بن الجولتن الثالثة والرابعة )تموز/يوليو – أيلول/سبتمرب 2017؛ آب/أغسطس – تشرين الثاين/نوفمرب 2018(.

الوصول إىل العدالة

يف مسألة املساعدة  يف  أكرث  تثق   بمن 
العادية؟ للجرائم  العدالة  تحقيق 

2  جولة 
%

3  جولة 
% 

4  جولة 
% 

48.761.4 43.1 املحاكم

41.438.231.9الشرطة

3.710.74.4املجتمع الدويل

11.92.62.4أخرىأ

القبائل،  الدينين، وزعماء  أ.  يشمل املسؤولن املنتخبن، واإلدارة، والزعماء 
وجبهات الحشد الشعبي.

الوصول إىل العدالة

تحقيق يف  املساعدة  مسألة  يف  أكرث  تثق   بمن 
حرب؟ جرائم  ارتكاب  بتهمة  العدالة 

2  جولة 
%

3  جولة 
% 

4  جولة 
% 

43.151.1 38.1 املحاكم

9.08.615.4الشرطة

39.944.726.4املجتمع الدويل

12.13.36.7أخرىأ

أ.  يشمل املسؤولن املنتخبن، واإلدارة، والزعماء الدينين، وزعماء القبائل، وجبهات الحشد الشعبي.

قال أحد النازحن من بيجي يف صالح الدين واملقيم يف السليمانية:

بسبب ضعف القانون، التجأنا إىل العشائر. هنا يوجد قانون، حن ُكِسر زجاج سياريت، ذهبت إىل األسايش واكتشفوا الفاعل.

لكنني تنازلت عن الشكوى بعد اعتذاره. كانت دوافعه عنصرية. فربأيي يجب أن يسود القانون، فالقانون حل لكل املشاكل.



الثاين  :الجزء 

العائدين عينة 
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الجزء الثاين: عينة العائدين

نظًرا ألن اللجنة الدائمة املشرتكة بن الوكاالت تقدم تعريًفا قائًما عىل الحقوق اإلنسانية بدالً من الجغرافيا "للحل الدائم"، فقد استمرت الدراسة يف تتبع هذه العائالت العائدة لرصد   1
تقدما نحو حل دائم.

شاركت يف الجولة األوىل من دراسة "وصول النازحن العراقين إىل حلول 
الثانية من  الجولة  بداية  أسرة يف   427 منها  عادت  أسرة،   3853 دائمة" 
عداد  يف  مصنفة  وبقيت   ،)2017 نيسان/أبريل   – )شباط/فرباير  الدراسة 
العائدين خالل كانون األول/ديسمرب 2018، عندما أنجزت الجولة الرابعة 

)آب/أغسطس – تشرين الثاين/نوفمرب 2018( من البحث.1

تنطبق هذه النتائج فقط عىل العائدين الذين تمت مقابلتهم. يواجه هؤالء 
العديد من التحديات منها ما يتعلق بالسالمة واألمان وإعادة بناء املنازل 
السابقة وإيجاد وظائف ومدراس واالنضمام  والشركات وتأمن األمالك 
مجددا إىل مجتمعاتهم. ويحدد هذا التقرير االسرتاتيجيات التي يستخدمها 
النزوح والعودة إىل منازلهم بعد العنف  العائدون للتعامل مع تحديات 

والصراع الذي تسببت به أزمة داعش.

يف الجولة األوىل )آذار/مارس – أيار/مايو 2016( كانت هذه األسر يف حالة 
نزوح. أتت الغالبية العظمى من األسر التي عادت إىل ديارها يف بداية الجولة 
2017( من األنبار، مما  الدراسة )شباط/فربابر – نيسان/إبريل  الثانية من 
يعكس الظروف األمنية عىل أرض الواقع. كانت األنبار، والتي كانت معقالً 
لداعش وواحدة من أوائل املناطق التي حررها الجيش العراقي )صيف 2016(.

العائدين عينة 

عادوا؟أ أين  إىل  العائدين:  عينة 

% 
)n(

73.8 )315(أنبار

0.2 )1(بابل

1.2 )5(بغداد

13.8 )59(دياىل

0.7 )3(كركوك

2.3 )10(نينوى

8.0 )34(صالح الدين

2 وأقامت يف هذه املناطق حتى  التي انتقلت إىل مناطقها األصلية بدًءا من الجولة  العائالت  أ.  هذه هي 
الجولة الرابعة. وهكذا، فإن البيانات الواردة هنا تعكس مكان وجود هؤالء العائدين يف الجوالت 2 و3 و4.

خريطة 2: وصف مفصل ملحافظات العودة

كربالء

دهوك

أربيل
نينوى

كركوك
السليمانية

صالح الدين

دياىل

بغداد
األنبــار

بابل
واسط

القادسية

ذي قار

ميسان

النجف

مثنى

البصرة
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النتائج األساسية بن العائدين

:1 املعيار 
األمن واألمان

أفاد %1.6 فقط من العائدين أنهم تعرضوا لتهديد أمني. وشعر أكرث من 
%90 يف الجوالت الثانية إىل الرابعة )شباط/فرباير 2017 إىل كانون األول/

ديسمرب 2018( بقدر من األمان. ومع ذلك، ما تغري هو الطريقة التي عرب 
بقدر  باألمان. فمثال، تضاعفت اإلحساس  فيها املجيبون عن إحساسهم 
متوسط من األمان من الجولة األوىل إىل الرابعة، بينما انخفضت اإلحساس 

باألمان الكامل بأكرث من النصف.

:2 املعايري 
املعيشة مستوى 

تستطيع سبع من كل عشرة أسر أن تتكفل باحتياجاتها األساسية، لكن 
ذلك ال يعني أنها تستطيع الوفاء بهذه االحتياجات باملستويات التي كانت 
عليها قبل النزوح. وعىل مدار الجوالت، يفيد العائدون بشكل متزايد أن 
مستوى معيشتهم بات أفضل أو بقي كما كان عليه قبل التشرد. وتناقص 
عدد الذين يرون أن وضعهم اليوم أسوأ مما كان عليه. يظل اقرتاض األموال 
اسرتاتيجية رئيسية، وقد استطاع ما يزيد قليال عن أربعن باملئة أن يسددوا 

الديون التي ترتبت عليهم أثناء تشردهم أو بدؤا عىل األقل بتسديدها.

:3 املعايري 
والعمالة   العيش  سبل 

عاد %80 من العائدين إىل الوظائف التي شغلوها قبل النزوح. ولكن عددا 
قليال جدا من العائدين الذين كانوا يعتمدون بشكل أسايس عىل الزراعة قبل 
النزوح عاد إىل مزاولتها. وانخفضت نسبة العائدين الذين يتلقون مساعدات 

إنسانية بشكل كبري منذ الجولة األوىل.

:4 املعايري 
اإلسكان واألرايض واملمتلكات

تمكن %99 من العائدين يف الجولة الرابعة من الوصول إىل ممتلكاتهم، 
الثالثة و%6.5 يف الجولة األوىل. ولم  %86 يف الجولة  بينما كانت النسبة 

تتحسن ظروف ممتلكات العائدين بعد.

املعايري 5 و 6:
وغريها واالنفصال الشخصية   الوثائق 

عن األسرة ولم شمل األسرة

لقد أبلغ العائدون عن معدالت منخفضة للغاية لفقدان الوثائق وتزايدت 
قدرتهم بشكل عىل اسرتدادها. كما ال يزال انفصال أفراد األسرة متدنيا 
بن السكان العائدين وال ترتبط أسباب استمرار االنفصال بالنزوح كما يف 

حالتي الزواج والعمالة.

:7 املعايري 
املشاركة يف الشؤون العامة

البحث يف الشؤون  الذين يشملهم هذا  العائدين  ارتفعت نسبة مشاركة 
العامة بشكل كبري. واحتلت املشاركة يف مجموعة أولياء األمور أو لجان 
املدارس املرتبة األعىل فكانت من بن آكرث األنشطة التي بلغ عنها وشارك 

فيها العائدون.

:8 املعايري 
الوصول إىل العدالة

العدالة  تحقيق  أساليب  أهم  أحد  املجرمن  محاكمة  العائدون  يعترب 
ألسرهم. هناك زيادة يف عدد املتقدمن بطلبات للحصول عىل تعويض عن 
ممتلكاتهم من الحكومة العراقية، لكن لم تذكر أي أسرة أنها تلقت أموال 

تعويض حتى اآلن.
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:1 املعيار 

السالمة واألمن
ال تزال األسر التي عادت إىل منازلها عام 2016 يف عينة الدراسة تشعر باألمان إىل حد كبري. إذ يشعر أكرث من %90 من هذه األسر يف الجوالت الثانية إىل 
الرابعة )شباط/فرباير 2017 – كانون األول/ديسمرب 2018( بقدركبري من األمان. وتنسجم مشاعرها مع تجاربها: عندما سئلت إن كانت قد واجهت تهديداً 
أمنياً يف الجولة الرابعة، أجاب %1.6 فقط بــ نعم. شعرت تلك العائالت يف مناطقها األصلية بدرجة امان كتلك التي شعرت بها خالل فرتة النزوح يف الجولة 

األوىل )آذار/مارس – أيار/مايو 2016(. ولكن نسبة العوائل التي تشعر باألمان التام تراجعت مع الوقت.

هل تشعر أنت وعائلتك باألمان يف هذا املجتمع؟

 أمان تام   غري آمن

 آمن إىل حد ما  ال آمن وال غري آمن

100%

80%

60%

40%

20%

0%

3 جولة  1 جولة  النزوح 4قبل  جولة  2 جولة 

16.9

1.4
4.95.96.6

28.4

1.9
3

0.9

67.2

30.229.7

51.5

60.9

67.5

40.5

24.6

25.1

31.6

السالمة واألمن

يف: كاملة  أو  معتدلة  ثقة  لديها  التي  األسر  حصة 

3  جولة 
%

4  جولة 
%

80.880.3الجريان

45.756.2أصحاب املتاجر والتجار

33.738.2املسؤولون املحليون

44.250.1اآلخرون يف الحي

العائدين إىل املوصل كيف شعرت أسرته عندما  أوضح أحد 
عادوا إىل بيوتهم ألول مرة:

التجربة التي مررنا بها كانت مليئة 

باللهفة واالشتياق إىل منزلنا وقريتنا. 

تجربة أعطتني فرحة غامرة كنت أنتظرها منذ 

وقت طويل. الشعور الذي اعرتاين كان يشبه 

اإلحساس الذي غمرين عندما وصلت اىل مكة 

املكرمة ورأيت بيت الله. اقشعّرجسدي وأحسست 

أن الوقت توقف. أحسست بهذا الشعور عندما 

وصلت إىل القرية ورأيت منزيل وأصدقايئ 

والجريان. كان هذا شعوري عندما عدت.

يف  املقيمن  مع  عالقته  عن  يتحدث  كركوك  إىل  آخر  عائد 
منطقته األصلية:

أتيحت يل الفرصة ليك أفهم ماذا 

حدث،.كّنا نتحدث مع بعضنا عما 

جرى طوال اليوم. علمت أن وضعهم كان أسوأ 

من وضع الذين نزحوا ألنهم كانوا سجناء يف 

القرية ولم تسمح داعش ألي شخص بأن يغادر أو 

يهرب. وبعد رجوعي إىل القرية، أصبحت عالقاتنا 

أقوى من قبل، ألننا فهمنا أن من بقي من األهايل 

كانوا مجربين عىل القيام بما ال يرغبون به. لم لكن 

لديهم خيار إما أن ينفذوا ما أمروا به أو أن يقتلوا. 

ولم تتغري طريقة تعاملنا مع البعض عىل اإلطالق.
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ويبدو أن العائدين يف عينة الدراسة لم يجدوا صعوبة كبرية يف إعادة االندماج بمجتمعاتهم األصلية. أبلغت األغلبية العظمى عن شعورها بالقبول، وبقيت 
مستويات االندماج ثابتة أو ارتفعت. تثق األغلبية يف الجريان وأصحاب املتاجر، بينما بقيت الثقة باملسؤولن املحلين منخفضة. عىل هذا النحو، يشري أكرث 

من %70 إىل أن االختالفات بن الباقين، أي بن – األسر التي لم تنزح والعائدين لم تتسبب بأية مشاكل يف املجتمع.

هل تشعرون أنت وأفراد عائلتك بأن املجتمع الذي تسكنون فيه 
حاليا يتقبلكم او يرحب بكم كأعضاء يف هذا املجتمع؟

4 جولة 

96.5

2.8
0.7 100%

80%

60%

40%

20%

0%

 نعم   كال   ال نعم وال كال

6.34.9

19.9
0.70.7

80.1
9394.4

1 2جولة  3جولة  جولة 

إىل  عاد  عندما  به  شعر  ما  كركوك  إىل  العائدين  أحد  وصف 
منطقته األصلية:

شعور ال يوصف أبداً. بكيت كثرياً عندما 

عدت إىل منطقتي ومكان طفولتي، 

وأُغمي عيّل ممن شدة الفرح واالشتياق. حضنت أمي 

وال أستطيع أن أصف الفرحة التي عشت بها أثناء 

عوديت. لقد مررنا بمآٍس وظروف صعبة جداً أثناء 

النزوح، ولم أكن أتوقع أن أعود إىل منطقتي ابداً.

هل تشعر أنك أكرث أو أقل استقرارا أو انسجاما مقارنة مع الستة أشهر املاضية؟

 

4 جولة 

أكرث
36.3%

نفس 
الحال 
59.3%

أقل
4.4%

إىل أي مدى يوجد تشابه بن العائدين والباقن من حيث:

100%

80%

60%

40%

20%

0%

 كثري   قليل   ليس عىل االطالق

48.6

72.2

45.7

26.2

5.7

 إحداث املشاكلإثراء املجتمع
يف املجتمع

1.5
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:2 املعيار 

مستوى املعيشة
يف حن ذكرت معظم أسر العائدين يف عينة الدراسة أنها قادرة عىل توفري 
)شباط/ الثانية  الجولة  يف  بيوتها  إىل  عودتها  منذ  األساسية  احتياجاتها 

فرباير – نيسان/أبريل 2017(، فإن نسبة الذين قالوا إنهم قادرين عىل تأمن 
الثاين/نوفمرب  الرابعة )آب/أغسطس – تشرين  احتياجاتهم خالل الجولة 

2018( لم تصل أبداً إىل مستويات ما قبل النزوح.

مع ذلك، فإن نسبة القادرين عىل توفري االحتياجات األساسية تضاعفت بن 
الجولة األوىل )أذار/مارس – أيار/مايو 2016( عندما كانت هذه األسر ال تزال 
يف حالة نزوح والجولة الثانية )شباط/فرباير – نيسان/أبريل 2017( عندما 
عادت إىل بيوتها. وبحلول الجولة الرابعة )آب/أغسطس – تشرين الثاين/

نوفمرب 2018(، قالت %70 من األسر إن مستوى معيشتها ال يزال كما كان 
عليه قبل النزوح، وهو تغيري كبري من الجولة األوىل )أذار/مارس – أيار/مايو 

2016( عندما أفادت %94 من األسر أن وضعها كان أسوأ.

تصف إحدى العائدات إىل األنبار مستوى 
املعيشة الحايل لعائلتها:

لدينا نفس املصاريف تقريباً، ألننا لم نكن نسكن 

باإليجار يف منطقة النزوح. لذلك نصرف أموالنا 

عىل توفري االحتياجات األساسية من غذاء وملبس وإن استطعنا 

التوفري فنحاول أن نوفر قليال يف حال حدوث طارئ معن.

يناقش أحد العائدين اآلخرين إىل دياىل قدرة 
أسرته عىل تلبية احتياجاتهم:

سبق وقلت لك إن وضعنا املعييش جيد فقط 

بالنسبة إىل املأكل واملشرب، لكننا ال نستطيع 

أن ننفق أكرث من ذلك. مثال عىل ذلك، أريد أن أشرتي 

األثاث لبيتي الذي سرق ونهب أثناء العمليات العسكرية، 

وال قدرة لدي عىل ذلك.

هل تمكنت عائلتك من توفري االحتياجات االساسية خالل الثالثة أشهر املاضية؟

النزوح 1قبل  2جولة  3جولة  4جولة  جولة 

1.2

22.5 18.3 19.7

60.2

98.8

77.5 81.3 80.3

39.8
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80%

60%

40%

20%

0%

 نعم   كال

كيف تقيم مستوى معيشتك اآلن مقارنة بوضعك يف 1 كانون األول 2014؟*

 أفضل   كما هو    أسوأ

100%

80%

60%

40%

20%

0%

94.4

48.7

15

5.4

41.7

71.4

0.29.613.6

1 3جولة  4جولة  جولة 

* السؤال لم يطرح يف جولة 2

يشرح أحد العائدين من صالح الدين ما هي مصاريفه الشهرية اآلن بعد عودته إىل منطقته األصلية:

كال، ال أملك املصادر الكافية. راتبي اآلن 300000 دينار عراقي، وأنفق شهرياً عىل الغذاء 250000 دينار، وعىل مدارس األطفال   

50000 دينار شهرياً وعىل خط الكهرباء األهلية 32000 دينار، باإلضافة إىل حليب ملولودي الجديد واحتياجاته التي تكلفني 50000 

دينار شهرياً. وتعاين ابنتي من مرض الصدفية وترتاوح تكاليف عالجها بن 15000 إىل 20000 شهريا، ناهيك عن املصاريف األخرى. لذلك أضطر 

يف كثري من األوقات أن أقرتض من أخي بعض املال وأشرتي من األسواق القريبة وأسدد الديون املرتتبة عيّل يف نهاية الشهر. نعم، بالطبع 

تخليت عن كثري من االحتياجات، مثل املالبس. ستنقيض عىل عوديت سنتان ولم اشرت قطعة مالبس واحدة جديدة يك أوفر املال.
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يفيد معظم العائدين من عينة الدراسة بأنهم مجربون عىل اقرتاض األموال 
ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم. لم يتمكن نصف أوالئك الذين اقرتضوا أمواالً 
2016 من سداد ديونهم أو قروضهم  الثاين/يناير  يف أي وقت منذ كانون 
حتى اآلن. ولكن نسبة كبرية منهم )حوايل %43( إما بدأت بسداد الديون 
أو انتهت من فعل ذلك. ومن بن العوامل التي سّهلت عليهم التي يمكن 
أن القيام بذلك خصم تكلفة اإليجار: أبلغت %75 من األسر أنها لم تعد 
التي كانت تملكها. ومع ذلك،  البيوت  إىل  إيجارا اآلن ألنها عادت  تدفع 
وأسوة بنظرائهم يف النزوح، فإن تكلفة الغذاء ال تزال تشكل الجزء األكرب 

من النفقات الشهرية.

جولة 4: املبلغ املعلن الذي تم إنفاقه )بالدينار العراقي( كل شهر عىل:

N/Aأ

50,000

67,344

60,000

72,840

369,855

350,000

80,000

115,179

108,388

100,000

التنقــل وســائل 

ت مــا لخد ا

م لطعــا ا

االجــار

الطبيــة العنايــة 

لتعليــم ا

 املتوسط   الوسيط

أ.  من بن 427 أسرة، أشارت 327 أسرة إىل أنها لم تدفع ثمن اإليجار. من بن 100 شخص ممن أشاروا 
إىل دفع اإليجار أو السكن، كان املعدل 227،250 ديناًرا عراقًيا، وبلغ املتوسط 200،000 دينار عراقي. 

املعيشة مستوى 

عائلتك اعتمدتها  التي  الرئيسية  االسرتاتيجية  هي   ما 
األساسية؟أ احتياجاتك  لتوفري 

1  جولة 
%

3  جولة 
%

4  جولة 
%

46.839.841.9اقرتاض املال

4.511.93.3استالم املال

11.73.85.5استهالك املدخرات

7.75.69.7مشاركة البيت

8.710.63.1تقليل استهالك الغذاء

5.61932تقليل النفقات األخرى

156.34.5اسرتاتيجية أخرىب

أ. السؤال لم يطرح يف جولة 2

الرعاية  16 عام، والتوقف عن إرسال األطفال إىل املدارس، والحد من  ب.  يشمل تشغيل األطفال دون 
الطبية، وبيع األصول واملمتلكات.

 إذا كنت اقرتضت املال يف اي وقت منذ 1 كانون الثاين 2014
)منذ نزوحك( هل تمكنت من ارجاع ما اقرتضته؟

4 جولة 

 

 

أنا لست مضطر أن اسدد 
املبلغ ألنه كان متربع به

1.4%

كال، لم أتمكن من تسديد 
ديوين وأشك بقدريت عىل 
تسديد املبلغ يف يوم ما 

3.3%
تمكنت من  نعم، 

تسديد ديوين
7.2%

كال، لم أتمكن 
من تسديد ديوين 

إىل اآلن
52%

أنا  نعم، 
يف مرحلة 

تسديد ديوين
35.7%
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:3 املعيار 

سبل العيش والعمل 

والتوظيف العمل 

تشري أكرث من %85 من األسراملشمولة يف عينة الدراسة إىل أنها عادت إىل نفس نوع العمل الذي كانت تقوم به قبل النزوح. ولكن نسبة األسر التي كان مصدر 
دخلها األسايس الزراعة لم تعد إىل مستويات الدخل التي سبقت النزوح. وكانت نسبة العاملن يف التجارة غري الرسمية يف الجولة الرابعة )آب/أغسطس – 

تشرين الثاين/نوفمرب 2018( ضعف ما كانت عليه قبل النزو. 

وتشري أغلبية العاملن يف الحكومة فقط إىل أنهم ال يواجهون مشاكل يف العمل، يف حن أن العاملن يف الزراعة والتجارة كانو يواجهون مشكلة كربى وهي 
نقص السيولة النقدية.2

يف الدراسة االستقصائية للجولة الخامسة القادمة، هناك وحدة عن النشاط الزراعي وسبل العيش، أجريت بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة )الفاو(.  2

العيش والعمل سبل 

للدخل؟* األسايس  هو املصدر  ما 

النزوح قبل 
1  جولة 

% 
2  جولة 

% 
3  جولة 

% 
4  جولة 

% 

22.50.521.821.324.4راتب من القطاع العام 

6.30.51.60.51.4راتب من القطاع الخاص

14.70.02.82.11.2العمل يف الزراعة

26.20.034.417.820.6اعمال حرة

تجارة حرة أو اعمال 
20.80.225.54541يومية متفاوتة

10.05.22.32.6تقاعد

6.80.55.68.78.2مصدر آخر

0.998.10.70.90.7ال يوجد مصدر للدخل

*  يف الجولة األوىل، كانت صياغة السؤال باللغة العربية هي "الدخل"، والذي يفهمه املجيبون عىل أنه راتب ثابت. عىل هذا النحو، يف الجوالت الالحقة، 
تم تغيري صياغة السؤال للسؤال عن املصدر الرئييس "للنقود". 

هل عدت إىل الوظيفة التي كانت لديك قبل النزوح؟

 نعم
85.5%

 كال
14.5%

جولة4

إذا لم تعد لنفس الوظيفة، ملاذا؟

 

حواجز 
 شخصية

8.5%

قانونية  عوائق 
10.2%

 عوائق جسدية
13.6%

4 جولة 

مالية  عوائق 
27.1%  أخرى

40.7%

قال أحد العائدين إىل دياىل:

وضعنا املايل 

جيد ألين 

موظف يف الحكومة. هناك 

الكثري من التغيريات ألن 

الراتب كان يدفع يف املوعد 

املحدد خالل فرتة النزوح. 

نعيش اآلن يف بيتنا الخاص 

وليس باإليجار كما كان 

الحال يف السابق.
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يصف أحد العائدين إىل بغداد الصعوبات التي واجهتها عائلته يف استئناف عملها يف الزراعة يف منطقتها األصلية:

أعمل حاليا يف السباكة وتمديد خطوط الكهرباء إىل املنازل الحديثة البناء، وهي مهنة اكتسبتها 

وتعلمتها أثناء النزوح. واآلن، أصبحت أتقنها بالكامل. وكنت أنوي عندما أعود إىل منطقتي 

األصلية أن أفتح متجرا لهذه الغاية وأبدأ حياة جديدة، ولكن لم أستطيع فتح املتجر بسبب قلة اإلمكانيات 

املادية. وما زال هذا املشروع قائما ريثما تتوفر الظروف التي ستسمح يل بتنفيذه مستقبال. وليس بإمكاين 

العودة اىل مهنتي السابقة وهي الزراعة لعدم توفر الوقت لذلك. ولكن إخواين بدأوا العمل بالزراعة ولكن ليس 

بالحجم الذي كنا نزرعه سابقا )قبل النزوح(. وبالتايل ال يكفي هذا العمل لسد احتياجات العائلة املادية. ومن 

الناحية األخرى، نجح بعض العائدين يف العودة إىل عملهم السابق إن كان لديهم املال الضروري لذلك. املنطقة 

مدمرة وتحتاج إىل إعادة تأهيل ليك لنتمكن من إعادة زراعتها. ولم يفلح البعض اآلخر يف العودة إىل عمله 

السابق، واضطر ملزاولة عمل آخر إن كان من اصحاب املهارات والحرف. أما من ال يملك مهارة أو حرفة، فهو 

يتجه للعمل يف البناء بأجور يومية يف منطقة األصل أو املناطق املجاورة.

املساعدات

أبلغت نسبة مرتفعة من أسر العائدين يف عينة الدراسة عن تلقي املساعدات أثناء نزوحهم يف الجولة األوىل )آذار/مارس – أيار/مايو 2016(، وكذلك بعد 
العودة إىل ديارهم يف الجولة الثانية )شباط/فرباير – نيسان/أبريل 2017(. وبحلول الجولة الرابعة )آب/أغسطس – تشرين الثاين/نوفمرب 2018(، كان أقل 

من %10 من العائدين يحصلون عىل مساعدات.

نسبة األسر النازحة داخليا التي تتلقى مساعدات إنسانية

100%

80%

60%

40%

20%

0%

 نعم   كال 

8.29.8

88.190.2

91.890.2

11.99.8

1 2جولة  3جولة  4جولة  جولة 

قال أحد العائدين إىل املوصل:

لم نستلم أي يشء منذ أن عدنا .ويختلف 

الوضع اآلن عما كان عليه يف السابق أثناء 

وجودنا يف البصرة، حيث كنا نستلم مواد غذائية من دائرة 

الهجرة وبعض املواد املنزلية من املنظمات. وكانت تجربتنا 

معهم جيدة فقد ساعدونا كثرياً يف سد بعض االحتياجات.
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ما هي املشاكل الرئيسية التي تواجهها األسر العاملة يف الزراعة؟أ

4 جولة 

100%

80%

60%

40%

20%

0%

46.1

22.4
10.5

ال اواجه أي 
مشاكل

ال يوجد 
رأس مال

إزالة األرايض الري
من الذخائر غري 
املنفجرة واأللغام

أخرىبب

9.211.7

n = 76 .أ

 ب.  تشمل: تزويد البذور واألسمدة، وتجهيز الحيوانات وإصالح اآلالت، والقدرة عىل
نقل اإلنتاج إىل األسواق، وعدم وجود أسواق عاملة، ومشاكل الكهرباء.

ما هي املشاكل الرئيسية التي تواجهها األسر العاملة يف القطاع الحكومي؟أ

100%

80%

60%

40%

20%

0%

89.6

ال اواجه أي 
مشاكل

4

عدم دفع 
الراتب

أخرىب

6.4

4 جولة 
n = 125 .أ

ب. تشمل: عدم وجود مبنى، وعدم وجود مشرفن وموظفن، وعدم وجود اللوازم.

ما هي املشاكل الرئيسية التي تواجهها األسر العاملة يف التجارة؟ أ

100%
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40%
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45.3

ال اواجه أي 
مشاكل

43

ال يوجد رأس 
مال

5.5

ال توجد 
أسواق عاملة

أخرىبب

6.3

4 جولة 

n = 128 .أ

ب. تشمل: تزويد املواد الخام وعدم وجود سلع لشرائها وبيعها.

وصف أحد العائدين اآلخرين إىل األنبار تلقي املساعدات لبدء 
مشروع تجاري جديد يف منطقته األصلية:

استلمت عام 2016 مساعدات من منظمة عىل 

شكل أدوات صالون حالقة، لكن املشروع 

فشل فشال كبريا بسبب ضعف القوة الشرائية يف املنطقة. 

نتيجة لذلك، قمت ببيع األدوات واستعملت االموال كإيجار 

ولتسديد الديون يف وقتها. لم تكن التجربة مع املنظمات 

جيدة، صحيح أنهم ساعدوين يف شراء أدوات مشروع 

الحالقة ولكن السوق لم يكن يسمح ملشروع كهذا أن ينجح.
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:4 املعيار 

اإلسكان، األرض، وامللكية
عادت الغالبية العظمى من األسراملشمولة يف عينة الدراسة التي أبلغت أنها كانت تمتلك منزال قبل النزوح إىل ممتلكاتها. ومع مرور الوقت، تضاءل عدد 
العوائق التي كانت تحول دون الوصول إىل املمتلكات. يف الجولة األوىل )آذار/مارس – أيار/مايو 2016( تمكن %6.5 فقط من عائالت العائدين من الوصول اىل 

ممتلكاتهم. بحلول الجولة الرابعة )آب/أغسطس – تشرين الثاين/نوفمرب 2018(، ازدادت النسبة اىل 99.1%.

العقبة الرئيسية التي ال تزال قائمة هي حالة املمتلكات الخاصة بالعائدين يف عينة الدراسة. ال تظهر النتائج أي تغيري بهذا الخصوص مع مرور الوقت. بن 
الجولة األوىل )آذار/مارس – أيار/مايو 2016(، عندما كان النزوح قائماً، والجولة الثالثة عندما عادت األسر لبيوتها، أبلغت %20 من األسر تقريباً عن أن 
ممتلكاتها قد تضررت بشدة أو تدمرت. تضاعفت نسبة العائدين الذين بلغوا عن تضرر ممتلكاتهم جزئيا من الجولة األوىل إىل الرابعة. ويشريذلك إىل أنه عىل 
الرغم من أن العودة إىل البيت تخفف من تكلفة السكن أثناء النزوح، ال تزال جودة السكن عند العودة تشكل تحدياًـ ولم يطرأ أي تحسن عىل هذا الصعيد.

إمكانية الوصول إىل العقارات؟

100%
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20%

0%

 نعم   كال 

93.3

15.314

6.5

84.786

1 2جولة  3جولة  4جولة  جولة 

0.9

99.1

هل تقدمت بطلب للحصول عىل تعويضات؟أ
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 كال

10.1

53.9

46.1

1ب 3جولة  4جولة  جولة 

97.2

2.8

89.9

أ. لم يتم طرح هذا السؤال للعائدين ف هذه الجولة.

ب.  لم يتم طرح هذا السؤال للعائدين ف هذه الجولة.

حالة العقارات؟

100%

80%

60%

40%

20%

0%

 متضررة بشدة أو مدمرة

 متضررة جزئيا 

 حالة جيدة

  ال أعرف

  أخرىأ

21.921.6

66.8

9.3
0.7
1.7

1 2جولة  3جولة  جولة 

28.2

17.7

4 جولة 

33.8

20.3

65.1

11.6

0.7
0.7

20.4

73.6

6

أ. لم يتم السؤال عن هذه الفئة يف هذه الجولة.

الذين دمرت ممتلكاتهم  العراقية تعويضات ألولئك  الحكومة  خصصت 
أو تضررت أو للذين فقدوا أفرادا من األسرة أو الذين أصيبوا بجروح. ومع 
تبدأ بقبول طلبات  أنها لم  2009، إال  التعويض تأسست عام  أن عملية 
الدولة اإلسالمية إال مؤخرا. كانت نسبة أسر  بتنظيم  التعويض املرتبطة 
العائدين التي تقدمت بطلب الحصول عىل التعويضات يف الجولة الرابعة 
خمسة أمثال الذين تقدموابطلبات التعويض يف الجولة الثالثة. ومع ذلك، 
واعتباراً من الجولة الرابعة،ما زال %90 من أولئك الذين تقدموا بطلبات 

تعويضات ينتظرون البت بمطالبهم.
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اإلسكان، األرض، وامللكية

املأوى  نوع 

النزوح  قبل 
%

1  جولة 
% 

2  جولة 
% 

3  جولة 
% 

4  جولة 
% 

88.51.764.265.676.4بيت ملكأ

8.483.125.121.322.0بيت إيجارأ

2.12.85.410.10.7استضافة

1.012.45.33.00.9أخرىب

أ. مع أسرة مقربة أو ممتدة

ب. يشمل املخيمات، أو املباين واملساكن غري املكتملة أو املباين أو املؤسسات الدينية، أو الفنادق، أو املدارس، أو مباين حكومية أخرى.

كما أوضح أحد العائدين بهذا الخصوص قائال:

سكني هنا عبارة عن غرفة يف شقة قديمة نشغلها أنا وأخي وكل العائلة. أحد جدران املرافق الصحية واملطبخ مهدم بسبب 

القصف. نغطيه بقطعة قماش. الجرذان تمأل املكان، و تتشارك كل هذه العوائل يف استخدام حمام واحد.

ووصفت إحدى العائدات األخريات إىل دياىل الوضع السكني 
لعائلتها بعد العودة بقولها:

البيت الذي نعيش فيه حالياً شبه مدمر، وقد 

قمنا ببنائه من الطن ليك يصبح صالحا 

للسكن. نصف البيت حالياً من الطن ونصفه الثاين من لبنة 

إسمنت. تضرر البيت من جراء االنفجارات، والقصف أدى إىل 

تدمريه. يتكون البيت من أربع غرف نوم وغرفة معيشة 

ومطبخ، وأسقف الغرف من طن. عند سقوط االمطار، 

يدخل املاء إىل الغرفة وال نتمكن من الجلوس فيها. وكذلك 

أثرالزلزال الذي حصل عىل البيت. ولو قارّنا بن بيتنا يف 

كركوك وبيتنا الحايل سنجد بالتأكيد أن بيتنا يف كركوك كان 

أفضل للعيش. ولكن نظرا لصعوبة دفع اإليجار هناك، لم 

نتمكن من العيش واالستقرار وفضلنا العيش يف بيتنا رغم 

أن حالته غري جيدة. ولكنه ملك لنا وال ندفع إيجاراً. جميع 

بيوت القرية التي نسكنها فيها مدمرة مثل بيتنا.

كما قال أحد العائدين إىل صالح الدين:

تقدمت بطلب للحصول عىل تعويض عن 

األضرار التي لحقت بمنزلنا بسبب النزوح، وال 

يزال الطلب معلًقا وقيد التحقيق. قدمنا األوراق الالزمة 

للطلب ونحن يف انتظار القرار النهايئ. إجراءات التقدم 

للحصول عىل تعويض طويلة ومعقدة وتتطلب زيارة عدة 

أقسام منها الشرطة واملخابرات واألمن القومي واملحكمة. 

ويقتيض األمر االنتظار وزيارة هذه األقسام عدة مرات عىل 

أمل وصول الطلب إىل املرحلة النهائية وهي لجنة 

التعويضات يف املحكمة. كما ذكرت، اإلجراءات طويلة 

ومعقدة وهي نقطة ضعف العملية.
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:6 5 و  املعيار 

الوثائـق الشـخصية وغريهـا واالنفصال عن األسرة ولم شمل األسرة 
يف الجولة الرابعة )آب/أغسطس – تشرين الثاين/نوفمرب 2018(، أفادت 12 
عائلة فقط من العائدين يف عينة الدراسة أنها فقدت وثائقها، واستبدل 

نصفها جميع أو بعض هذه الوثائق.

كما ال يتم اإلبالغ عن تفرق األسرة بشكل شائع بن العائدين املشمولن يف 
عينة الدراسة والذين لم يتم ترحيلهم إىل املخيمات. عىل أكرث تقدير، أبلغت 
2017( عن تفرق  21 أسرة يف الجولة الثانية )شباط/فرباير – نيسان/أبريل 

األسرة ألكرث من ثالثة أشهر. ومن بن األسر السبع عشرة التي أبلغت عن 
تفرق األسرة يف الجولة الرابعة )آب/أغسطس – تشرين الثاين/نوفمرب 2018(، 
قالت اثنتي عشرة أسرة إنها ال تعتزم لم الشمل. وقالت أربع أسر إن أفراد 
العائلة يأتون ويذهبون، وأسرة واحدة قالت إن العائلة متفرقة لكن لديها 

خطة للّم الشمل يف املستقبل.

هل فقدت أو أي فرد من أفراد العائلة الوثائق الشخصية؟

 

 نعم

 كال

 غري معروف

2.8%
7.7%2.1%

97.9%98.1%97.2%

1.9%2.8%

89.5%

1 2جولة  3جولة  4جولة  جولة 

هل تفرق او انفصل أحد أفراد عائلتك االعتيادين )يف نفس االسرة( ألكرث من ثالثة شهور؟

 

 نعم

 كال

3.3%4.9%

95.1%96.5%96%

3.5%3.9%

96.7%

1 2جولة  3جولة  4جولة  جولة 

وكما قال أحد العائدين إىل محافظة 
كركوك:

ال يوجد حادثة أو 

قصة تستحق أن 

أتحدث عنها سوى أنني كنت فرحا 

جداً بالعودة ألنني لم أرى والدي 

ووالديت منذ أن نزحت إىل كركوك.

 

أحد العائدين اآلخرين إىل كركوك يناقش قصة وثائق عائلته:

نعم لدي جميع مستمسكايت )وثائقي(، اآلن محفوظة يف حقيبة صغرية 

تحسباً ألي طارئ، وذلك كوننا مررنا بهذه التجربة فيما سبق، ومن الصعب 

اصدار املستمسكات )الوثائق( البديلة يف حال الضياع لكرثة اإلجراءات. كان علينا التنقل بن 

املحاكم ومراكز الشرطة والدوائر املعنية ألدالء بتبليغ عن ضياع املستمك )الوثيقة( املطلوب 

وتصديق ذلك، وإصدار املوافقة لغرض التزويد بصورة قيد من النفوس يف كركوك إىل املوقع 

البديل الذي كان مخصص لنا يف ليالن يف ذلك الوقت. وكان األمر شاق ومتعب باختصار.
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:7 املعيار 

املشاركة يف الشؤون العامة
الدراسة،  العائدين املشمولن يف عينة  ارتفعت املشاركة بشكل كبري بن 
وأسوة بأقرانهم النازحن، كانت مشاركتهم يف مجموعة أولياء األمور أو 

لجان املدارس املشاركة املدنية األكرث شيوعاً بينهم.

مستوى  عىل  املشاركة  من  املزيد  عن  العائدون  أبلغ  ذلك،  عىل  عالوة 
تشرين   – )آب/أغسطس  الرابعة  الجولة  يف  والوطنية.  الحكومة املحلية 
الثاين/نوفمرب 2018(، قال %60 منهم إنهم اتصلوا بمسؤول محيل، وأدلت 
الغالبية العظمى من أرباب األسر بأصواتها يف انتخابات أيار/مايو 2018. 
التي  الحادة يف نسبة األسر  الزيادة  السياسية مع  تتزامن هذه املشاركة 
تشري إىل شعورها بأن لديها الكثري من القدرة أو بعض القدرة عىل جعل 
)آب/أغسطس  الرابعة  الجولة  للعيش. بحلول  أفضل  مجتمعاتها مكاناً 
– تشرين الثاين/نوفمرب 2018(، أبلغت قرابة %55 من األسر بأن املشاركة 
تشعرها بالتمكن وتقرتب هذه النسبة، ألول مرة من %63، وهي نسبة 

األسر التي أبلغت عن األمر نفسه قبل النزوح.

4: سلوك التصويت جولة 

هل شارك رب األسرة 
باالنتخابات  بالتصويت 

أيار   12 التي جرت يف 
 2019؟

%

لم  ملاذا  كانت اإلجابة كال،  إذا 
 يصوت رب األسرة؟

%

84.5نعم

لم يستلم البطاقة 
16.7االلكرتونية 

غري قادر عىل التقديم 
9.1للبطاقة االلكرتونية

 ليس لديه االهتمام أو
65.2الثقة بالنظام السيايس

15.5كال
غري قادر عىل السفر إىل 

1.5موقع التصويت

7.6أخرى

هل شاركت يف أنشطة مجتمع مدين؟

100%

80%

60%

40%

20%

0%

 نعم   كال 

94.498.8
83.6

5.6
1.2

16.4

1 2جولة  3جولة  4جولة  جولة 

72.4

27.6

قال أحد العائدين اآلخرين إىل دياىل:

قمت بالتصويت يف االنتخابات الربملانية التي جرت 

مؤخراً، حيث تمت العملية من خالل مراجعة 

مفوضية االنتخابات وتحديث بطاقة الناخب الخاصة بنا. 

وبعدها ذهبنا إىل املركز االنتخابي يوم االنتخابات يف القرية 

لإلدالء بأصواتنا وكانت عملية سهلة وتمت دون معوقات.

وصف أحد العائدين إىل ريف بغداد مشاركته السياسية األخرية:

لقد انتخبت يف منطقتي األصلية وكانت العملية 

سهلة ولم نعاين من عقبات.

املشاركة يف الشؤون العامة

للعيش؟ أفضل  مكانا  املجتمع  هذا  جعل  يف  أمثالك  أشخاص  تأثري  مقدار  ما  باعتقادك، 

النزوح  قبل 
%

1  جولة 
% 

2  جولة 
% 

3  جولة 
% 

4  جولة 
% 

25.53.316.93.34.2كثري

37.919.732.330.050.7بعض

20.432.833.035.436.1ليس كثريا

8.429.515.926.79.0ال تأثري

7.714.81.94.7NAال أعلم
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:8 املعيار 

الوصول إىل العدالة
أسوة بالنازحن الذين يزالون يف حالة نزوح، ويف الجولتن الثانية و الرابعة )شباط/فرباير نيسان/أبريل 2017 وآب/أغسطس – تشرين الثاين/نوفمرب 2018( 
يرى العائدون أن محاكمة املجرمن هي أحد أهم جوانب تحقيق العدالة لعائالتهم. وقد بلغت هذه النسبة وهي %63.5 أعىل معدالتها يف الجولة الرابعة. 
بينما سجلت نسب أدىن انقسمت فيها اآلراء حول سبل تحقيق العدالة بن التعويضات واالعرتاف باالنتهاكات. بالنسبة لتحقيق العدالة يف حالتي الجرائم 
البسيطة وجرائم الحرب، ارتفعت نسبة العائدين املشمولن يف عينة الدراسة الذين يثقون بنظام املحاكم العراقية مع مرور الوقت، بينما تراجعت الثقة 
بالشرطة واملجتمع الدويل يف كل من الجرائم البسيطة وجرائم الحرب عىل التوايل. زادت الثقة يف املحاكم من %20 تقريًبا يف الجولة الثانية )شباط/فرباير  

– نيسان/أبريل 2017( إىل %50 تقريًبا يف الجولة الرابعة )آب/أغسطس – تشرين الثاين/نوفمرب 2018(.

الوصول إىل العدالة

لعائلتك؟ العدالة  تحقيق  يف  أهمية  األكرث  الجانب  هو  ما 

2  جولة 
%

3  جولة 
%

4  جولة 
%

63.5 51.5 56.7 محاكمة املجرمن

5.4 2.8 17.8 استعادة الحياة واملعيشة السابقة

15.5 12.627.4 التعويض عن االنتهاكات

العثور عىل الحقيقة 
10.1 14.1 9.8 واالعرتاف باالنتهاكات

5.2 4.2 1.9 استعادة اإلقامة السابقة

0.20.00.2  اخرى

الوصول إىل العدالة

تحقيق يف  املساعدة  مسألة  يف  أكرث  تثق   بمن 
العادية؟ للجرائم  العدالة 

2  جولة 
%

3  جولة 
%

4  جولة 
%

44.049.8 19.7املحاكم

66.046.637.7الشرطة

3.34.710.3املجتمع الدويل

11.04.62.1أخرىأ

أ.  يشمل املسؤولن املنتخبن، واإلدارة، والزعماء الدينين، وزعماء القبائل، وجبهات الحشد الشعبي.

وعلق أحد العائدين من دياىل:

أستشري والديت يف أي 

موضوع أواجهه. 

عندما نواجه مشاكل، نذهب إىل 

شيوخ القرية أو شيخ القبيلة 

ونحل املشكلة. لكن يف كركوك، 

أذهب إىل الشرطة. أفضل طريقة 

لحل املشاكل يف املستقبل هي 

الذهاب إىل الشرطة أو املحاكم، 

وهي أكرث عدالً من القبائل.

الوصول إىل العدالة

تحقيق يف  املساعدة  مسألة  يف  أكرث  تثق   بمن 
حرب؟ جرائم  ارتكاب  بتهمة  العدالة 

2  جولة 
%

3  جولة 
%

4  جولة 
%

19.753.256.3 املحاكم

14.83.05.4الشرطة

53.941.932.2املجتمع الدويل

11.61.86أخرىأ

أ.  يشمل املسؤولن املنتخبن، واإلدارة، والزعماء الدينين، وزعماء القبائل، وجبهات الحشد الشعبي.
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