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تقرير ورشة العمل
 22آذار/مارس َّ ،2012معان

مركز دراسات الالجئني
قسم أكسفورد لإلمناء ادلويل
جامعة أكسفورد

الغاايت
نبذة عا َّمة
يف عام  ،2011أجرى مركز دراسات ال َّالجئني يف جامعة أكسفورد مرشوعاً حبثياً ابلتعاون مع ٍّ
لك من املعهد الرنوجيي للشؤون ادلولية واجمللس
طول لالجئني والنَّازحني» وهَدف إىل رفد
الرنوجيي لالجئني ومركز رصد زُّالنوح ادلاخيل .ومحل املرشوع امس «إماطة اللثام عن أزمات الهتَّجري امل ُ َّ
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واضعي ال�سياسات مبعلومات م�ستنرية للعمل مبوجهبا للتصدّي ألوضاع الهتَّجري اليت طال أمدها.
َّمول املرشو َع وزار ُة الشؤون اخلارجية الرنوجيية ،وبُين عىل ٍ
ثالث من دراسات احلاةل ويه حتديداً :الهتَّجري من العراق والهتَّجري من الصومال
و زُّالنوح فيه وعرض اترخيي للهتّجري يف أمرياك الالتينية يف مثانينيات القرن العرشين .وا�س ُتمكلت تكل ادلراسات بإلقاء حملة عاملية عامة عىل
ال�سياسات اليت تركِّز عىل عدم كفاية ما يُعرف «ابحللول ادلامئة» التقليدية الثالثة ،ويقرتح املرشوع بد ًال مهنا عدداً من الاسرتاتيجيات اإلبداعية
طول 2.كام ربط املرشوع امل�ستوى «النازل» (بدءاً ابحلكومات
للمتكني من مواءمة ال�سياسة ادلولية حلاجات األشخاص العالقني يف الهتَّجري امل ُ َّ
والعالقات ما بني ادلول واملؤسسات) ابمل�ستوى «الصاعد» اذلي يبدأ ابألشخاص ملعاجلة خصوصيات امل�ستويني اللكي واجلزيئ والعالقات القامئة
بيهنام والتعقيدات اليت تكتنفهام.

طول
الهتَّجري العرايق امل ُ َّ

3

لقد عاىن العراق من عدة موجات من الهتَّجري منذ �سبعينيات القرن املايض واكن ادلافع األول وقهتا للهتّجري الهروب من مالحقة نظام صدام
حسني ،مث جاء غزو العراق عام  2003بقيادة الوالايت املتحدة األمريكية وتال ذكل حاةل من انعدام األمن أدت إىل موجات جديدة من الهتَّجري
أيضاً .ويف الوقت احلايل ،ي لِّ
ُشك العراقيون املُه َّجرون الفئة الساكنية الثانية جحامً يف العامل من حيث عدد ال َّالجئني ،فهناك ما يقارب مليوان الجئ
وما يزيد عىل مليوين انزح عرايق مبن فهيم اذلين جُهِّروا قبل عام  .2006ورمغ اخنفاض وترية العنف والزناع يف العراق ،ما زالت البالد أبعد من أن
تكون م�ستقرة وما زالت احلكومة العراقية عاجزة عن إجياد الظروف املواتية إلجناح عودة ال َّالجئني أو النَّازحني عىل حد سواء .ومن هجة أخرى،
طول» غدا ظاهرة ت ُ لّ
شك حتد ًاي
يشري وضع ال َّالجئني العراقيني املوجودين يف دول الرشق األوسط والنَّازحني يف داخل العراق إىل َّأن «الهتَّجري امل ُ َّ
م�سمتراً للفاعلني ادلوليني واجملمتع ادلويل.

أهداف ورشة العمل
تستند ورشة العمل هذه 4إىل النَّتاجئ اليت توصلت إلهيا دراسة احلاةل اخلاصة ابلهتَّجري العرايق والعمل امل�سمتر اذلي يبذهل مركز رصد زُّالنوح
ادلاخيل .و َّنظم الورشة مركز دراسات ال َّالجئني ومركز رصد زُّالنوح ادلاخيل إلجياد منرب مصغَّر للحوار 5والنقاش حول الطرق اليت ميكن لصانعي
ال�سياسات (وعىل األخص مهنم ممثلو حكومات دول املنطقة واملاحنون واألمم املتحدة) ات ِّباعها وما ميكن للمامرسني والباحثني املسامهة به يف «إماطة
طول.
اللثام» عن الهتَّجري العرايق املتكرر وامل ُ َّ
ويقدم هذا التقرير حملة موجزة عن املوضوعات الرئي�سية اليت ا�ستعرضهتا ورشة العمل مث يعرض أمه النَّتاجئ اليت توصلت إلهيا ويقدِّم مجموعة من
املقرتحات لغاايت بناء ال�سياسات.
أع َّد التقرير إلويزا روادل.
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املوضوعات الرئي�سية
مقدمة
طول يف العامل ودرجاهتا وعوامل تغيريها .وسلطت الضوء عىل أثر ذكل عىل حياة
بدأت ورشة العمل بعرض حملة عامة عن أوضاع زُّالنوح امل ُ َّ
طول ميثل حتد ًاي تمنو ًاي ال ي�سهتان به فهو غالباً ما يشري
املُه َّجرين ومعائشهم مركِّزة عىل انتشار ظاهرة غياب امحلاية الاكفية للُّجوء .كام َّأن الهتَّجري امل ُ َّ
إىل هشاشة ادلول كام أنه يعين فقدان املوارد التمنوية يف بدلان املوطن األصيل وميارس ضغوطاً تمنوية كبرية يف ادلول املضيفة .عدا عن ذكل ،مفن
طول ي لِّ
ُشك عام ًال حمفزاً لتداعي الا�ستقرار اإلقلميي.
املعروف َّأن الهتَّجري امل ُ َّ
ولقد اكن لتدعمي زمخ ال�سياسات منذ حوار املفوض السايم حول حتدايت امحلاية عام ( 2008اذلي متخض عنه ا�ستنتاجات اللجنة التنفيذية
طول أثر ال ياكد يذكر عىل أرض الواقع .ومع ذكل ،فاحللول التقليدية املعروفة
يف أواخر عام  )2009وبناء سلسةل من املبادرات ملعاجلة الهتَّجري امل ُ َّ
ابحللول ادلامئة أي« :العودة وإعادة التوطني يف بدل اثلث أو يف أماكن أخرى من البدل نفسه ابلنِّ�سبة للنَّازحني وادلمج احمليل اذلي ُطبق بنجاح يف
منحى
املايض أصبحت اكفية عىل ما يبدو حلل كثري من قضااي الهتَّجري القرسي املعارصة .ومن هنا يالحظ َّأن األزمات األكرث حداثة بدأت تتخذ ً
طوةل حيث يكون فهيا املُه َّجرون غري قادرين أو أقل رغب ًة يف قبول أي من تكل احللول التقليدية .ومن هنا ،أوجد
حتولياً وصو ًال إىل األوضاع امل ُ َّ
طول أو مقاومته اكلتحرك غري النظايم معرضني أنفسهم مجلةل من اخملاطر اليت قد تنشأ عرب ادلول
املُه َّجرون طرقاً خاصة هبم للتعايش مع الهتَّجري امل ُ َّ
(اكإلجتار وعبور البحار اخلطر وغري ذكل) أو اكالستيطان «بصورة غري رمسية» يف بدلان املنفى فاقدين مقومات األمن وامحلاية والصفة الرمسية.
ولقد اكن لتدعمي زمخ ال�سياسات منذ حوار املفوض السايم حول حتدايت امحلاية عام ( 2008اذلي متخض عنه ا�ستنتاجات اللجنة التنفيذية
طول أثر ال ياكد يذكر عىل أرض الواقع .ومع ذكل ،فاحللول التقليدية املعروفة
يف أواخر عام  )2009وبناء سلسةل من املبادرات ملعاجلة الهتَّجري امل ُ َّ
ابحللول ادلامئة أي« :العودة وإعادة التوطني يف بدل اثلث أو يف أماكن أخرى من البدل نفسه ابلنِّ�سبة للنَّازحني وادلمج احمليل اذلي ُطبق بنجاح يف
منحى
املايض أصبحت اكفية عىل ما يبدو حلل كثري من قضااي الهتَّجري القرسي املعارصة .ومن هنا يالحظ َّأن األزمات األكرث حداثة بدأت تتخذ ً
طوةل حيث يكون فهيا املُه َّجرون غري قادرين أو أقل رغب ًة يف قبول أي من تكل احللول التقليدية .ومن هنا ،أوجد
حتولياً وصو ًال إىل األوضاع امل ُ َّ
طول أو مقاومته اكلتحرك غري النظايم معرضني أنفسهم مجلةل من اخملاطر اليت قد تنشأ عرب ادلول
املُه َّجرون طرقاً خاصة هبم للتعايش مع الهتَّجري امل ُ َّ
(اكإلجتار وعبور البحار اخلطر وغري ذكل) أو اكالستيطان «بصورة غري رمسية» يف بدلان املنفى فاقدين مقومات األمن وامحلاية والصفة الرمسية.

نطاق الهتَّجري اإلقلميي وعوامل تغيريها
طوةل ،ويف حني َّأن هناك ما يقارب مخسة
أصبحت مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني األن تع ُّد التهَّ جري العرايق عىل أنه من حاالت الهتَّجري امل ُ َّ
ماليني مُه َّجر عرايق ،ما بني انزح داخيل ومُه َّجر إىل خارج البالد منذ التدخل اذلي قادته الوالايت املتحدة األمريكية يف العراق عام ،2003
فهناك رضورة إلجراء مزيد من التحليالت ملعاجلة قضية من مينح صفة ال َّالجئ ومن يقبلها وملواهجة مضموانت تكل املسأةل عىل بدل اللجوء وبدل
املوطن األصيل واملُه َّجرين أنفسهم .فعدا عن أن للك حكومة يف اإلقلمي أ�سباهبا اخلاصة اليت تدفعها لعدم إطالق صفة «ال َّالجئ» عىل العراقيني
هناك عراقيون يرفضون أص ًال إطالق هذه التسمية علهيم وهذا ما يفرس قةل عدد العراقيني املُس َّجلني دلى مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني.
ويف حني َّأن اإلطار العام ادلويل يتيح هلم ا�ستالم املساعدات فهو ال يقدم هلم نوع امحلاية اذلي قد يرغبون به بل َّإن معلية التسجيل يف مفوضية
األمم املتحدة السامية لالجئني ال يُنظر إلهيا عىل أهنا اسرتاتيجية مأمونة إذا الحت يف األفق إماكنية توفري خيار العودة إىل العراق.
ومن القضااي املثرية للجدل وجود فرق شاسع بني عدد «ال َّالجئني» َّالرمسي حسب كشوفات التسجيل دلى مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
واألرقام اليت تقدِّهما احلكومات يف دول اإلقلمي وهذا ما يطرح التساؤالت التالية:
•هل األعداد احلقيقية للعراقيني يف دول املنطقة قريبة من األرقام اليت تقدهما احلكومات املعنية 6أو من األرقام اليت تقدهما مفوضية األمم املتحدة
7
السامية لالجئني ( 101700الجئ مُس َّجل يف سوراي و 32000الجئ يف األردن وفقاً اعتباراً من اكنون الثاين )2012؟
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•إذا فرضنا جد ًال َّأن املُه َّجرين اذلي جُسِّلوا يف مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني مه األكرث حاجة للمساعدة وامحلاية ادلوليتني ،مفا صفة غري
املُس َّجلني وما يه حاجاهتم؟
فإن عدد ال َّالجئني ينخفض ابضطراد نظراً ألن عدد العراقيني املغادرين من بدل
يف حني أن َّه من الصعب الوصول يقيناً إىل العدد احلقيقي «لالجئني» َّ
اللُّجوء (سواء أاكنوا يغادروهنا عودة إىل العراق أم توطيناً يف بدل اثلث أو بأي طريقة أخرى) يزيد قلي ًال عىل عدد القادمني اجلدد من املُه َّجرين.
بأن الوضع العام الخنفاض وترية العنف يف العراق ال تضمن ابلرضورة العودة اآلمنة للعائدين كام أن ّه مل يُوضع ح ٌّد بعد
وهناك شعور واسع الانتشار َّ
فإن عودهتم غالباً ما تكون
ألحداث العنف املتفرقة وامل�سهتدفة لفئات معينة دون غريها .ونتيجة ذكل ،فرمغ َّأن هناك من يعود إىل العراق ابلفعلَّ ،
8
مؤقتة وجزءاً من «معلية إدارة اخملاطر» (للتأكد مث ًال من سالمة األقرابء واملمتلاكت املتبقية يف العراق).

الضعف والدلونة
تنترش يف وسائل اإلعالم صورة مغلوطة عن العراقيني ،فغالباً ما تصفهم عىل أنهَّ م «ميسورون ماد ًاي» وهذه الصورة أدت عىل سبيل املثال إىل
لكن احلقيقة غري ذكل .فهناك كثري من العراقيني ممن يعيشون يف ظروف صعبة وخطرة.9
إلقاء الالمئة عىل العراقيني يف تضخم األسعار يف األردنَّ .
طول اذلي دام أعواماً مل حُي ّسن من «م�ستوى قدراهتم املادية» ومل يداوهيم من «جروح املايض» .ومثال ذكل ،يشري تقيمي أجرته حديثاً
فالهتَّجري امل ُ َّ
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني يف سوراي إىل َّأن  %25من العراقيني املُس َّجلني دلهيا يعانون من اضطراابت عقلية (وذكل أعىل مرتني من
املعدل يف �سياق ما بعد الزناع).
ولغاية اآلن ،وبفضل ال�سياسات واملامرسات «امل�ستو ِعبة واملتفهِّمة» نسبياً رمغ سن الترشيعات الصارمة إزاء الهجرة يف املنطقة (خاصة يف سوراي
اليت انتحت مهنجاً أكرث ليونة إزاء «حرية املرور» مقارنة ابألردن ولبنان) فقد أصبح املُه َّجرون العراقيون أكرث قدرة عىل تأمني معائشهم يف القطاع
غري الرمسي لكن العوائد اليت حيصلون علهيا ما زالت غري اكفية وال بد من ا�ستكاملها من خالل مساعدات األقارب وغالباً ما يكون ذكل عن طريق
احلوالات املالية .وابلن�سبة لل ُمس َّجلني دلى مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني فيحصلون عىل املساعدات يف برانمج �شبكة األمان الاجامتعي
اذلي ال يقترص عىل مدمه ابملعوانت املالية حفسب بل بأنواع أخرى من ادلمع اكالستشارات النف�سية الاجامتعية ودروس تقوية اللغة اإلجنلزيية
والتدريب املهين.
فإن ضعف ال َّالجئني يزداد ابضطراد أل�سباب متنوعة غالباً ما تكون مرتامكة وتتضمن أث َر األزمة املالية العاملية والاضطراابت احلالية يف
ومع ذكلَّ ،
سوراي .ويؤكد مسح أجرته مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني مؤخراً عىل ارتفاع ضَ عف املُه َّجرين واخنفاض م�ستوى ادلخل األرسي بن�سبة
.%40

حمدودية «احللول ادلامئة» وآاثرها
رمغ حدوث العودة 10اليت ال ت ُ لّ
شك أعدادهاً شيئاً كبرياً تبقى ظاهرة العودة هام�شية مقارنة ابألعداد اإلجاملية لل ُمه َّجرين خاصة َّأن كثرياً من العراقيني
ال ينظرون للعودة عىل أنه خيار ميكن انتحاؤه .ويف مسح أجرته مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني يف �شباط  2012تبني َّأن أقل من %5
من ال َّالجئني خيططون للعودة إىل موطهنم خالل اثين عرش شهراً القادمة .11وابإلضافة إىل ذكل ،ويف حني َّأن اجملمتع ادلويل اآلن يصنف العراق
فإن ذكل ليس هو التصور ذاته يف أذهان العراقيني اذلين يفضلون البقاء يف املنفى ،انهيك عن اخملاوف اليت تنتاهبم
عىل أنه «بدل آمن» للعائدينَّ ،
بشأن األمن عند العودة .فال توجد حوافز اكفية دلى العراقيني للعودة واإلقامة ادلامئة يف العراق .وابإلضافة إىل العوائق العملية والاقتصادية اليت
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شعور بأن عودهتم غري
تقف عائقاً أمام العودة مبا فهيا عدم قدرة املوظفني احلكوميني السابقني عىل ا�ستعادة وظائفهم ،ينتاب كثرياً من العراقيني ٌ
مرحب هبا.
فإن ملفات قرابة  42400عرايق أصبحت غري نشطة منذ عام  2011ما يشري إىل َّأن بعض
ووفقاً ملفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني َّ
12
ال َّالجئني يعودون إىل وطهنم دون مساعدة من مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني .وذكل ما يثري تساؤالت حول «طوعية» معلية العودة.
ويُالحظ املسح أيضاً حتو ًال يف الرتكيبة الساكنية ادلميوغرافية لألشخاص اذلين أصبحت ملفاهتم غري نشطة ،وتضم تكل الرتكيبة عىل وجه اخلصوص
ُاألرس اليت جلأت من بغداد لغاية عام  ،2010لكن ذكل التحول بدأ ابلتَغيرّ بعد ذكل التارخي إزاء الن�سبة املزتايدة من اذلكور العازبني املتعلمني
تعلاميً جيداً .ومع أنه ميكن للمرء أن يتخيل َّأن هذه اجملموعة األخرية املذكورة قد تكون قادرة عىل الوصول إىل فرص املساعدات الاقتصادية دلى
عودهتم إىل العراق ،فهناك تفسري بديل (ال يستبعد التفسري األول) وهو َّأن هذه الفئة ابذلات «ابألصل» تاكد تكون مستبعدة من خيار إعادة
التوطني يف بدل اثلث ما ال يرتك هلم خياراً آخر حممتل سوى العودة.
ويف �سياق منطقة الرشق األوسط ،هناك حسا�سية ملحوظة إزاء عبارة ادلمج احمليل نظراً لإلرث اذلي خلّفته أزمة الهتَّجري الفلسطيين ،ومع ذكل
فإن ذكل مل مينع اجملمتعات املضيفة من تقدمي درجة معينة من املساعدات والضيافة كام َّأن الا�ستقرار
يف حني َّأن هناك رفض من حيث املبدأ لدلمج َّ
اذلايت جلاليات ال َّالجئني يف املراكز احلرضية أدت إىل الزتاوج بني بعض العراقيني وأبناء اجملمتع املضيف.
ابلن�سبة خليار إعادة التوطني يف بدل اثلث فهناك كثري من ال َّالجئني اذلين ينظرون إليه عىل أنه معلية غري متاكفئة وال ميكن التنبؤ هبا بل ال ميكن
احلصول علهيا أص ًال .فهناك كثريٌ من البدلان اليت تقبل إعادة توطني ال َّالجئني فهيا ممن توقفت عن النظر يف أعداد كبرية من طلبات العراقيني .وعىل
فإن رصامة الاجراءات األمنية األمريكية وعقلية «أوراب احلصينة» وما يتعلق هبام من �سياسات أخرى قد أدت إىل ا�سمترار اخنفاض
األخصَّ ،
حاالت إعادة التوطني يف بدل اثلث (ومثال ذكل أنه وفقاً ملفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني يف سوراي اخنفض عدد الطلبات املقدمة من
 60700عام  2010إىل  8350طلباً يف عام .)2011
ويف هذا ال�سياق ،يُثار السؤال :ما طبيعة «الا�ستخدام الاسرتاتيجي خليار إعادة التوطني يف بدل اثلث» وهل حيقق هذا الا�ستخدام فع ًال ما
يدعي حتقيقه؟ بل َّإن هناك بعض الناس ممن يتساءلون عام إذا اكن من شأن خيار إعادة التوطني يف بدل اثلث أن يسامه يف إطاةل الهتَّجري من
خالل إنشاء «عامل للسحب» والقضاء عىل فعالية أي نتاجئ بديةل .ففي حني َّأن إعادة التوطني يف بدل اثلث متثل ح ًال ملموساً جداً فإهنا خيار
ال خيلو من حمدودية خطرية خاصة عند األخذ ابالعتبار أنهَّ ا معلية ملكفة جداً وعُرض ًة ملواهجة عقبات جديدة حسب التغريات اليت قد تطرأ عىل
األوضاع األمنية (مثال ذكل َّأن الوضع احلايل يف سوراي جيعل من الصعب إخراج الناس ،كام أن َّه من بني مجيع البدلان الرئي�سية اليت تقبل خيار
إعادة التوطني يف بدلاهنا وحدها اسرتاليا ما زالت تعمل يف سوراي).
يُعد خيار إعادة التوطني يف بدل اثلث اخليار األكرث �شيوعاً وإاتح ًة دلى العائالت ومن هنا فقد ال يكون اذلكور العازبون من ال�شباب من اذلين
يُشكلِّ ون جزءاً جيداً من مجموعة حاالت املُه َّجرين مؤهلني وفقاً «للمعيار التقليدي إلعادة التوطني يف بدل اثلث» ومن هنا فإهنم ي ُستبعدون م�سبَّقاً.
فإن ذكل قد حيفزمه عىل التنقل بطرق غري مرشوعة ما يزيد من ممارسة
وحيامث ُأغلقت حبمك الواقع القنوات النظامية إلعادة التوطني يف بدل اثلثَّ ،
الهتريب والتعرض للمخاطر املتعلقة بذكل النشاط.
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التنقل واحلركة
َّإن «الطبيعة ادلورانية للتنقل» اليت تسم الهتَّجري العرايق يف الرشق األوسط كام توحضها الفقرات السابقة من هذا التقرير ت ُ لّ
شك حتد ًاي أمام بعض
الافرتاضات القامئة حول حتراكت ال َّالجئني وتربز يف الوقت نفسه عدم كفاية آليات الا�ستجابة القانونية واملؤس�سية ،حيث إنهَّ ا يف هناية املطاف
تدفع املشاركني يف هذه التحراكت إىل أن يكونوا «هماجرين غري رشعيني» .ويف حني َّأن مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني قد تتفهم األ�سباب
فإن آلياهتا املؤس�سية
اليت تدعو املُه َّجرين إىل العودة املؤقتة بد ًال من العودة ادلامئة وحىت مع حثهِّ ا السلطات عىل تطبيق قواعد أكرث مرونة للهجرة َّ
ذاهتا مصممة للتعامل مع العودة عىل أن تكون مساراً طوعياً خطياً ،فعندما خيرج ال َّالجئون من دائرة الاتصال مع مفوضية األمم املتحدة السامية
فإن ذكل سوف يؤدي إىل إطالق معلية «توقيف تن�شيط ملفاهتم» عىل افرتاض َّأن ال َّالجئني غادروا بالد اللُّجوء
لالجئني خالل �ستة أشهر َّ
فإن اإلجراء املتبع
دون إعالم مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني بنواايمه بذكل .ويف حني أن َّه ميكن إعادة تسجيل ال َّالجئ وفقاً لرشوط معينة َّ
ال يتعامل مع تنقالت الشخص املعين من بالده وإلهيا .وهناك أمر آخر وهو َّأن تنقل ال َّالجئني إىل بالدمه وخارهجا قد يؤدي إىل استبعادمه حبمك
الواقع من التأهل إلعادة التوطني يف بدل اثلث ما يدفع كثرياً مهنم إىل تقييد حركهتم اذلي جيعلهم يف املقابل عرضة لألخطار .ومن املفارقات َّأن
إجراءات التسجيل والعودة تعرتهيا متطلبات شلكيات كبرية ما حُيفِّز ال َّالجئني عىل الامتناع عن التنقل ألهنم إن فعلوا ذكل فسوف حُيرمون يف
هناية املطاف من امحلاية اليت ي�ستحقوهنا.

زُّالنوح
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حيتل زُّالنوح ادلاخيل اترخياً طوي ًال يف العراق نتج عن الزناع أو ال�سياسات احلكومية .وقبل عام ُ ،2003قدِّر عدد النَّازحني مبليون انزح تقريباً
وقت الغزو اذلي قادته الوالايت املتحدة األمريكية .ومضت فئة النَّازحني :األكراد اذلين جُهِّروا داخلياً منذ �سبعينيات القرن املايض ،وال�شيعة يف
اجلنوب خالل احلرب اإليرانية العراقية يف الامثنينيات ومرة أخرى يف التسعينيات إباّ ن معلية عاصفة الصحراء .أما الغزو اذلي قادته الوالايت املتحدة
األمريكية للعراق عام  2003فقد أدى إىل نزوح مئات اآلالف وصل ذروته خالل احلرب األهلية الطائفية بني عايم .2008-2006
وقد ُأنشئت وزارة الهجرة واملُه َّجرين عام  2003كام وضعت احلكومة العراقية مجموعة من ال�سياسات اجلديدة للتعامل مع زُّالنوح وذكل يف شهر
متوز  ،2008كام ا�س ُتحدثت آليات متنوعة حلل قضااي املمتلاكت العائدة للنازحني واكن من أهداف تكل ال�سياسات واآلليات عىل وجه اخلصوص
تشجيع عودة النَّازحني (مثال ذكل ،األمر الصادر عن رئيس الوزراء رمق  101واملرسوم الترشيعي الصادر عن جملس الوزراء رمق  262اذلي
طلب إىل مجيع واضعي اليد عىل منازل النَّازحني وال َّالجئني يف بغداد اإلخالء حتت طائةل املالحقة القانونية مبوجب الترشيع العرايق بشأن ماكحفة
اإلرهاب) 14.كام ُأتيح للعائدين حق ا�ستالم مبلغ مايل قميته ما يقارب  850دوالراً أمريكياً بعد عودهتم إىل مواطهنم األصلية .وابملقابل ُأتيح
طلب للحصول عىل معونة اإلجيار اليت
للنازحني يف بغداد ممن وافقوا عىل إخالء املواقع اليت وضعوا يدمه علهيا عىل حنو غري مرشوع حق تقدمي ٍ
بلغت قميهتا قرابة  250دوالراً أمريكياً ت ُدفع شهر ًاي ولغاية �ستة أشهر .مث خضعت اخلطة للمراجعة عام  2010عندما ا�ستجابت احلكومة حلاجات
النَّازحني عن طريق زايدة احلوافز املالية للعائدين (بلغت ما يقارب  3200دوالر أمرييك لألرسة الواحدة) ومعونة غذائية ل�ستة أشهر (لغاية بداية
عام  .)2011ومع َّأن الرتكزي يف اخلطة ا�سمتر منصباً عىل العائدين ،فتلبية لرغبة غالبية النَّازحني ابالندماج حملياً ،خَّاتذت احلكومة تدابريَ جديدة
لشمل ادلمج احمليل وإعادة التوطني يف أماكن أخرى من البالد خمصص ًة قطعاً من األرايض إلقامة األبنية علهيا.
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ا�سهتدفت ال�سياسة احلكومية لتشجيع العودة ً
الك من النَّازحني وال َّالجئني كام ُعدَّت بعض األماكن القليةل عىل أهنا مأمونة لعودة النَّازحني وال َّالجئني،
15
تالحق بني املنحنيني البيانيني اذلين ميثالن عودة النَّازحني وال َّالجئني.
ويف الواقع منذ عام  2008يالحظ ٌ
ومع ذكل ،هناك عدد من العوامل اليت يُنظر إلهيا معوماً عىل أهنا النتيجة األكرث «مرغوبية» لكهنا ت ُص ّعب من عودة النَّازحني بل إنهَّ ا قد ال تصبح
طول يف م�ستوطنات غري رمسية بد ًال من امل�ستوطنات ادلامئة .16مفن هجة،
مرغوبة .كام َّأن معظم النَّازحني ما زالوا يعيشون يف وضع زُّالنوح امل ُ َّ
ما زال األمن منعدماً يف مواطهنم األصلية 17يقابهل توافر القدر األكرب من فُرص الوصول إىل الوظائف و/أو املعوانت الاجامتعية يف منطقة إعادة
التوطني وهذان حافزان يشجعان النَّازحني عىل تفضيل الاندماج احمليل عىل العودة .ويف الواقع ،عبرّ كثريٌ من النَّازحني عن رغبهتم يف الاندماج
احمليل معارضني بذكل خيار العودة إىل مواطهنم األصلية .وتكرر السيناريو ذاته يف املناطق اليت أبدت السلطات فهيا نوعاً من املرونة إزاء ادلمج
حملياً .وتقع هذه امل�ستوطنات غري الرمسية يف األرايض اململوكة للحكومة ما جيعل النَّازحني املقميني علهيا حبمك الواقع شاغلني غري رشعيني لها وهذا
ما جيعلهم ضعفاء جداً من الناحيتني القانونية والاجامتعية معاً .ومن األهداف املعلنة لوزارة الهجرة واملُه َّجرين معاجلة الصةل القامئة بني انعدام األمن
والعنف و زُّالنوح نظراً ال�سمترار أوضاع التوتر بني اجملمتعات املضيفة والنَّازحني علامً َّأن هذا التوتر يعود يف معظمه إىل ترامك آاثر ممارسات وضع
فإن جملس
اليد عىل األرايض واملمتلاكت والضغوط الساكنية ووطأة الفقر .ونظراً للحجم الكبري لفئة النَّازحني اذلين يعيشون يف بغداد وما حولهاَّ ،
حمافظ بغداد يتوقع تلقي دمع إضايف من احلكومة الفدرالية للتخفيف من وطأة التوتر ذاك.
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اقرتاحات ابل�سياسات
نورد فامي ييل مجموع ًة من املقرتحات التمكيلية متعددة الاجتاهات اليت وإن اكنت ابألصل هتدف إىل تسهيل معلية وضع ال�سياسات يف �سياق
الهتَّجري العرايق فإهنا قد مُ ِّ
صمت أيضاً حبيث ميكهنا تقدمي املعلومات امل�ستنرية لال�ستجاابت ووضع ال�سياسات عىل امل�ستوى العاملي أيضاً .وقد بنيت
هذه املقرتحات عىل احلاجة لتعزيز فهمنا لالسرتاتيجيات وتطلعات املُه َّجرين أنفسهم بغية إجياد بيئة توفر هلم فضا ًء أكرب الختاذمه القرارات الالزمة
حول م�ستقبلهم .وبد ًال من صياغة املقرتحات حبيث ختتلف ابختالف الفاعلني� ،ستُبىن هذه املقرتحات بطريقة تشجع التعاون واملشاركة والرشاكة
بني الفاعلني.

وضع تصورات جديدة ملفهوم «احللول» عىل أن تصبح «أطراً عامة» و»معليات»

من أمه الافرتاضات اليت عبرَّ عهنا عدد مزتايد من أحصاب املصلحة َّأن التفسري اجلامد إلطار «احللول ادلامئة» الثالثة مل يعد مقبو ًال ،ذكل َّأن هذا
يصور احللول املوصوفة عىل أهنا حلول «مثالية وهنائية» مع أنهّ ا يف احلقيقة أبعد ما تكون حلو ًال.
المنوذج اذلي يتسم ابمجلود الن�سيب ابت ِّ
حصيح أن َّه ال بد من وضع احللول ادلامئة التقليدية الثالثة يف الاعتبار ،لكن ال بد أيضاً يف املقابل من إعادة بناء مفهوم جديد لها عىل اعتبار أهنا
ثالثة أطر أو معليات (بد ًال من أن تكون حلو ًال للوضع الهنايئ أو حلو ًال تقدم مجموعة من اخلطط) وجيب أن تكون تكل األطر والعمليات ممكلةً
مكون رابع لها أال وهو :التنقل.
بعضها لبعض مع اإلقرار ابلتعقيدات واحملدودية اليت قد تعرتهيا .وأيضاً ،ال بد من إضافة ِّ

البناء عىل واقع «العبور بني القوميات» و»اسرتاتيجيات التنقل» لل ُمه َّجرين

ي لِّ
ُشك «تنقل» املُه َّجرين بني ماكهنم أو بدلمه األصيل واملاكن أو البدل اذلين جلئوا أو نزحوا إليه واقعاً يف �سياق الهتَّجري العرايق كام احلال يف أماكن
أخرى يف العامل (كدارفور وأفغان�ستان عىل سبيل املثال).

وابلن�سبة السرتاتيجيات تنقل املُه َّجرين (مبا يف ذكل حركة التنقل بني ادلول/بني املناطق داخل البدل الواحد) فيجب  )1عىل املعنيني أن يقروا هبا
ويكونون عىل دراية وفهم أكرب بطبيعهتا  ،و )2وعلهيم العمل عىل استيعاهبا/تسهيلها من خالل األطر القانونية واملعيارية ومن خالل الا�ستجاابت
املؤس�سية .كام َّأن احلاجة إلجياد نظرة أكرث حترراً عن الهتَّجري يف �سياق الرشق األوسط ويف ال�سياق العاملي تنطوي عىل حتول همم يف ال�سياسات
السائدة (اليت جيد املُه َّجر فهيا نفسه إما جمرباً عىل التنقل أو مقيَّداً ال ي ُسمح هل ابلتنقل) إىل حاةل جيد فهيا املُه َّجر حرية يف التنقل .ويف �سياق
زُّالنوح ،جيب توجيه الاهامتم إىل ضامن احرتام حرية التنقل املنصوص علهيا يف معايري حقوق اإلنسان.
أما الواقع الثاين اذلي ال بد من الاعرتاف به فهو توافر املسارات املتعددة اليت ميكن انهتاهجا لتوفري امحلاية وأ�سباب كسب الرزق وما يتعلق بذكل
من ظهور «للعائالت العابرة للقوميات» .وال بد من بناء فهم أفضل لكيفية معل �شباكت تكل العائالت متعددة القوميات من خالل إجراء البحوث
الالزمة لتقدمي املعلومات امل�ستنرية لل�سياسة واملامرسات ادلولية.
املعروف حالياً أن َّه نظراً حملدودية فرص التنقل من خالل إعادة التوطني يف بدل اثلث يلجأ كثري من املُه َّجرين إىل قنوات الهجرة غري الرشعية .ومن
هنا ،قد يكون فتح القنوات التقليدية أمام اذلين ال تتاح هلم فرص الا�ستفادة من إعادة التوطني يف بدل اثلث خياراً مأمو ًان أو اسرتاتيجية م�ستدامة
طوةل عىل نطاق واسع.
للتصدي ألوضاع النفي امل ُ َّ
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احملافظة عىل حقوق املُه َّجرين عن طريق تسهيل «الا�ستضافة احمللية»
َّإن تآلك الفضاء املتاح للُّجوء والضغوط املفروضة عىل هجود التصدي للتحدايت اليومية تعين َّأن املُه َّجرين يبحثون عن «اسرتاتيجيات للتأقمل»
و َّأن قدرهتم تاكد تنعدم يف الرتاجع وإجياد خطط للحصول عىل «حلول» بعيدة األمد .ومع ذكل ،ستبقى أعداد كبرية من املُه َّجرين يف بدل اللُّجوء
ل�سنوات قادمة ،ومن هنا ال بد من تسهيل الا�ستضافة احمللية بد ًال من إعاقهتا ألهنا �ستعود ابلفائدة عىل مجيع األطراف.
من هجة أخرى ،ي لِّ
ُشك عدم توقيع كثري من بدلان الرشق األوسط عىل اتفاقية  1951املتعلقة بوضع ال َّالجئني عائقاً همامً للحامية لكن ال جيب أن
يقود ذكل بأي حال من األحوال إىل إعاقة اجلهود الرامية إىل احملافظة عىل حقوق املُه َّجرين .وهبذا الصدد ،ميكن الا�ستئناس بربوتوكول ادلار
البيضاء الصادر عن اجلامعة العربية لعام  1965حيث إن َّه ينص عىل توفري امحلاية املؤقتة للفلسطينيني يف دول الرشق األوسط فهو ميثل منوذجاً
مصغراً ميكن الاحتذاء به يف إجياد «فضاء للحامية» يف امل�ستقبل القريب لالجئني العراقيني.
وحىت يف �سياق زُّالنوح ادلاخيل أو الهتَّجري اإلقلميي بل رمغ ال�سياسات املتشددة ،يالحظ وجود نوع من الا�ستضافة الاجامتعية والاقتصادية،
وهنا تتطلب الطرق اليت ميكن انهتاهجا يف تسهيل الا�ستضافة احمللية بذل مزيد من املوارد وانهتاج مزيد من األفاكر اإلبداعية .ومن الطرق احملمتةل
فتح جمال الوصول إىل فرص العمل (يف األردن عىل سبيل املثال هناك  32000الجئ مُس َّجل دلى مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ثلهثم
من الفئة العمرية اليت تتطلب احلصول عىل تصارحي للعمل .وقد يكون من الطرق اليت ميكن اتباعها إلاتحة فرص العمل أن تسمح احلكومة األردنية
للعراقيني ابلعمل يف الوظائف اليت يشغلها يف العادة عامل هماجرون أجانب).
كام َّأن هجود احلكومات املبذوةل عىل الصعيدين الوطين واحمليل إلبداء التسامح إزاء املُه َّجرين وتسهيل رفاههم ت�ستحق الاعرتاف هبا من جانب
اجملمتع ادلويل ،وينبغي للفاعلني اإلنسانيني واإلمنائيني أن يشجعوا احلكومات عىل ختطي حاةل القلق العارم إزاء أعداد العراقيني املقميني عىل أراضهيا
للرتكزي عىل احلاجات احملددة عند تصممي الربامج وتنفيذها .كام ينبغي ألولئك الفاعلني تقدمي مزيد من املساعدات للحكومات املعنية يف جمال صياغة
ال�سياسات وتوحيدها وإخضاع ال�سياسات واملامرسات املرنة احلالية للعمل املؤسيس مبا يتعلق بشؤون الهجرة والتوظيف وأوضاع اإلقامة.
أما من انحية الواكالت العامةل فيجب علهيا ابملثل أن تقدم ادلمع لتكل اجلهود بأن ت�سمتر يف إقامة الربامج اإلبداعية وتو�سيع الربامج احلالية (كربامج
التدريب املهين عىل سبيل املثال اليت تتضمن إاتحة فرص التدريب داخل املؤسسات هبدف توفري تصارحي العمل لل ُمه َّجرين).

تعزيز التآزر بني املساعدات اإلنسانية والربامج اإلمنائية
طول عىل
طول واحد من اجملاالت اليت ال يلتقي به املتضادان :املساعدات اإلنسانية واإلمناء .لكن ثبت َّأن التصدي ملشلكة الهتَّجري امل ُ َّ
َّإن الهتَّجري امل ُ َّ
أنه قضية إنسانية حمضة غري اكف ،بل اكن هناك إجامع مزتايد يف األعوام امخلسة املاضية ابحلاجة إلدخال اإلمناء يف معاجلة تكل املشلكة 18.وبذكل
ال بد من توجيه ادلمع للربامج اإلمنائية املعنية ابلساكن املُه َّجرين واجملمتعات املضيفة عىل حد سواء وال بد من تنويع تكل الربامج أيضاً .ويف هذا
ألن هذا المنوذج قادر عىل تسهيل
ال�سياق ،جيدر النظر عن كثب يف مهنج «ال�سنوات املتعددة» يف التعامل مع املساعدات وبقدر أكرب من املرونة َّ
معلييت وضع الربامج وبناء املرشوعات عىل األمد البعيد.
ويف ال�سياق األردين ،ميكن حتسني درجة إدماج البعد اإلمنايئ يف ال�سياسة احلكومية والتخطيط ،ومن خالل ضامن حتديد آاثر وتاكليف هذه
املبادرات واحلصول عىل أثر إجيايب لوجود املُه َّجرين بطريقة مهنجية منتظمة أكرث ميكن التعامل مع األجندة اإلمنائية بعيداً عن اإلعاةل كام أن ذكل
سيساعد يف إعادة تعبئة الرأي العام عىل حد سواء.
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أما اجلهود اليت تبذلها حالياً يف العراق األطراف اخملتلفة ملعاجلة قضااي األرض واإلساكن فه�ي حبد ذاهتا جزء ال يتجزأ من األجندة اإلمنائية اليت ينبغي
لها أن تتيح إطاراً عاماً يوفّر قدراً أكرب من التعاون بني الفاعلني اإلمنائيني واإلنسانيني.

الرتوجي للمصاحلة وبناء السالم بني املُه َّجرين واجملمتعات املضيفة
غالباً ما يُصور وجود ال َّالجئني عىل أنه عبء ثقيل يقع عىل اكهل اجملمتعات املضيفة ،واملشلكة يف هذا التصور أن َّه ي لِّ
ُشك جتاه ًال وحتزياً ملبدأ
التضامن والعالقات الطيبة اليت غالباً ما تسود بني ال َّالجئني واملضيفني.
ال بد إذن من بناء الثقة بني ال َّالجئني واجملمتعات املضيفة أو إعادة تكل الثقة إذا ما اكنت قد تآلكت نتيجة العوامل ادلاخلية أو اخلارجية .وميكن
حتقيق ذكل من خالل عدد من الطرق التمكيلية مهنا ما ييل:
1 .1ينبغي لوسائل اإلعالم أن تؤدي دورها يف جت�سيد صورة الهتَّجري سواء من حيث النطاق أم من حيث األثر وذكل بطرق أكرث إجيابية بد ًال
من أن تنقل البياانت املغلوطة أو البياانت ذات ادلوافع ال�سيا�سية علامً َّأن هذا ما حيدث ابلفعل .وال بد من أن تعمل املنظامت العامةل
مع وسائل اإلعالم احمللية والوطنية للرتكزي عىل التجربة اإلنسانية اليت خاضها املُه َّجرون ولوصف األمثةل اإلجيابية للتفاعل اجملمتعي وتشجيع
التضامن.
2 .2غالباً ما ينطوي الهتَّجري ادلاخيل واخلاريج عىل فقدان رأس املال الاجامتعي ،فال بد إذن من إطالق املبادرات ودمعها لبناء الدلونة اجملمتعية
ومتكني املُه َّجرين من تنظمي أنفسهم من خالل املشاركة املنفتحة وإياكل مزيد من املسؤوليات للجان املمثةل لل ُمه َّجرين.
3 .3ال بد من إعطاء األولوية للتصدي لقضااي اإلساكن واملسائل املتعلقة هبا حيث إنهَّ ا غالباً ما تكون مصدراً للزناع وقد تقود إىل اإلخالء
القرسي ومزيد من الهتَّجري.

التصدي للفقر وهشاشة ادلول لتسهيل العودة التدرجيية
يف كثري من احلاالت ،ختضع عودة الساكن املُه َّجرين إىل �سياق عاملني هام هشاشة ادلول والفقر .وي لِّ
ُشك هذا ال�سياق يف هناية املطاف عائقاً أمام
متكني العودة «امل�ستدامة» فهو بذكل عنرص آخر من العنارص اليت تقود إىل ظاهرة التنقل ادلائري املشار إليه آنفاً .وما جيب أن يكون عليه احلال
يف تكل الظروف هو تسهيل العودة مضن معلية تدرجيية مع رضورة األخذ ابالعتبار مضموانت تكل العملية من حيث التنقالت املتعددة قبل حتقيق
معلية التوطني بعيدة األمد بعد العودة.
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ميكن النفاذ إىل صفحة اإلنرتنت من خالل موقع مركز دراسات ال َّالجئني (.)www.rcs.ox.ac.uk/research/governance
أنظرLong, K. (2011). ‘Permanent Crises? Unlocking the Protracted Displacement of Refugees and :
( .Internally Displaced Persons Policy Overview, Refugee Studies Centre, Oxford Universityأزمات
املطول لالجئني والنَّازحني)
دامئة؟ إماطة اللثام عن زُّالنوح َّ
أنظرChatty, D. and Mansour, N (2011) ‘Unlocking Protracted Displacement: An Iraqi Case Study’ :
املطول:
( .RSC Working Paper 78 Refugee Studies Centre, University of Oxfordإماطة اللثام عن التهَّ جري َّ
دراسة حاةل عن العراق)
أرشف عىل تنظمي ورشة العمل ٌّ
لك من :مارتينا اكتريينا ونينا م .بريكيالند وغيلويم تشارون (مركز مراقبة زُّالنوح ادلاخيل) وإلويزا روادل
(مركز دراسات ال َّالجئني) .والشكر اخلاص موصول إىل ٍّ
لك من :ادلكتور انرص السامرايئ مستشار اللجنة ادلولية للصليب األمحر
والهالل األمحر ،رئيس الوفد ،وادلكتورة سارة ابنتوليانو ،رئيسة فريق ال�سياسات اإلنسانية دلى معهد اإلمناء ما وراء البحار وذكل لتولهيام
تيسري ورشة العمل ،كام نشكر مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني-دمشق واجمللس الرنوجيي لالجئني-العراق ،ومنظمة كري-األردن
وممثيل احلكومة العراقية عىل العروض التقدميية اليت قدموها يف الورشة.
حرض ورشة العمل اثنان وثالثون مشاراكً مبوجب قواعد تشاهتام هاوس (أي :حرية ا�ستخدام املعلومات املتلقاة يف ورشة العمل رشيطة
عدم اإلفصاح عن هوية اصباهحا أو انامتءاهتم) لتشجيع التبادل احلر لألفاكر  .وابإلضافة إىل ما َذكر ،شارك يف الورشة ممثلون عن
احلكومات والواكالت واملنظامت التالية :اسرتاليا ،بلجياك ،الرنوجي ،الوالايت املتحدة األمريكية ،املركز اجملمتعي لالجئني يف لبنان ،جملس
البحوث الربيطانية يف بالد الشام ،اجمللس الرنوجيي لالجئني-أوسلو ،املنظمة ادلولية للهجرة-العراق ،مفوضية األمم املتحدة السامية
لالجئني ،واكةل غوث وتشغيل ال َّالجئني الفلسطينيني (أنوروا).
تشري تقديرات احلكومة السورية إىل َّأن هناك ما يزيد عىل مليون الجئ عرايق عىل أراضهيا أما األردن فتقول َّإن دلهيا قرابة 400000
عرايق ،لكن هذه األرقام خاضعة لكثري من اجلدل.
األرقام الرمسية ملفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
هناك قضية أخرى هممة تتعلق بدرجة األزمة السورية وحدهتا عىل ال َّالجئني العراقيني وذكل حسب م�ستجدات األحداث .أما التقارير
فإن املناطق اليت تشهد أعام ًال مسلحة يف سوراي ليست ذاهتا األماكن اليت يوجد
احلالية حول التدفقات الهائةل فه�ي ليست موثقة وكذكل َّ
فهيا ال َّالجئون (العراقيون والفلسطينيون).
أنظر أيضاً( »Marfleet, P. and Chatty, D (2009) «Iraq›s Refugees: Beyond Tolerance :ال َّالجئون العراقيون :ما
وراء التسامح).Forced Migration Briefing 4, Refugee Studies Centre, University of Oxford ,
جسَّلت مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني-دمشق 192حاةل للعودة عام  2010و 1240حاةل أخرى عام  2011وضعفي ذكل املعدل
تقريباً حىت اآلن يف عام .2012
تشري النتاجئ األخرى يف املسح إىل َّأن  6.2%خيططون إىل الانتقال إىل بدل آخر بطرق أخرى غري طريق إعادة التوطني يف بدل اثلث
يف حني َّأن  35%ال يعرفون ما سوف يفعلون.
توقف مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني تن�شيط ملفات ال َّالجئني اذلين يتوقفون عن أي نوع من الاتصال ابملقوضية (من خالل
برامج امحلاية والاستشارة الاجامتعية واملساعدات) مدة �ستة أشهر.
قاد هذه اجللسة مركز مراقبة زُّالنوح ادلاخيل وظهرت النقاشات من العرض اذلي قدمه ذكل املركز وممثلني عن وزارة الهجرة واملُه َّجرين
العراقية وجملس حمافظة بغداد.
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أسست املرسومات الترشيعية أيضاً مراكز التسهيل يف لك من حمافظات بغداد ودايىل واألنبار وصالح ادلين ملساعدة العائدين عىل
التسجيل وحلل مشالكت املمتلاكت (راجع التحديث القطري ملركز رصد زُّالنوح ادلاخيل لشهر أيلول  2011حول احللول امل�ستدامة
(العودة) إذا أردت احلصول عىل مزيد من املعلومات).
عاد النَّازحون وال َّالجئون أساساً إىل بغداد ( 67%من النَّازحني و 60%من ال َّالجئني) مث تبعها حمافظة دايىل ( 25%من النَّازحني و20
من ال َّالجئني) .ومضن بغداد نفسها ،اكن م�ستقر لعائدين يف الكرخ ( 44%من النَّازحني و 46%من ال َّالجئني) يتبعها الرصافة للفئتني.
هناك  169م�ستوطنة يف العراق مبا فهيا  126داخل حمافظة بغداد وختتلف أوضاع املعيشة فهيا لكهنا تشرتك بأهنا عىل قدر عال من
اخلطورة (معظمها يف بيوت مكتظة مبنية ذاتياً يف حني يعيش بعض الناس يف بىن خطرة قامئة سابقاً)
هناك أكرث من  67%ممن يعيشون يف بغداد وترتفع الن�سبة لتصل إىل  90%يف اجلنوب.
أنظر التعاون امل�سمتر بني مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني وبرانمج األمم املتحدة اإلمنايئ من خالل مبادرات احللول الانتقالية –
وملزيد من املعلومات زر موقع املبادرات عىل الانرتنت/www.prsproject.org/initiatives/other-projects :
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