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مّؤشــر العودة: ملحة عن املنهّجية - العراق

الِسياق 

مــع عــودة املزيــد مــن النازحــن العراقيــَن إىل مناطقهــم األصليــة، بــدالً مــن بقائهــم يف 

ــوارد  ــص امل ــل وتخصي ــراتيجيات التدخ ــكيل اس ــل تش ــن أج ــاً م ــدو رضوريّ ــزوح، يب ــع الن مواق

الالزمــة، معرفــة مــدى خطــورة الظــروف يف املناطــق التــي يعــودون إليهــا، وكيــف 

تغــرّت شــّدة الخطــورة مبــرور الوقــت، ومــا هــي املواقــع التــي تتّســم بعــودة محــدودة، 

وملــاذا. مــؤّش العــودة هــو أداة تــّم تطويرهــا لقيــاس هــذه العوامــل يف أكــر مــن 1.850 
موقع عودة يف جميع أنحاء العراق.

يعــرض هــذا التقريــر لَمحــة موجــزة عــن املنهجيـّـة واملبــادئ التوجيهيــة ملــؤّش العــودة. 

وميكــن االطــالع عــى تقريــر “اللبُّنــات األساّســية ملــؤّش العــودة يف العــراق” ملزيــد مــن 

التفاصيــل عــن مــؤّش العــودة يف العــراق، والخــوض يف لبُناتــه األساّســية الهاّمــة، 

ومناقشة الدروس املستفادة من عمليّتي التصميم والتنفيذ. 

مقّدمة 

غالبــاً مــا تُعتــر عــودة النازحــن واملُهجَّريــن خطــوة مّهمــة وحاســمة باتجــاه الحلــول 

ــب  ــال أن يتطلّ ــاً إىل احت ــر أيض ــودة تش ــك الع ــزاع. إالّ أّن تل ــد الن ــا بع ــة م ــة ملرحل الدامئ

والتدخــالّت  السياســات  إىل  إنســانية  برامــج  مــن  الرامــج  صياغــة  يف  تحــّوالً  الســياق 

ــكان  املوّجهــة نحــو التعــايف ومــا يلــزم ذلــك مــن متويــل. ورغــم أّن احصائيــات السُّ

ــال  ــاعدة يف ح ــون للمس ــد يحتاج ــن ق ــن الّذي ــر للعراقيّ ــدد الكب ــس الع ــع، تعك واملواق

ــاج إليهــا،  عودتهــم، إالّ أنّهــا ال تســلّط الضــوء عــى نــوع املســاعدة املطلوبــة، ومــن يحت

ــة أو  ــروف ماديّ ــّل ظ ــد يف ظ ــة األَم ــة الطويل ــوي أو اإلقام ــزوح الثان ــع الن ــب من ــن يج وأي

اجتاعية سيئّة.

بعبــارة أخــرى، ال ميكــن ملثــل تلــك االحصائيــات والبيانــات وحدهــا أن تجيــب عــى املســألتن 

الجوهريتــّن التاليتــن، ومــا يتعلّــق بهــا مــن أســئلة بخصــوص رســم اإلســراتيجيات 

املطلوبة، واملنارصة وتفعيل االستجابات الالّزمة لعودة النازحن:

1. كيف هي األوضاع يف مناطق العودة، وكيف تتطّور مبرور الزمن؟

2. ما هي املواقع التي تشهد َعودة محدودة، وملاذا؟ 

وبالتــايل، هنــاك حاجــة إىل أداة أكــر دقـّـة لفَهــم “َجــودة العــودة “يف العــراق. وتحقيقــاً 

لهــذه الغايــة، قامــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة مــن خــالل وحداتهــا املتمثلـّـة مبصفوفــة 

ــي  ــي االجتاع ــودة، والتّق ــل الع ــن أج ــل م ــة العم ــراق، ومجموع ــزوح يف الع ــع الن تتبّ

بتطويــر مــؤّش العــودة. وهــو أداة مصّممــة لقيــاس شــّدة الظــروف يف مناطــق العــودة، 

وتســمح للــركاء بوضــع إســراتيجيات أفضــل بخصــوص املــوارد والعمليّــات يف املناطــق 

املعرّضــة للخطــر، أو للتخفيــف مــن مخاطــر عوامــل الدفــع والجــذب، عنــد تعلّــق األمــر 

ــن  ــي م ــكة الت ــالّت املتاس ــن التدخ ــدّدة م ــة مح ــهل مجموع ــيلة تّس ــو وس ــودة. وه بالع

شأنها أن تلّبي االحتياجات اإلنسانية والتعايف واالستقرار.

املنهجيّة

ــع  ــاور م ــا بالتش ــّم تصميمه ــي ت ــؤّشات التّ ــن امل ــة م ــى قامئ ــودة ع ــؤّش الَع ــتند م يس

ــراق.  ــزوح يف الع ــياق الن ــان س ــة لبَي ــاب املصلح ــركاء وأصح ــن ال ــة م ــات ذات الصل الجه

ــاراً  ــى 16 معي ــودة ع ــّؤش الع ــتند م ــا، يس ــع م ــروف يف موق ــّدة الظ ــاس ش ــة قي وبغي

تصــّورات   )2( األساســية،  والخدمــات  العيــش  ُســبل   )1( هــا:  مقياســن،  عــى  ُمّوزعــاً 

التاســك االجتاعــي والســالمة. ويتـّـم اســتخدام منــوذج االنحــدار لتقييــم تأثــر كل معيــار 

ــن.  ــة باملقياَس ــات الخاص ــاب الدرج ــك لحس ــا، وكذل ــع حدوثه ــودة أو من ــهيل الع ــى تس ع

فعــى ســبيل املثــال، يختــر النمــوذج ضعــف احتــال العــودة إىل موقــع مل ترجــع 

االنشــطة الزراعيــة فيــه إىل وضعهــا الطبيعــي مقارنــة مبواقــع أخــرى عــادت فيهــا تلــك 

األنشــطة إىل طبيعتهــا. ولحســاب مــؤّش الخطــورة الــكّل، تُجَمــع نتائــج املقياســن. يبــدأ 

املــؤّش مــن الصفــر )اســتيفاء الظــروف األساســية للعــودة( وينتهــي بـــ 100 )عدم اســتيفاء 

الظــروف األساســية للعــودة(. وتشــر الدرجــات األعــى إىل ظــروف معيشــية أكــر قســوة 

للعائديــن. وتــّم تصنيــف درجــات مــؤّش الخطــورة إىل ثــالث فئــات: “منخفضة” و “متوســطة” 

و “عالية” )الفئة العالية تتّضمن أيضاً العالية جداً(.

ــى  ــي يف أع ــؤّشات التّ ــن. وامل ــكال املقياَس ــؤّشات ل ــة امل ــاه، قامئ ــدول أدن ــّن الج يب

القامئة تُزيد من اجايل مؤّش الخطورة.
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مّؤشــر العودة: ملحة عن املنهّجية - العراق

الجدول 1: قامئة املؤّشات لكّل مقياس

تقييم األحوال يف كل موقعاملقياس 2 تقييم األحوال يف كل موقعاملقياس 1 

وجود منازل مدمرّة، إىل جانب جهود َدمار املَساكن
إعادة اإلعار.

الحاجة إىل عملية مصالحة،املُصالحة املجتمّعية
غر موجودة حالياً

يصعب عى بعض األهايل العثور عى توفّر فرص العمل
عمل.

وجود ما ال يقل عن أربع مجموعات مسلّحة وجود جهات أمنيّة متعددة
مختلفة ُمسيطرة عى األمن.

بعض األهايل يعانون من نقص يف كفاية املياه
إمدادات املياه العامة.

مُيَنع عى بعض األهايل األصليّن، العودة إىل العودة املحظورة
مناطقهم.

سيطرة جهات أمنيّة غر حكوميّة األنشطة الزراعية ال تجري كالسابق.تعايف وانتعاش الزراعة
عى نقاط التفتيش

وجود الحشد الشعبي أو الحشد العشائري أو 
مجموعات أخرى يف نقاط التفتيش إىل جانب 

الجيش العراقي والرطة املحلية والرطة 
االتحادية، مع مخاوف تتعلّق بالتحرّش.

بعض األهايل ال يحصلون عى كهرباء كفاية الكهرباء
كافية.

وجود توترّات بن األهايل، الّذين يفضلّون عدم الحياة اليوميّة العامة
مغادرة املنزل إالّ للرضورة

تعايف األعال التجاّرية 
واالقتصادية

اإلشغال غر املروع للمساكن وجود مشاريع وأعال مل يُعاد تشغيلها.
الخاّصة 

وجود مساكن خاّصة محتلّة من قبل الَغر بشكل 
غر قانوين )أفراد أو أَُس، جاعات مسلّحة، إلخ(

وجود صعوبات يف الوصول إىل التعليم الوصول إىل الخدمات العامة
االبتدايئ أو الرعاية الصحيّة األوليّة  

مخاوف لدى األهايل من وجود العبوات الناسفة وجود األلغام 
يف املنازل.

إعادة تعين املوظفّن 
الحكوميّن

مخاوف لدى األهايل من تجّدد العنف يف مصادر الُعنفنقص يف توفر الخدمات الحكوميّة
املنطقة )هجات داعش،

أعال انتقامية، اشتباكات بن القوى األمنيّة، أو 
توترات ِعرقيّة ودينية وعشائّرية(

نقاط املقياس 2 = 100نقاط املقياس 1 = 100

هذه األداة مبنيّة عىل مبادئ املنهجيّة الرئيسة التالية:

االفــراض الرئيــي املســتخدم لبنــاء النمــوذج التحليــل، هــو النظــر يف إمكانيــة قيــاس 	 

شــّدة الظــروف املعيشــية للعائدين )أي احتال أو اســتدامة العــودة( من خــالل معرفة إذا 

كان جميــع األهــايل قــد عــادوا إىل مناطقهــم األصليــة أم ال. فاملفــروض أّن األوضــاع جيّدة 

يف املواقــع الّتــي عــاد إليهــا الجميــع. وتبعــاً لذلــك، يُفــرض أّن املواقــع التــي مل يُعــد 

إليهــا الجميــع، تعــاين مــن مشــاكل يف الخدمــات أو ُســبل العيــش أو األمــن أو التاســك 

االجتاعــي. لّكــن هنــاك قيــوداً عــى هــذا القيــاس، باعتبــار أّن العــودة إىل موقع مــا، قد ال 

يعنــي بالــرضورة وجــود ظــروف جيــدة يف ذلــك املوقــع، بل لعّل الســبب يكمــن يف عودة 

قرسيّة من النزوح. 

تســاعد املــؤشّات الـــستّة عــرة املســتخدمة يف مــؤّش العــودة عــى تحديــد الظروف 	 

املعيشــية يف مواقــع العــودة. ومتثّــل هــذه املــؤشات مجموعــة مــن الظــروف 

املعيشــية يف حّدهــا األدىن، والتـّـي تُّعــد رضوريــة لجعــل املوقع مناســباً للعــودة. لذلك، 

ــودة  ــة ع ــح احتالي ــاً، وأن توّض ــة إحصائي ــؤشّات ممثلّ ــذه امل ــون ه ــع أن تك ــن املتوق م

مجموعة ّسكانية. ومن الناحية العملية، يجيب النموذج عى السؤال التايل:

هــل هنــاك ظــروف عــى األرض تفــرّس َســبب العــودة الجزئيـّـة إىل موقــع معــّن بدالً مــن عودة 

كليّة إليه؟

متّــت صياغــة هــذه املــؤشات يف صيغــة اســتطالع، وتّــم جمــع الــردود كل شــهرين مــن 	 

مــزّودي املعلومــات الرئيســيّن يف كل موقــع َشــِهَد عــودة األهــايل اليــه. وتتمثـّـل ميزة 

اســتخدام مــزّودي املعلومــات الرئيســيّن يف قدرتهــم عــى تغطيــة مواقــع عديــدة 

خــالل فــرة زمنيــة قصــرة. لكــن العائــق الرئيــس لهــذه املســألة هــو االعتاد عى شــخص 

واحــد يقــدم تقريــراً عــن وجهــات نظــر مجموعــة كبــرة ومتنّوعــة مــن العائديــن. أّمــا وحــدة 

التحليل فهي املوقع. واملوقع قد يكون مدينة أو قرية أو حيّا سكنيّاً. 

يكــون احتســاب النقــاط وفــق منــوذج لوجســتي ذي حــاالت عــودة يف موقــع مــا، كنتيجــة 	 

يتــم توضيحهــا )متغــّر تابــع( من خــالل 16 مؤشاً )متغــّرات توضيحيـّـة(. ويولّد هــذا النموذج 

نســبة أرجحيــة لــكل مــؤّش ذي داللــة إحصائيــة، والــذي يقيــس مــدى ضعــف احتــال أن 

يحظــى موقــع مــا بعــودة كاملــة يف ظــّل ظــروف مثــل تلــك املوّضــة يف الجــدول أعــاله. 

فهــذه الِنســب تُســتخدم لتقييــم األثــر النســبي لــكل مــؤّش مــن املــؤشّات عى العــودة. 

كــا يُســتخَدم هــذا النــوع مــن التحليــل عى أســاس افــراض أّن ليس لــكّل املــؤشات نفس 

احتالية الحّث عى العودة أو استمرارها.

ــات 	  ــاب درج ــن حس ــث ميك ــه، بحي ــط ب ــة ترتب ــؤش قيم ــكّل م ــي أّن ل ــة ه ــة النهائي النتيج

ــّم  مقيــاَس “ُســبل العيــش والخدمــات” و”التاســك االجتاعــي وتصــورّات الســالمة”. ث

تُجَمــع درجــات املقياَســن للخــروج مبــؤّش خطــورة عــام عــن طريــق احتســاب متّوســط 

درجــات هذيــن املقياَســن. ويبــدأ املــؤّش مــن الصفــر )اســتيفاء الظــروف األساســية 

ـ 100 )عــدم اســتيفاء الظــروف األساســية للعــودة(. وتشــر الدرجــات  للعــودة( وينتهــي بــ

األعى إىل ظروف معيشية أكر قسوة للعائدين.  



مّؤشــر العودة: ملحة عن املنهّجية - العراق

املواقع الساخنة الشديدة الخطورة يف املحافظات 

ــة  ــكالية الرئيس ــاخنة واإلش ــع الس ــد املواق ــودة يف تحدي ــؤّش الع ــن م ــادة م ــن اإلف ميك

يف بعــض املحافظــات أو األقضيــة أو النواحــي، باســتخدام مجموعــة مــن درجــات الّشــدة 

عــى مقيــاس واحــد عــى األقــل، إضافــة إىل عــدد األَُس التــي تعيــش يف املوقــع. 

ــتة مواقــع ســاخنة يف محافظــة  ــع النــزوح سِّ فعــى ســبيل املثــال، حــدّدت مصفوفــة تتبّ

ــد، وقضــاء الطــوز، ومركــز بيجــي يف قضــاء  صــالح الديــن، هــي: ناحيــة يــرب يف قضــاء بَلَ

بيجــي، ومركــز ســامرّاء يف قضــاء ســامرّاء، ومركــز الرقــاط يف قضــاء الرقــاط ومركــز 

تكريت يف قضاء تكريت.

ميثـّـل الحصــول عــى عمــل مشــكلًة يف محافظــة صــالح الديــن. ففــي ناحيــة مركــز بيجــي، 

إذ ال يســتطيع األهــايل يف 97% مــن املواقــع العثــور عــى عمــل. ويف 80% مــن املواقع 

يف مركــز ســامرّاء، و75% مــن املواقــع يف مركــز الرقــاط، يحظــى أقــّل مــن نصــف 

األهــايل بفرصــة العثــور عــى عمــل. وللتعــايف البطــيء للمشــاريع الصغــرة تأثــره عــى 

ــث  ــامراء وثل ــز س ــي، ومرك ــز بيج ــاط، ومرك ــز الرق ــن 60% يف مرك ــر م ــرب، وأك ــة ي ناحي

ــرى  ــة أخ ــات أمنيّ ــود جه ــأن وج ــاوف بش ــاك مخ ــوز. وهن ــت والط ــز تكري ــع يف مرك املواق

ــرب  ــٍق يف ي ــدر قل ــر مص ــذا األم ــايل ه ــر األه ــن، إذ يعت ــالح الدي ــة ص ــاء محافظ يف أنح

ــّدة  ــل ح ــع أق ــّن الوض ــامرّاء. لك ــز س ــع يف مرك ــن املواق ــي )90%( ويف 60% م ــز بيج ومرك

يف مركــز تكريــت، حيــث أفــاد األهــايل يف 71% مــن املواقــع بعــدم وجــود جهــات أمنيّــة 

أخــرى. ويف قضــاء الطــوز، هنــاك مشــكلة خاصــة تتمثّــل يف الحاجــة إىل املصالحــة 

ــة  ــة اليومي ــاة العام ــامراء، فالحي ــز س ــا يف مرك ــع(. أم ــن املواق ــة )يف 94% م املجتمعي

متّوتــرة يف 80% مــن املواقــع: مــا تــزال الشــوارع قليلــة الكثافــة الســكانية، واألهــايل ال 

يغــادرون منازلهــم إالّ عنــد الــرضورة. ومــن جهــة أخــرى أشــار األهــايل إىل قضيــة العــودة 

ــوز  ــاء الط ــن قض ــر ع ــرف النظ ــاخنة، ب ــع الس ــن املواق ــن 80% م ــر م ــورة يف أك املحظ

الذي ُمِنَعت فيه بعض األَُس من العودة إىل 41% من املواقع.  
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