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ق لِسيا ا

مع انتهاء الرصاع مع تنظيم داعش، أصبح النزوح املطّول الصفة املميزة 
1.2 مليون شخص  إذ ما يزال حوايل  العراق.  ملرحلة ما بعد الرصاع يف 
نازحني، بعد أن فّر جميعهم تقريباً من مناطقهم األصلية منذ أكرث من 
ثالث سنوات. ومن الرضوري يف ضوء ما سبق، النهوض إيجاد حلول دامئة 
الذي  بالشكل  املعيشية  الظروف  تحسني  خالل  من  العراق  يف  للنزوح 
ميّكن النازحني من اتخاذ الخطوات األوىل طواعية نحو العودة أو االندماج 

املحيل أو االستيطان يف مواقع جديدة.   

البيانات   جمع  منهجية 

يّعد مؤرش النزوح أداة مصممة لقياس ورَصد الظروف املعيشية للنازحني. 
وتم جمع البيانات للجولة األوىل من هذا املؤرش عرب 18 محافظة و94 
قضاًء وحوايل 2.000 موقعاً للنازحني يف العراق. وحدة التحليل الخاصة 
باملؤرش هي املوقع، والذي ميكن أن يكون بلدة أو قرية أو حيّاً سكنياً 
واالستجابة  التقييم  فرق  خالل  من  البيانات  جمع  ويتم  املدينة.  يف 
الرسيعة  RARTs  للمنظمة الدولية للهجرة والتي تتكون من أكرث من 80 
موظفاً منترشين يف جميع أنحاء العراق )%20 من جامعي البيانات، إناث(. 

وتقوم فرق التقيم واالستجابة الرسيعة بجمع البيانات من خالل مقابالت 
منتظمة مع مصادر املعلومات الرئيسيني عن طريق شبكة كبرية تضم 
أكرث من 2.000 مصدر معلومات )٪5 إناث( تشمل قادة املجتمع واملخاتري 

والسلطات املحلية وقوات األمن.   

النزوح مؤرشات 

يستند هذا املؤرش إىل 17 مؤرشاً تشمل خمسة مجاالت: )1( البنية التحتية 
والخدمات )2( السالمة واألمن )3( سبل العيش )4( االدماج االجتامعي و 
بالتشاور مع أصحاب املصلحة،  الَسَكن. وقد اختريت هذه املؤرشات   )5(
وفق تحليل إحصايئ وصفي واستكشايف باستخدام مجموعات بيانات 
مصفوفة تتبّع النزوح DTM، مبا يف ذلك التقييامت املوقعية املتكاملة 
والقوائم الرئيسية. ومتّت صياغة كل مؤرش عىل شكل استبيان، يتضمن 
مجموعة مسبقة من اإلجابات والقيم املرتبطة بها، التي ترتاوح بني )0( 
كفاية  حالة  ففي  سلبية(.  األكرث  )الخيار   )5( وبني  إيجابية(  األكرث  )الخيار 
النازحني  لجميع  “ميكن  بني  اإلجابات  ترتاوح  املثال؛  سبيل  عىل  املياه، 
أو تقريباً جميعهم الوصول إىل املياه” )القيمة 0( وبني “ال أحد ميكنه 

الوصول” )القيمة 5(.

الشكل 1 :  مجاالت ومؤرشات مؤرش النزوح

البنية التحتية 
والخدمات

الَسَكناالدماج االجتامعيُسبل العيشالسالمة واألمن

كفاية املياه

هل كان لدى األَس 
النازحة ما يكفي 

حاجتها من ماء الرشب 
واالحتياجات املنزلية 

خالل الستني يوماً 
املاضية؟

وجود الجهات األمنية  

)الحشد الشعبي، 
الحشد العشائري، 

أو مجموعات أخرى 
ماعدا الجيش العراقي 

والرشطة املحلية 
والرشطة االتحادية(

كم عدد الجهات األمنية 
املوجودة يف هذا 

املوقع؟ 

األَس التي تفتقر إىل املال 

الكايف للغذاء 

هل هناك أَس نازحة مل يكن 
لديها املال الكايف للغذاء 
خالل الستني يوماً املاضية؟

التمييز بسبب حالة النزوح 

من حيث الوصول إىل العمل 

واالستئجار لغرض السكن، 

والخدمات األساسية 

هل واجه النازحون خالل الستني 
يوماً املاضية حاالت متييز 

أو معاملة غري عادلة بسبب 
وضعهم، من حيث الحصول عىل 

عمل أو َسَكن أو إيجار؟

األَس التي تعيش يف ترتيبات 

إيواء حرجة 

النسبة املئوية لألَس

كفاية الكهرباء 

هل كان لدى األَس 
النازحة ما يكفي 

حاجتها من الكهرباء 
خالل الستني يوماً 

املاضية؟

مخاوف النازحني من 

العنف بشكل عام، 

والعنف بني القوات 

األمنية أو الجامعات 

املسلحة 

ما مدى قلق األَس 
النازحة من العنف 
الصادر من قوات 

األمن أو من الجامعات 
املسلحة أو كليهام؟

األس التي ليس لها مصدر 

دخل، تعتمد عىل املساعدات

هل هناك أَس نازحة ليس 
لديها مصدر للدخل وتعتمد 

عىل املساعدات فقط؟

مالحظة: يشمل ذلك جميع 
أنواع املساعدة )مبا يف 
ذلك الغذاء( واملساعدات 

املقدمة من الحكومة

التمثيل السيايس غري املتكافئ

هل واجه النازحون خالل الستني 
يوماً املاضية حاالت متييز 

أو معاملة غري عادلة بسبب 
وضعهم، من حيث التمثيل 

السيايس؟  

يتعلق ذلك بوجود من يتحدث 
باسمهم أو نيابة عنهم، 

وشعورهم أنهم يستطيعون 
الحصول عىل الدعم من السلطات.

األس املعيشية التي تعيش 

يف مناطق متباعدة

هل هناك أَس نازحة استقرت 
يف مناطق متباعدة أو 

معزولة؟

النزوح مؤرّش 

نظرة عامة منهجية 
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مؤّش النزوح: نظرة عامة منهجية

الوصول إىل الرعاية 

الصحية 

هل متكنت أَس 
النازحني من الحصول 
عىل الرعاية الصحية 
)طبيب/ مركز صحي/ 

مستشفى( خالل 
الستني يوماً املاضية؟

مخاوف النازحني من 

هجامت داعش 

ما مدى قلق أَس 
النازحني من هجامت 

داعش؟

األَس التي انتقلت للعيش 

يف أماكن أرخص 

هل هناك أَس نازحة انتقلت 
إىل مساكن أرخص أو مساكن 

مشرتكة خالل الستني يوماً 
املاضية؟

حرية التنقل

هل يسمح ملعظم النازحني أن 
يتنقلوا بحرية داخل املحافظة 

ملامرسة حياتهم اليومية؟

األَس التي تعيش يف مناطق 

غري آمنة

هل هناك أَس نازحة استقرت 
يف مناطق غري آمنة؟

مالحظة: قد يكون ذلك بسبب 
التلوث الناجم عن املخلفات 

الحربية، أو مخاطر الفيضانات أو 
االنهيارات األرضية، أو مواقع 
طمر النفايات، وما إىل ذلك.

مخاوف النازحني من 

الهجامت االنتقامية 

ما مدى قلق أَس 
النازحني من الهجامت 

االنتقامية؟

االلتحاق باملدارس االبتدائية 

هل كان األطفال النازحون 
الذين ترتاوح أعامرهم بني 
6 و12 عاماً يذهبون إىل 

املدرسة االبتدائية بانتظام )3 
أيام يف األسبوع عىل األقل( 
خالل الستني يوماً املاضية؟  

ويشمل ذلك التعليم عرب 
اإلنرتنت أو شخصياً، وأي 

طريقة تعليمية تؤدي إىل 
تخرج األطفال من العام 

الدرايس.

إحصايئ منوذج 

جودة التوافق: DWLS، CFI= 0.975 )جيد يف حال <0.95(. TLI= 0.968  )جيد يف حال <0.95(. RMSEA= 0.045 )جيد يف حال >0.06(. SRMR=0.078 )جيد يف حال >0.08(  1

يُستخَدم التحليل العاميل التوكيدي لدراسة العالقة بني هذه املؤرشات 
ومجاالتها، والحصول عىل درجات أهمية كل مؤرش خاص مبجال معنّي 
وأهمية كل مجال نم تلك املجاالت بالنسبة للمؤرش العام. ومتاشياً مع 

الدراسات السابقة، يّعد الَسكن املجال الذي له األثر األكرب عىل الظروف 
فهي  الثاين  األثر  لها  التي  املجاالت  أما  للنازحني.  العامة  املعيشية 

الخدمات واألمن، تليها ُسبل العيش واالدماج االجتامعي.

الشكل 2: منوذج قياس1 الظروف املعيشية للنازحني يف العراق

كفاية املياه c

كفاية الكهرباء c

cc

وجود جهات أمنية مزعجة cc

العنف الصادر من قوات األمن أو من 
الجامعات املسلحة أو كليهام cc

املخاوف من هجامت داعش أو الخاليا النامئة cc

املخاوف من الهجامت االنتقامية cc

شّحة املال الالزم للغذاء cc

عدم وجود مصدر للدخل/ االعتامد عىل املساعدات cc

انتقلوا إىل َسكن أرخص أو مشرتك cc

املواظبة عىل الدوام يف املدارس  cc

التمييز يف املعاملة cc

التمثيل السيايس غري املتكايفء cc

حريّة التنقل cc

ترتيبات االيواء الحرجة cc

املواقع املتباعدة cc

املواقع غري اآلمنة cc

الوصول إىل الرعاية الصحية

الخدمات

األمن

مؤّرش النزوحُسبل العيش

التامسك االجتامعي

الَسَكن
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تُحَسب الدرجات بشكل منفصل لكل مجال وللمؤرش العام، ثم يتّم تطبيعها 
إىل مقياس مشرتك يرتاوح بني الصفر )استيفاء جميع الظروف األساسيّة 
وتشري  للعودة(.  األساسية  الظروف  استيفاء  )عدم   100 وبني  للعودة( 

الدرجات األعىل يف املؤرش إىل ظروف معيشية أكرث قسوة للنازحني. 
نفة إىل ثالث فئات: “منخفضة” و “متوّسطة” و  أما درجات املؤرش فمصَّ

“عالية” )التي تتّضمن أيضاً “عالية جداً(.

الشكل 3: عدد املواقع حسب فئة الخطورة 

الخطورة صلفئة  لفا ا

75-100عالية جداً

50-74عالية

25-49متوسطة 

0-24منخفضة

لقيود ا

املعلومات  مصادر  مع  املقابالت  خالل  من  النزوح  مؤرش  بيانات  تُجَمع 
تسمح  بأنها  املنهجية  هذه  ومتتاز  نزوح.  موقع  كل  يف  الرئيسيني 
بتغطية واسعة خالل فرتة قصرية من الزمن. لكنها تعتمد عىل عدد قليل 
من األفراد، خاصة املخاتري وقادة املجتمع املحليني الذين ينقلون آراء 

مجتمع كبري ومتنوع، األمر الذي قد يؤدي إىل متثيل محدود للمجموعات 
الصغرية ذات الخصائص املتميزة، أو عيب يف البيانات بسبب سوء تفسري 
السؤال من قبل مصدر املعلومات، أو التناقضات الناجمة عن تصور متحيز 

للوضع، خاصة فيام يتعلق مبجال االدماج االجتامعي. 

٢٥-٠٤٩-٢٤

درجة الخطورة االجاملية

٧٥-٥٠١٠٠-٧٤
سطةمنخفضة جداًعاليةمتو عالية 

٧٩٨٨٠٤

٢٧٢
٩٨

الجدول 4: الفواصل بني الدرجات بحسب فئات الخطورة 
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