
السياق

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 تقريبا من مناطقهم األصلية منذ أكرث من 
حلول  إيجاد  النهوض  سبق،  ما  ضوء  يف  الرضوري  ومن  سنوات.  ثالث 
بالشكل  الظروف املعيشية  العراق من خالل تحسني  للنزوح يف  دامئة 
الذي ميكن النازحني من اتخاذ الخطوات األوىل طواعية نحو العودة أو 
النزوح  االندماج املحيل أو االستيطان يف مواقع جديدة. ويّعد مؤرش 
أداة مصممة لقياس ورَصد الظروف املعيشية للنازحني. وتم جمع البيانات 
للجولة األوىل من هذا املؤرش خالل شهَري آذار ونيسان من عام 2021، 

عرب 18 محافظة و94 قضاًء و1.972 موقع نزوح يف العراق.

ملنهجية ا

يستند هذا املؤرش إىل 17 مؤرشاً تشمل خمسة مجاالت: )1( البنية التحتية 
والخدمات )2( السالمة واألمن )3( سبل العيش )4( االدماج االجتامعي و )5( 
الَسَكن. ويقوم املؤرش بتحليل العوامل لدراسة العالقة بني هذه املجاالت 
وبني مؤرشاتها، والحصول عىل الدرجات التي تعكس أهمية كل مؤرش 

بالنسبة ملجال معني، وأهمية كل مجال بالنسبة للمؤرش كلّه.

للعودة(  الظروف األساسيّة  )استيفاء جميع  الصفر  وينتقل املؤرش من 
إىل 100 )عدم استيفاء الظروف األساسية للعودة(. وتشري الدرجات األعىل 
يف املؤرش إىل ظروف معيشية أكرث قسوة للنازحني. أما درجات املؤرش 
فمصنفة إىل ثالث فئات: "منخفضة" و "متوّسطة« و »عالية" )التي تتّضمن 

أيضاً "عالية جداً"(. 

الجدول 1: مجاالت مؤرش العودة واملؤرشات التي يستند إليها
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نتـائج الجـولـة األوىل

فرتة جمع البيانات: آذار - نيســان 2021

الشكل 1 - نسبة النازحني حسب شدة الخطورة
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اإلجاملية الخطورة 

370 موقعاً يعاين من 	  1.972 موقع نزوح تم تقييمه، هناك  من بني 
ظروف شديدة الخطورة، 98 موقعاً منها يتسم بخطورة عالية جداً، 
النازحني،  من   %17 املواقع  هذه  وتستضيف  عالية.  بخطورة  و272 
متوسطة،   بخطورة  آخر   موقع   804 يتسم  كام  فرداً.   162.558 أو 
وتستضيف هذه املواقع 41% من النازحني )400.860 فرداً( فيام يتسم 
798 موقعاً بخطورة منخفضة، وتستضيف  42% من النازحني )408.804 

فرداً(.

يف 	  يعيشون  الذين  النازحني  من  عدد  أكرب  تضم  التي  املحافظات 
الدين  وصالح  فرداً(   64,044( نينوى  هي  الخطورة،  شديدة  ظروف 
)55,218( واألنبار )12,468(. وعند النظر إىل الخطورة اإلجاملية بالنسبة 
لكل مجال عىل مستوى املحافظة، تعكس محافظة نينوى خطورة 
املحافظة،  داخل  أما  عام.  بشكل  الخمسة  املجاالت  عرب  متوسطة 

وربيعة  تلعفر  ومركز  سنجار  ومركز  والشامل  البعاج  مركز  فيعكس 
جميع  تعكس  الدين،  صالح  ويف  جداً.  عالية  أو  عالية  خطورة  وزمار 
املجاالت الخمسة خطورة عالية. أما يف األنبار، فيعترب مجال اإلدماج 

الرئييس املسبب لخطورة عالية. العامل  االجتامعي، 

البنية 	  هي  مجاالت،  ثالثة  يف  عالية  خطورة  النجف  محافظة  تعكس 
عدد  لكن  االجتامعي.  واإلدماج  العيش،  وسبل  والخدمات،  التحتية 
األشخاص الذين يعيشون يف هذه الظروف قليل، وهو 3.198 فرداً. 
وهناك حالة مامثلة يف واسط، تُظهر خطورة عالية جداً يف مجال 
مستوى  عىل  اإلجاملية  الخطورة  أن  يعني  وهذا  العيش،  سبل 
يف  الذين يعيشون  األفراد  املحافظة مرتفعة. مع ذلك، فإن عدد 

ظروف شديدة الخطورة يف واسط منخفض، حيث بلغ 3,516 فرداً.

الشكل 2:  عدد  النازحني لكل فئة من فئات الخطورة، بحسب محافظة النزوح
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الخطورة مجاالت 

تسعى منهجية مؤرش النزوح إىل التقاط  أهمية كل مجال بالنسبة للمؤرش 	 
العام. ومتاشياً مع الدراسات السابقة، يّعد مجال الَسكن هو املجال الذي 
له أكرب األثر عىل الظروف املعيشية العامة للنازحني. أما املجاالت التي 
تأيت يف املرتبة الثانية من حيث األثر فهي الخدمات، واألمن، تليها سبل 

العيش، والشمول  االجتامعي.

حيث أن ملجال اإلسكان األثر األكرب عىل الظروف املعيشية العامة، فإن 	 
شدة الظروف  متوسطة، مبعدل قدره 25 درجة. وتّعد محافظة صالح الدين 
املحافظة الوحيدة التي تعاين من ظروف قاسية  يف هذا املجال بدرجة 
60.  يف حني تحتل محافظة النجف املرتبة الثانية من حيث الدرجات )45، 

متوسطة( تليها األنبار )43، متوسطة( وبابل )42، متوسطة(.

تعترب درجات سبل العيش أقل من املتوسط يف محافظات إقليم كردستان 	 
العراق. وتُظهر ظروفاً منخفضة الخطورة يف جميع محافظات االقليم. 

من جهة أخرى تحظى سبل العيش بأعىل الدرجات يف محافظات العراق 
االتحادي، إذ بلغت يف القادسية )66(  واملثنى )64( وصالح الدين )62( 

وواسط )62(  وكربالء )51( والنجف )50( من حيث شدة الخطورة. 

ويف مجال االدماج االجتامعي، تّعد محافظة أربيل املجال الوحيد الذي 	 
يعكس شدة عالية يف جميع محافظات إقليم كردستان. فيام تعكس ثالث 
محافظات أخرى فقط خطورة عالية يف هذا املجال، هي األنبار والنجف 

وصالح الدين.

ويعكس مجال السالمة واألمن أدىن الدرجات عموماً؛ حيث أظهرت غالبية 	 
املحافظات خطورة منخفضة يف هذا املجال، ما عدا صالح الدين التي 
أظهرت خطورة عالية. يف حني أظهرت األنبار ودياىل والنجف ونينوى 

خطورة متوسطة.

الجدول 3:املواقع الساخنة من حيث الخطورة
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الساخنة املواقع 

تصنَّف الناحية كموقع ساخن إذا حققت درجات عالية من حيث الخطورة 	 
اإلجاملية، ويعيش فيها ما ال يقل عن 1.000 نازح. وقد تّم تحديد 20 موقع 
ساخن يف مثان محافظات خالل هذه الجولة. واملواقع الساخنة التي 
تحتل املرتبات الثالثة األوىل عىل أساس أكرب عدد من النازحني الساكنني 
فيها، هي ناحية الشامل ومركز سنجار يف نينوى، ومركز طوز خورماتو 

يف صالح الدين.

بالخطورة 	  وتتسم مواقعهم  نازحاً.  الشامل 18,552  ناحية  يف  يعيش 
العالية أو العالية جداً. وأهم املجاالت هي  )1( الَسكن )2( البنية التحتية 
والخدمات )3( السالمة واألمن. ويعيش النازحون يف مناطق تعترب غري 
آمنة يف حوايل ثلث املواقع، حيث يعيش عدد كبري من األَس يف ترتيبات 
إيواء حرجة، يفتقر معظمها إىل املاء والكهرباء كفاية. كام هناك يف 
جميع املواقع تقريباً، مخاوف بشأن العنف بني الجامعات املسلحة، وعودة 
تنظيم داعش، والهجامت االنتقامية، ووجود  جهات أمنية  أخرى إىل جانب 
الجيش العراقي والرشطة املحلية والرشطة االتحادية؛ األمر الذي يّعد 

عامالً إضايف يفاقم من سوء األوضاع يف معظم املواقع.

يعيش يف مركز سنجار 17,910 نازحني، وجميعهم يف مواقع مصنفة 	 
عىل أنها  عالية الخطورة أو عالية جداً. واملجال األكرث أهمية فهو 

وجود  عن  الرئيسيون  املعلومات  مصادر  أبلغ  حيث  واألمن،  السالمة 
وعودة  املسلحة،  الجامعات  بني  العنف  من  ومخاوف  ميليشيات، 
تنظيم داعش، والهجامت االنتقامية يف جميع املواقع. ويف بعض 
الخطورة بشحة املاء والكهرباء،  الشديدة  الظروف  ترتبط  املواقع، 
فرص  عىل  الحصول  حيث  من  النازحني  وضع  بسبب  التمييز  عن  فضالً 

العمل واالستئجار ألغراض السكن، والخدمات األساسية.

نازحاً. وتعكس جميع املواقع 	  ويستضيف مركز طوز خورماتو 17.652 
يف الناحية تقريباً خطورة عالية جداً مع عدد قليل من املواقع ذات 
االجتامعي،  االدماج  هو  أهمية  األكرث  واملجال  العالية.  الخطورة 
لهم  يُسمح  ال  النازحني  أن  الئيسية  املعلومات  مصادر  أفادت  حيث 
خاصة.  مبوافقة  إال  بالحركة  يسمح  ال  حني  يف  السيايس،  بالتمثيل 
وهناك مخاوف يف جميع املواقع من عودة تنظيم داعش، إضافة 
جهات  وجود  من  والقلق  االنتقامية،  الهجامت  من  املخاوف  إىل 
أمنية أخرى إىل جانب الجيش العراقي والرشطة املحلية والرشطة 
االتحادية. ويّعد الحصول عىل الكهرباء، الحاجة األكرث إلحاحاً وإشكالية 

يف جميع املواقع.

الجدول 3:املواقع الساخنة من حيث الخطورة

الناحيةالقضاءاملحاظفة
اإلجاملية  الخطورة 
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187,206عالية61ربيعةتلعفرنينوى
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الخارطة 1: املواقع الساخنة من حيث الخطورة
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 هذه الخارطة هي لغرض التوضيح فقط. االساماء والحدود

 علی هذه الخریطة ال تعني املصادقة أو القبول الرسمي

من قبل املنظمة الدولية للهجرة.
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ملنهجية ا

متت صياغة مؤرش النزوح من أجل قياس ووصف ورَصد الظروف املعيشية 
العراق. ويعتمد هذا املؤرش عىل اإلجراءات  أنحاء  للنازحني يف جميع 
اإلحصائية املتعددة املتغريات لتحليل العوامل. و"للتحقيق" يف الظروف 
املعيشية للنازحني، يستخدم النموذج 17 مؤرشاً تشمل خمسة مجاالت، 
هي: )1( البنية التحتية والخدمات )2( السالمة واألمن )3( سبل العيش )4( 
االدماج االجتامعي و )5( الَسَكن. ويتم تحديد كل مجال من خالل مجموعة 
غري متداخلة من املؤرشات التي متثل جوانب مختلفة من املجال نفسه، 
وتختلف قدر اإلمكان عن املؤرشات يف املجاالت األخرى. وحدة التحليل 
هي املوقع، والتي ميكن أن تكون بلدة أو قرية أو حياً سكنياً يف املدينة. 
  RARTs التقييم واالستجابة الرسيعة   البيانات من خالل فرق  ويتم جمع 
للمنظمة الدولية للهجرة والتي تتكون من أكرث من 80 موظفاً منترشين 
يف جميع أنحاء العراق )20% من العدادين، 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.   

ويُستخَدم تحليل العوامل للحصول عىل درجات، هدفها تحديد أهمية كل 
مؤرش ومدى مساهمته يف تقييم الظروف املعيشية العامة للنازحني. 
ويُسَند لكل مؤرش "وزن" ميثل أهميته بالنسبة للظروف املعيشية العامة، 
بشكل  الدرجات  حساب  ويتم  األخرى.  املؤرشات  عىل  تأثريه  عن  فضالً 
منفصل لكل مجال وللمؤرش العام، ثم يتم تطبيعها إلعطاء درجة ترتاوح 
بني الصفر )أفضل حالة، أي استيفاء جميع الظروف املعيشية األساسية( 
الظروف املعيشية األساسية(.   )أسوأ حالة، أي عدم استيفاء   100 وبني 
وأخرياً، يرُتَجم ذلك إىل جداول يسهل تفسريها، حيث يتم تصنيف املواقع 
وفقاً لخطورة الظروف، ثم تجمع يف فئات مامثلة:  منخفضة ومتوسطة 

وعالية وعالية  جداً.  

الجدول 4: الفواصل بني الدرجات بحسب فئات الخطورة 

الخطورة صلفئة  لفا ا

75-100عالية جداً

50-74عالية

25-49متوسطة 

0-24منخفضة

الشكل 3: عدد املواقع حسب فئة الخطورة

املعلومات  مصادر  مع  املقابالت  خالل  من  النزوح  مؤرش  بيانات  تُجَمع 
تسمح  بأنها  املنهجية  هذه  ومتتاز  نزوح.  موقع  كل  يف  الرئيسيني 
لكنها تعتمد عىل  الزمن،  بتغطية واسعة عىل مدى فرتة قصرية من 
األمر  ومتنوع،  كبري  مجتمع  آراء  ينقلون  الذين  األفراد  من  قليل  عدد 
الذي  قد يؤدي إىل متثيل محدود للمجموعات الصغرية ذات الخصائص 
املتميزة، أو عيب يف البيانات بسبب سوء تفسري السؤال من قبل مصدر 
الناجمة عن تصور متحيز للوضع، خاصة فيام  التناقضات  أو  املعلومات، 

يتعلق مبجال االدماج االجتامعي.  

مسؤولية اخالء 

إّن املواد والبيانات الواردة ضمن هذا التقرير، ال تّعرب بالرضورة عن رأي املنظمة الدولية للهجرة بالنسبة للوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة 
أو سلطاتها أو حدودها. إّن املنظمة الدولية للهجرة ملتزمة مببادئها يف أّن الهجرة اإلنسانية النظامية تعود بالنفع عىل املهاجرين وعىل املجتمع. 
وكمنظمة حكومية دولية تساعد املنظمة الدولية للهجرة مع رشكائها يف املجتمع الدويل، عىل املساعدة يف مواجهة التحديّات التشغيلية للهجرة، 
وفهم أكرث لقضايا الهجرة، وتشجيع التنمية االجتامعية واالقتصادية من خالل الهجرة، والعمل عىل االحرتام الفعال لحقوق اإلنسان ورفاه املهاجرين. صدر 
هذا التقرير بدعم مايل من مكتب السكان والالجئني والهجرة )PRM( يف وزارة الخارجية األمريكية. واآلراء الواردة فيه ال تعكس بأي حال من األحوال رأي 

مكتب السكان والالجئني والهجرة.
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