مؤشـّـر العودة

جية  -العراق
مؤّشــر العودة :ملحة عن املنه ّ

جية  -العراق
ملحة عن املنه ّ

أيّار 2020

ِ
السياق
ـن إىل مناطقهــم األصليــة ،بــدالً مــن بقائهــم يف
مــع عــودة املزيــد مــن النازحــن العراقيـ َ

ـؤش العــودة.
يعــرض هــذا التقريــر لَمحــة موجــزة عــن املنهجيّــة واملبــادئ التوجيهيــة ملـ ّ

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

األساســية الها ّمــة،
مــؤش العــودة يف العــراق ،والخــوض يف لبُناتــه
التفاصيــل عــن
ّ
ّ

مواقــع النــزوح ،يبــدو رضوريّــاً مــن أجــل تشــكيل اســراتيجيات التدخــل وتخصيــص املــوارد
تتســم بعــودة محــدودة،
رت شـدّة الخطــورة مبــرور الوقــت ،ومــا هــي املواقــع التــي ّ
تغـ ّ
م تطويرهــا لقيــاس هــذه العوامــل يف أكــر مــن 1.850
وملــاذا .مـ ّ
ـؤش العــودة هــو أداة تـ ّ

ـؤش العــودة يف العــراق” ملزيــد مــن
وميكــن االطــاع عــى تقريــر “اللبُّنــات
األساســية ملـ ّ
ّ
ومناقشة الدروس املستفادة من عمليّتي التصميم والتنفيذ.

موقع عودة يف جميع أنحاء العراق.

مق ّدمة
همــة وحاســمة باتجــاه الحلــول
غالبــاً مــا تُعتــر عــودة النازحــن وامل ُه َّجريــن خطــوة م ّ

الدامئــة ملرحلــة مــا بعــد النــزاع .إالّ أ ّن تلــك العــودة تشــر أيضــاً إىل احتــال أن يتطلّــب
الســياق تحــ ّوالً يف صياغــة الربامــج مــن برامــج إنســانية إىل السياســات والتدخــاّت
الســكان
املو ّجهــة نحــو التعــايف ومــا يلــزم ذلــك مــن متويــل .ورغــم أ ّن احصائيــات ُّ

واملواقــع ،تعكــس العــدد الكبــر للعراقيّــن الذّيــن قــد يحتاجــون للمســاعدة يف حــال
عودتهــم ،إالّ أنّهــا ال تس ـلّط الضــوء عــى نــوع املســاعدة املطلوبــة ،ومــن يحتــاج إليهــا،

وأيــن يجــب منــع النــزوح الثانــوي أو اإلقامــة الطويلــة األ َمــد يف ظــلّ ظــروف ماديّــة أو
اجتامعية سيئّة.

بعبــارة أخــرى ،ال ميكــن ملثــل تلــك االحصائيــات والبيانــات وحدهــا أن تجيــب عــى املســألتني
الجوهريتــن التاليتــن ،ومــا يتعلّــق بهــا مــن أســئلة بخصــوص رســم اإلســراتيجيات
ّ

املطلوبة ،واملنارصة وتفعيل االستجابات الالّزمة لعودة النازحني:

 .1كيف هي األوضاع يف مناطق العودة ،وكيف تتط ّور مبرور الزمن؟
 .2ما هي املواقع التي تشهد َعودة محدودة ،وملاذا؟
هــم “ َجــودة العــودة “يف العــراق .وتحقيقـاً
وبالتــايل ،هنــاك حاجــة إىل أداة أكــر دقّــة لف َ

لهــذه الغايــة ،قامــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة مــن خــال وحداتهــا املتمثلّــة مبصفوفــة
تتبّــع النــزوح يف العــراق ،ومجموعــة العمــل مــن أجــل العــودة ،والتقّــي االجتامعــي
ممــة لقيــاس شـدّة الظــروف يف مناطــق العــودة،
بتطويــر مـ ّ
ـؤش العــودة .وهــو أداة مص ّ

وتســمح للــركاء بوضــع إســراتيجيات أفضــل بخصــوص املــوارد والعمليّــات يف املناطــق
املع ّرضــة للخطــر ،أو للتخفيــف مــن مخاطــر عوامــل الدفــع والجــذب ،عنــد تعلّــق األمــر

تســهل مجموعــة محــددّة مــن التدخ ـاّت املتامســكة التــي مــن
بالعــودة .وهــو وســيلة ّ
شأنها أن تلّبي االحتياجات اإلنسانية والتعايف واالستقرار.

املنهجيّة
م تصميمهــا بالتشــاور مــع
عــودة عــى قامئــة مــن املـ ّ
يســتند مـ ّ
ـؤش ال َ
ـؤشات التّــي ت ـ ّ

الجهــات ذات الصلــة مــن الــركاء وأصحــاب املصلحــة لبَيــان ســياق النــزوح يف العــراق.

وبغيــة قيــاس شــدّة الظــروف يف موقــع مــا ،يســتند مــؤّرش العــودة عــى  16معيــارا ً
ســبل العيــش والخدمــات األساســية )2( ،تصــ ّورات
ُم ّوزعــاً عــى مقياســن ،هــاُ )1( :

التامســك االجتامعــي والســامة .ويتّــم اســتخدام منــوذج االنحــدار لتقييــم تأثــر كل معيــار
باملقياســن.
عــى تســهيل العــودة أو منــع حدوثهــا ،وكذلــك لحســاب الدرجــات الخاصــة
َ
فعــى ســبيل املثــال ،يختــر النمــوذج ضعــف احتــال العــودة إىل موقــع مل ترجــع

االنشــطة الزراعيــة فيــه إىل وضعهــا الطبيعــي مقارنــة مبواقــع أخــرى عــادت فيهــا تلــك
مــع نتائــج املقياســن .يبــدأ
ـؤش الخطــورة الـ ّ
األنشــطة إىل طبيعتهــا .ولحســاب مـ ّ
ـكل ،تُج َ

1

ـؤش مــن الصفــر (اســتيفاء الظــروف األساســية للعــودة) وينتهــي بـــ ( 100عدم اســتيفاء
املـ ّ
الظــروف األساســية للعــودة) .وتشــر الدرجــات األعــى إىل ظــروف معيشــية أكــر قســوة
ـؤش الخطــورة إىل ثــاث فئــات“ :منخفضة” و “متوســطة”
م تصنيــف درجــات مـ ّ
للعائديــن .وتـ ّ

و “عالية” (الفئة العالية تتضّ من أيضاً العالية جدا ً).

رشات التّــي يف أعــى
رشات لــكال
َ
ّ
املقياســن .واملــؤ ّ
يبــن الجــدول أدنــاه ،قامئــة املــؤ ّ
مؤش الخطورة.
القامئة تُزيد من اجاميل
ّ
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لكل مقياس
رشات ّ
الجدول  :1قامئة املؤ ّ

املقياس 1

املقياس 2

تقييم األحوال يف كل موقع

تقييم األحوال يف كل موقع

دَمار امل َساكن

وجود منازل مدم ّرة ،إىل جانب جهود
إعادة اإلعامر.

عية
امل ُصالحة املجتم ّ

الحاجة إىل عملية مصالحة،
غري موجودة حالياً

توفّر فرص العمل

يصعب عىل بعض األهايل العثور عىل
عمل.

وجود جهات أمنيّة متعددة

حة
وجود ما ال يقل عن أربع مجموعات مسل ّ
مسيطرة عىل األمن.
مختلفة ُ

كفاية املياه

بعض األهايل يعانون من نقص يف
إمدادات املياه العامة.

العودة املحظورة

األصليي ،العودة إىل
ي َنع عىل بعض األهايل
ُ
ّ
مناطقهم.

تعايف وانتعاش الزراعة

األنشطة الزراعية ال تجري كالسابق.

سيطرة جهات أمنيّة غري حكوميّة
عىل نقاط التفتيش

وجود الحشد الشعبي أو الحشد العشائري أو
مجموعات أخرى يف نقاط التفتيش إىل جانب
الجيش العراقي والرشطة املحلية والرشطة
االتحادية ،مع مخاوف تتعلّق بالتح ّرش.

كفاية الكهرباء

بعض األهايل ال يحصلون عىل كهرباء
كافية.

الحياة اليوميّة العامة

وجود توت ّرات بني األهايل ،الذّين يفضلّون عدم
مغادرة املنزل إالّ للرضورة

تعايف األعامل التجا ّرية
واالقتصادية

وجود مشاريع وأعامل مل يُعاد تشغيلها .اإلشغال غري املرشوع للمساكن
الخاصة
ّ

خاصة محتلّة من قبل الغَري بشكل
وجود مساكن
ّ
س ،جامعات مسلّحة ،إلخ)
غري قانوين (أفراد أو أُ َ

الوصول إىل الخدمات العامة

وجود صعوبات يف الوصول إىل التعليم
االبتدايئ أو الرعاية الصحيّة األوليّة

وجود األلغام

مخاوف لدى األهايل من وجود العبوات الناسفة
يف املنازل.

املوظفي
إعادة تعيني
ّ
الحكوميي
ّ

نقص يف توفري الخدمات الحكوم ّية

عنف
مصادر ال ُ

مخاوف لدى األهايل من تجدّد العنف يف
املنطقة (هجامت داعش،
أعامل انتقامية ،اشتباكات بني القوى األمن ّية ،أو
توترات ِ
عرقيّة ودينية وعشائ ّرية)

نقاط املقياس 100 = 1

نقاط املقياس 100 = 2

هذه األداة مبنيّة عىل مبادئ املنهجيّة الرئيسة التالية:
•االفــراض الرئيــي املســتخدم لبنــاء النمــوذج التحليــي ،هــو النظــر يف إمكانيــة قيــاس
شـدّة الظــروف املعيشــية للعائدين (أي احتامل أو اســتدامة العــودة) من خــال معرفة إذا

اســتخدام مــز ّودي املعلومــات الرئيس ـيّني يف قدرتهــم عــى تغطيــة مواقــع عديــدة
خــال فــرة زمنيــة قصــرة .لكــن العائــق الرئيــس لهــذه املســألة هــو االعتامد عىل شــخص

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

واحــد يقــدم تقريــرا ً عــن وجهــات نظــر مجموعــة كبــرة ومتن ّوعــة مــن العائديــن .أ ّمــا وحــدة

عــد
يف املواقــع الّتــي عــاد إليهــا الجميــع .وتبع ـاً لذلــك ،يُفــرض أ ّن املواقــع التــي مل ي ُ
ســبل العيــش أو األمــن أو التامســك
إليهــا الجميــع ،تعــاين مــن مشــاكل يف الخدمــات أو ُ

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

االجتامعــي .ل ّكــن هنــاك قيــودا ً عــى هــذا القيــاس ،باعتبــار أ ّن العــودة إىل موقع مــا ،قد ال

ـرات توضيحيّــة) .ويولّد هــذا النموذج
ـر تابــع) من خــال  16مؤرشا ً (متغـ ّ
يتــم توضيحهــا (متغـ ّ

قرسيّة من النزوح.

يحظــى موقــع مــا بعــودة كاملــة يف ظــلّ ظــروف مثــل تلــك املوضّ ــة يف الجــدول أعــاه.

يعنــي بالــرورة وجــود ظــروفجيــدة يف ذلــك املوقــع ،بل لعلّ الســبب يكمــن يف عودة

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

ـؤش العــودة عــى تحديــد الظروف
رشات الـــستّة عــرة املســتخدمة يف مـ ّ
•تســاعد املــؤ ّ

رشات عىل العــودة.
فهــذه ال ِنســب تُســتخدم لتقييــم األثــر النســبي لــكل مـ ّ
ـؤش مــن املــؤ ّ

املعيشــية يف مواقــع العــودة .ومتثّــل هــذه املــؤرشات مجموعــة مــن الظــروف
عــد رضوريــة لجعــل املوقع مناســباً للعــودة .لذلك،
املعيشــية يف حدّهــا األدىن ،والتّــي تُ ّ

رشات ممثلّــة إحصائيــاً ،وأن توضّ ــح احتامليــة عــودة
مــن املتوقــع أن تكــون هــذه املــؤ ّ
سكانية .ومن الناحية العملية ،يجيب النموذج عىل السؤال التايل:
مجموعة ّ

ـن بدالً مــن عودة
ـر َ
هــل هنــاك ظــروف عــى األرض تفـ ّ
ســبب العــودة الجزئيّــة إىل موقــع معـ ّ
كل ّيةإليه؟

•متّــت صياغــة هــذه املــؤرشات يف صيغــة اســتطالع ،وتّــم جمــع الــردود كل شــهرين مــن
ه َد عــودة األهــايل اليــه .وتتمثّــل ميزة
ـيي يف كل موقــع شَ ـ ِ
مــز ّودي املعلومــات الرئيسـ ّ
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التحليل فهي املوقع .واملوقع قد يكون مدينة أو قرية أو ح ّيا سكن ّياً.

كــا يُســتخدَم هــذا النــوع مــن التحليــل عىل أســاس افــراض أ ّن ليس لــكلّ املــؤرشات نفس
احتاملية الحثّ عىل العودة أو استمرارها.

•النتيجــة النهائيــة هــي أ ّن لــكلّ مــؤرش قيمــة ترتبــط بــه ،بحيــث ميكــن حســاب درجــات
م
مقيـ
“ســبل العيــش والخدمــات” و”التامســك االجتامعــي وتصــو ّرات الســامة” .ث ـ ّ
ـاس ُ
َ

ـؤش خطــورة عــام عــن طريــق احتســاب مت ّوســط
مــع درجــات
املقياســن للخــروج مبـ ّ
تُج َ
َ
املــؤش مــن الصفــر (اســتيفاء الظــروف األساســية
املقياســن .ويبــدأ
درجــات هذيــن
ّ
َ

للعــودة) وينتهــي بـــ ( 100عــدم اســتيفاء الظــروف األساســية للعــودة) .وتشــر الدرجــات
األعىل إىل ظروف معيشية أكرث قسوة للعائدين.

جية  -العراق
مؤّشــر العودة :ملحة عن املنه ّ

املواقع الساخنة الشديدة الخطورة يف املحافظات
مــؤش العــودة يف تحديــد املواقــع الســاخنة واإلشــكالية الرئيســة
ميكــن اإلفــادة مــن
ّ

ناحيــة يــرب ،وأكــر مــن  %60يف مركــز الرشقــاط ،ومركــز بيجــي ،ومركــز ســامراء وثلــث

يف بعــض املحافظــات أو األقضيــة أو النواحــي ،باســتخدام مجموعــة مــن درجــات الشّ ــدة

املواقــع يف مركــز تكريــت والطــوز .وهنــاك مخــاوف بشــأن وجــود جهــات أمن ّيــة أخــرى

ســتة مواقــع ســاخنة يف محافظــة
فعــى ســبيل املثــال ،حــددّت مصفوفــة تت ّبــع النــزوح ِّ

ن الوضــع أقــل ح ـدّة
ومركــز بيجــي ( )٪90ويف  ٪60مــن املواقــع يف مركــز ســام ّراء .لك ـ ّ

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

صــاح الديــن ،هــي :ناحيــة يــرب يف قضــاء بَلَــد ،وقضــاء الطــوز ،ومركــز بيجــي يف قضــاء

بيجــي ،ومركــز ســام ّراء يف قضــاء ســام ّراء ،ومركــز الرشقــاط يف قضــاء الرشقــاط ومركــز

تكريت يف قضاء تكريت.

ميثّــل الحصــول عــى عمــل مشــكل ًة يف محافظــة صــاح الديــن .ففــي ناحيــة مركــز بيجــي،
إذ ال يســتطيع األهــايل يف  %97مــن املواقــع العثــور عــى عمــل .ويف  %80مــن املواقع
يف مركــز ســام ّراء ،و %75مــن املواقــع يف مركــز الرشقــاط ،يحظــى أقــلّ مــن نصــف

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

يف أنحــاء محافظــة صــاح الديــن ،إذ يعتــر األهــايل هــذا األمــر مصــدر قلــقٍ يف يــرب

يف مركــز تكريــت ،حيــث أفــاد األهــايل يف  ٪71مــن املواقــع بعــدم وجــود جهــات أمنيّــة
أخــرى .ويف قضــاء الطــوز ،هنــاك مشــكلة خاصــة تتمثّــل يف الحاجــة إىل املصالحــة
املجتمعيــة (يف  ٪94مــن املواقــع) .أمــا يف مركــز ســامراء ،فالحيــاة العامــة اليوميــة
مت ّوتــرة يف  ٪80مــن املواقــع :مــا تــزال الشــوارع قليلــة الكثافــة الســكانية ،واألهــايل ال

يغــادرون منازلهــم إالّ عنــد الــرورة .ومــن جهــة أخــرى أشــار األهــايل إىل قضيــة العــودة
املحظــورة يف أكــر مــن  %80مــن املواقــع الســاخنة ،بــرف النظــر عــن قضــاء الطــوز
س من العودة إىل  %41من املواقع.
الذي ُم ِن َ
عت فيه بعض األُ َ
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