آب ٢٠١٨

النازحني يف املخيامت الرسمية

محافظة األنبار

المحتوى و آليات العمل

بين أواخر  ٢٠١٣و  ، ٢٠١٧أدى تكثف الصراع في شمال و وسط العراق إلى

اعتبارا من آب
نزوح واسع النطاق بلغ  ١.٩مليون نازح في جميع أنحاء العراق
ً
 ١ ٢٠١٨و هذا يشمل حوالي  ٩٤,٠٠٠أسرة مقيمة في ١٢٨مخيما ً رسميا ً
للنازحين ١،٢ .في محافظة األنبار  ،و يقدر عدد األسر النازحة التي تعيش
بمخيمات رسمية ٢للنازحين حوالي  ١٠,٢٠٠أسرة نازحة.

شهد عام  ٢٠١٨زيادة في عدد النازحين العائدين إلى مناطقهم األصلية
في جميع أنحاء العراق ٣.و قد سلطت اتجاهات النزوح و العودة الضوء على
الحاجة إلى بيانات عن نوايا العودة ،من أجل فهم العوائق التي تحول دون العودة،
باإلضافة إلى الشروط الالزمة للعودة اآلمنة و الطوعية .و لمعالجة نقص
المعلومات ،قامت ريتش بالشراكة مع قسم إدارة وتنسيق المخيمات في العراق
بإجراء استبيانا ً للنوايا في المخيمات الرسمية التي تحتوي على ١٠٠أسرة نازحة
٤
أو أكثر ابتداءا ً من الثاني من تموز إلى السابع من آب.
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تعرض ورقة الحقائق هذه نتائج أستبيان نوايا النازحين في محافظة األنبار .على
مستوى المحافظات  ،و تمثل النتائج مستوى ثقة  .٪٩٦و هامش الخطأ  .٪٤و هذا
المستوى مضمون لجميع األسئلة التي تنطبق على جميع السكان الذين شملهم هذا
األستبيان
النتائج المتعلقة بمجموعة فرعية من السكان قد يكون بهامش خطأ أكبر أو قد تكون
٥
مؤشرا ً فقط .
تحتوي قائمة المراجع على كامل التفاصيل المتعلقة بالمنهجية

نوايا األنتقال

النوايا خالل  ٣أشهر من متابعة جمع البيانات:
٪٧٦
٪٩
٪٠
٪١٥

تم إجراء مقابالت مع  ٣٥١٧أسرة نازحة في  ٥٥مخي ًما في  ١٠محافظات .من
ضمنها  ٣٣٠مقابلة أجريت مع أسر نازحة في  ٥مخيمات للنازحين في محافظة
األنبار.و تم إختيار األسر عشوائيا ً على مستوى المخيم،على مستوى الثقة ٪٩٠
ومستوى الخطأ .٪١٠

البقاء في الموقع الحالي
العودة إلى منطقة األصل
األنتقال إلى موقع آخر
ال أعلم

النوايا خالل  ١٢شهرا ً من متابعة جمع البيانات:
٪٥٠
٪٢١
٪٠
٪٢٩
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من بين أولئك الذين ينوون العودة إلى منطقتهم األصلية بعد ١٢
*٦
شهرا ً من جمع البيانات ،و األسباب الثالثة الرئيسية كانت:

من بين أولئك الذين ال ينوون العودة بعد  ١٢شهرا ً من
*
جمع البيانات ،و األسباب الثالثة الرئيسية كانت:

 .١أستقرار الوضع األمني في منطقة األصل ((٪٧٦
.٢رغبة عاطفية في العودة (( ٪٣٢
.٣الخدمات محدودة في منطقة النزوح ((٪٢٦

 .١المنزل متضرر  /مدمر ((٪٥٥
 .٢نقص الموارد المالية (( ٪٤٦
 .٣قلة سبل كسب العيش ((٪٣٦

النازحون في المخيمات الرسمية:محافظات األصلية

 .١منظمة الهجرة الدولية مجموعة تتبع النازحين (آب )٢٠١٨

 .٤بناء على المستوى المحلي لقطاعات إدارة و تنسيق المخيمات المعنية بتقارير سكان المخيم.

 .٢تقارير القطاع المحلي إلدارة و تنسيق المخيمات إيلول ٢٠١٨

 .٥الحد األدنى لمستوى الثقة  ٪٩٠و الخطأ  ٪١٠ليكون مماثالً مع أي شيء أقل من المؤشر

 .٣وفقا ً لخطة األستجابة اإلنسانية في العراق لعام ٢٠١٨

*

يمكن للمستجيبين اختيار خيارات متعددة لذلك قد تتجاوز النتائج ٪١٠٠

مسح النوايا للنازحين في المخيمات الرسمية  ،آب ٢٠١٨
األنبار ص٢

األحتياجات األساسية و عوائق العودة
النسبة المئوية لألسر التي حاول أحد أفرادها العودة منذ النزوح األول:

38+52+61+
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٪١٠
٪٩٠

لقد حاول العودة
لم يحاول العودة

أهم ثالثة مشاكل التي ذكرتها األسر لدعم العودة إلى منطقة األصل*:
الوصول إلى معلومات عن منطقة األصل ٪٦١
األمن و األمان في منطقة األصل
٪٥٢
إعادة تأهيل المنازل
٪٣٨

معرفة حالة منطقة األصل
 ٪٤٢من األسر تعتبر أن منطقتهم األصلية غير آمنة في الوقت
الحالي.
من بين أولئك الذين اعتبروا أن منطقتهم األصلية غيرآمنة في
الوقت الحالي ،و أهم أسباب الثالث لقلة األمان في منطقة األصل*:

35+39+73+

ضعف البنية التحتية
اشتباكات متفرقة
مخاطر المتفجرات

٪٧٣
٪٣٩
٪٣٥

مستوى الضرر الذي لحق بالمنازل في منطقة األصل:
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٪٣٣
٪٣١
٪٢٧
٪٤
٪٤
٪١

مدمر باكامل
متضرر بشدة
متضرر جزئيا ً
غير مدمر
ال أعلم
رفض األجابة

الخدمات في منطقة األصل
مدى توفر سبل كسب العيش:

مدى توفر الخدمات األساسية:

 ٪١٣بعض الخدمات األساسية
 ٪١٣ال أعلم
 ٪ ٧٤الشيء
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من بين أولئك الذين أفادوا
بتوفر الخدمات في منطقتهم
األصلية ،و أهم ثالث خدمات
متوفرة كانت :المياه (،)%٩٦
الكهرباء ( ،)%٨٥الرعاية
الصحية(١.)٪٦٦

 ٪٢٣بعض سبل كسب العيش
 ٪٧ال أعلم
 ٪٧٠ال شيء
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من بين أولئك الذين أفادوا بتوفر
سبل كسب العيش في منطقتهم
األصلية ،فإن قطاعات الثالث
الرئيسية للعمل كانت :الزراعي
( ،)٦٦٪الحكومي (،)٤٧%
المهني (.)٪٢٣

المساعدات في منطقة األصل
مدى توفر المساعدات:
 ٪ .٣تم تقديم بعض المساعدات
 ٪٢٧ال أعلم
 ٪٧٠الشيء
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من بين الذين أفادوا بتوفر
المساعدات في منطقتهم األصلية،
و نوعا المساعدة كانت :مساعدات
الغذائية ( ،)٧/٧المساعدات
النقدية (* .)٢/٧

*يمكن للمستجيبين اختيار خيارات متعددة لذلك قد تتجاوز النتائج  ،٪١٠٠أو قد تكون أقل من ذلك.
 ٦تستند النتائج إلى مجموعة فرعية صغيرة من العينة السكانية  ،ولذلك تعتبر مؤشرا ً بدالً من التعميم اإلحصائي لجميع األسر في المحافظة .كما ،يتم اإلبالغ عن النتائج كأعداد من األسر وليس النسب المئوية .

من بين الذين أفادوا بأن المساعدات التي تم تقديمها في منطقتهم األصلية،
الجهات التي قدمت المساعدات كانت :الجهات الفاعلة في مجال اإلنساني
٦١
( ،)٥/٧السلطات المحلية(*.)٣/٧

النازحني يف املخيامت الرسمية

آب ٢٠١٨

محافظة بغداد

المحتوى و آليات العمل
بين أواخر  ٢٠١٣و  ، ٢٠١٧أدى تكثف الصراع في شمال و وسط العراق إلى

اعتبارا من آب
نزوح واسع النطاق بلغ  ١.٩مليون نازح في جميع أنحاء العراق
ً
 ١ ٢٠١٨و هذا يشمل حوالي  ٩٤٠٠٠أسرة مقيمة في ١٢٨مخيما ً رسميا ً
للنازحين ١،٢ .في محافظة  ،و يقدر عدد األسر النازحة التي تعيش بمخيمات
رسمية ٢للنازحين حوالي  ١٠,٢٠٠أسرة نازحة1.
شهد عام  ٢٠١٨زيادة في عدد النازحين العائدين إلى مناطقهم األصلية
في جميع أنحاء العراق ٣.و قد سلطت اتجاهات النزوح و العودة الضوء على
الحاجة إلى بيانات عن نوايا العودة  ،من أجل فهم العوائق التي تحول دون العودة،
باإلضافة إلى الشروط الالزمة للعودة اآلمنة و الطوعية .و لمعالجة نقص
المعلومات ،قامت ريتش بالشراكة مع قسم إدارة وتنسيق المخيمات في العراق
بإجراء أستبيانا ً للنوايا في المخيمات الرسمية التي تحتوي على ١٠٠أسرة نازحة
٤
أو أكثر ابتداءا ً من الثاني من تموز إلى السابع من آب.

النوايا خالل  ٣أشهر من متابعة جمع البيانات:
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٪٧١
٪١
٪١
٪٢٧

تم إجراء مقابالت مع  ٣٥١٧أسرة نازحة في  ٥٥مخي ًما في  ١٠محافظات .من
ضمنها  ١٧٥مقابلة أجريت مع أسر نازحة في  ٤مخيمات للنازحين في محافظة
بغداد.و تم إختيار األسر عشوائيا ً على مستوى المخيم،على مستوى الثقة ٪٩٠
ومستوى الخطأ .٪١٠
تعرض ورقة الحقائق هذه نتائج أستبيان نوايا النازحين في محافظة بغداد .على
مستوى المحافظات  ،و تمثل النتائج مستوى ثقة  .٪٩٤و هامش الخطأ  .٪٦و هذا
المستوى مضمون لجميع األسئلة التي تنطبق على جميع السكان الذين شملهم هذا
األستبيان
النتائج المتعلقة بمجموعة فرعية من السكان قد يكون بهامش خطأ أكبر أو قد تكون
٥
مؤشرا ً فقط .
تحتوي قائمة المراجع على كامل التفاصيل المتعلقة بالمنهجية

نوايا األنتقال
البقاء في الموقع الحالي
العودة إلى منطقة األصل
األنتقال إلى موقع آخر
ال أعلم

النوايا خالل  ١٢شهرا ً من متابعة جمع البيانات:
٪٩٦
٪٠
٪٠
٪٤
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من بين أولئك الذين ينوون العودة إلى منطقتهم األصلية بعد ١٢
*٦
شهرا ً من جمع البيانات ،و األسباب الثالثة الرئيسية كانت:

من بين أولئك الذين ال ينوون العودة بعد  ١٢شهرا ً من
*
جمع البيانات ،و األسباب الثالثة الرئيسية كانت:

 .١لتأمين السكن و األراضي و الممتلكات الشخصية (١)٤/٣
 .٢رغبة عاطفية للعودة (١)٢/٤
 .٣عودة أفراد آخرين من العائلة  /المجتمع (١)٢/٤

.١المنزل متضرر  /مدمر (١)٪٦٧
.٢نقص فرص كسب العيش ()٪٤١ش
.٣نقص الموارد المالية ()٪٣٨ل

النازحون في المخيمات الرسمية:محافظات األصلية

 .١منظمة الهجرة الدولية مجموعة تتبع النازحين (آب .)٢٠١٨

 .٦تستند النتائج إلى مجموعة فرعية صغيرة من العينة السكانية ,و لذلك تعتبر مؤشراً بدالً من التعميم األحصائي لجميع األسر في المحافظة ,كما يتم اإلبالغ عن النتائج كأعداد من األسر و ليس النسب المئوية.

 .٢تقارير القطاع المحلي إلدارة و تنسيق المخيمات إيلول ٢٠١٨

*يمكن للمستجيبيين اختيار خيارات متعددة لذلك قد تتجاوز النتائج ٪١٠٠

 .٣وفقا ً لخطة األستجابة اإلنسانية في العراق لعام ٢٠١٨
 .٤بناء على المستوى المحلي لقطاعات إدارة و تنسيق المخيمات المعنية بتقارير سكان المخيم.
 .٥الحد األدنى لمستوى الثقة  ٪٩٠و الخطأ  ٪١٠ليكون مماثالً مع أي شيء أقل من المؤشر.

مسح النوايا للنازحين في المخيمات الرسمية  ،آب ٢٠١٨
بغداد ص٢

األحتياجات األساسية و عوائق العودة
النسبة المئوية لألسر التي حاول أحد أفرادها العودة منذ النزوح األول:

43+63+79+
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 ٪٩لقد حاول العودة
 ٪٩١لم يحاول العودة

أهم ثالثة مشاكل التي ذكرتها األسر لدعم العودة إلى منطقة األصل*:
األمن و األمان في منطقة األصل
٪٧٩
األصل
منطقة
الوصول إلى المعلومات عن
٪٦٣
الخدمات األساسية
٪٤٣

معرفة حالة منطقة األصل
٪٤٧من األسر تعتبر أن المنطقة األصلية غير آمنة في الوقت
الحالي1.
من بين أولئك الذين اعتبروا أن منطقتهم األصلية غيرآمنة في
الوقت الحالي ،و أهم أسباب الثالث لقلة األمان في منطقة األصل*:

36+56+59+

ضعف البنية التحتية
اشتباكات متفرقة
مخاطر المتفجرات

٪٥٩
٪٥٦
٪٣٦

مستوى الضرر الذي لحق بالمنازل في منطقة األصل:
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٪٣٧
٪٣٧
٪٢١
٪٤
٪١

مدمر باكامل
متضرر بشدة
متضرر جزئيا ً
غير مدمر
ال أعلم

الخدمات في منطقة األصل
مدى توفر الخدمات األساسية:
 ٪٧بعض الخدمات األساسية
 ٪١٦ال أعلم
 ٪٧٦الشيء
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مدى توفر سبل كسب العيش:
من بين أولئك الذين أفادوا
بتوفر الخدمات في منطقتهم
األصلية ،و أهم ثالث خدمات
المتوفرة هي :المياه (،)١١/١١
الكهرباء ( ،)١١/١١الرعاية
٦
الصحية (*.)٨/١١

 ٪٨بعض سبل كسب العيش
 ٪١٢ال أعلم
 ٪٨٠ال شيء

+1280H
8

من بين أولئك الذين أفادوا
بتوفر سبل كسب العيش
في منطقتهم األصلية ،فإن
قطاعات الثالث الرئيسية
للعمل كانت :البناء (،)٧/١٢
الحكومي ( ،)٧/١٢الزراعي
* ٦
(.)٧/١٢

المساعدات في منطقة األصل
مدى توفر المساعدات١:
 ٪١٠تم تقديم بعض المساعدات
 ٪٢٦ال أعلم
 ٪٦٤الشيء
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من بين الذين أفادوا بتوفر المساعدة
في منطقتهم األصلية ،و ثالث
أنواع المساعدات كانت :مساعدات
الغذائية ( ،)١٣/١٥المساعدات
النقدية ( ،)٤/١٥توزيع المواد
٦
الغير غذائية (*.)٣/١٥

*يمكن للمستجيبين اختيار خيارات متعددة لذلك قد تتجاوز النتائج  ،٪١٠٠أو قد تكون أقل من ذلك.
٦.ستند النتائج إلى مجموعة فرعية صغيرة من العينة السكانية  ،ولذلك تعتبر مؤشرا ً بدالً من التعميم اإلحصائي لجميع األسر في المحافظة .كما  ،يتم اإلبالغ عن النتائج كأعداد من األسر وليس النسب المئوية.

من بين الذين أفادوا بأن المساعدة التي قد تم تقديمها في منطقتهم
األصلية ،الجهة التي قدمت المساعدة كانت :السلطات المحلية فقط
*٦
(.)١٥/١٥

آب ٢٠١٨

النازحني يف املخيامت الرسمية

محافظة دهوك

المحتوى و آليات العمل

بين أواخر  ٢٠١٣و  ، ٢٠١٧أدى تكثف الصراع في شمال و وسط العراق إلى
اعتبارا من آب
نزوح واسع النطاق بلغ  ١.٩مليون نازح في جميع أنحاء العراق
ً
 ١ ٢٠١٨و هذا يشمل حوالي  ٩٤,٠٠٠أسرة مقيمة في ١٢٨مخيما ً رسميا ً
للنازحين ١،٢ .في محافظة دهوك  ،و يقدر عدد األسر النازحة التي تعيش
بمخيمات رسمية ٢للنازحين حوالي  ٢٥,٤٠٠أسرة نازحة

شهد عام  ٢٠١٨زيادة في عدد النازحين العائدين إلى مناطقهم األصلية
في جميع أنحاء العراق ٣.و قد سلطت اتجاهات النزوح و العودة الضوء على
الحاجة إلى بيانات عن نوايا العودة ،من أجل فهم العوائق التي تحول دون العودة،
باإلضافة إلى الشروط الالزمة للعودة اآلمنة و الطوعية .و لمعالجة
نقص المعلومات ،قامت ريتش بالشراكة مع قسم إدارة وتنسيق المخيمات في
العراق بإجراء أستبيانا ً للنوايا في المخيمات الرسمية التي تحتوي على ١٠٠أسرة
٤
نازحة أو أكثر ابتداءا ً من الثاني من تموز إلى السابع من آب.

النوايا خالل  ٣أشهر من متابعة جمع البيانات:

+19H
89

٪٨٩
٪١
٪١
٪٩

تم إجراء مقابالت مع  ٣٥١٧أسرة نازحة في  ٥٥مخي ًما في  ١٠محافظات .من
ضمنها  ١٠٨٢مقابلة أجريت مع أسر نازحة في  ١٦مخيما ً للنازحين في محافظة
دهوك.و تم إختيار األسر عشوائيا ً على مستوى المخيم،على مستوى الثقة ٪٩٠
ومستوى الخطأ .٪١٠
تعرض ورقة الحقائق هذه نتائج أستبيان نوايا النازحين في محافظة دهوك .على
مستوى المحافظات  ،و تمثل النتائج مستوى ثقة  .٪٩٥و هامش الخطأ  .٪٥و هذا
المستوى مضمون لجميع األسئلة التي تنطبق على جميع السكان الذين شملهم هذا
األستبيان
النتائج المتعلقة بمجموعة فرعية من السكان قد يكون بهامش خطأ أكبر أو قد تكون
٥
مؤشرا ً فقط .
تحتوي قائمة المراجع على كامل التفاصيل المتعلقة بالمنهجية

نوايا األنتقال

النوايا خالل  ١٢شهرا ً من متابعة جمع البيانات:

البقاء في الموقع الحالي
العودة إلى منطقة األصل
األنتقال إلى موقع آخر
ال أعلم

من بين أولئك الذين ينوون العودة إلى منطقتهم األصلية بعد ١٢
*٦
شهرا ً من جمع البيانات ،و األسباب الثالثة الرئيسية كانت:

٪٧٤
٪١
٪٢
٪٢٣

من بين أولئك الذين ال ينوون العودة بعد  ١٢شهرا ً من
*
جمع البيانات ،و األسباب الثالثة الرئيسية كانت

 .١أستقرار الوضع األمني في منطقة األصل (١)٦/١٤
 .٢الخدمات محدودة في منطقة النزوح (1)٤/١٤
 .٣رغبة عاطفية بالعودة (1)٣/١٤

النازحون في المخيمات الرسمية:محافظات األصلية

 .١منظمة الهجرة الدولية مجموعة تتبع النازحين (آب .)٢٠١٨
 .٢تقارير القطاع المحلي إلدارة و تنسيق المخيمات إيلول ٢٠١٨
 .٣وفقا ً لخطة األستجابة اإلنسانية في العراق لعام ٢٠١٨
 .٤بناء على المستوى المحلي لقطاعات إدارة و تنسيق المخيمات المعنية بتقارير سكان المخيم.
 .٥الحد األدنى لمستوى الثقة  ٪٩٠و الخطأ  ٪١٠ليكون مماثالً مع أي شيء أقل من المؤشر.

 .٦تستند النتائج إلى مجموعة فرعية صغيرة من العينة السكانية ،و لذلك تعتبر مؤشراً بدالً من التعميم األحصائي لجميع األسر في المحافظة ,كما يتم اإلبالغ عن النتائج كأعداد من األسر و ليس النسب المئوية.
*يمكن للمستجيبيين أختيار خيارات متعددة ،لذلك قد تتجاوز النتائج ٪١٠٠

+1223H
74

ئ

 .١قلة وجود قوات أمنية ( )٪٤٦ب
 .٢الخوف من التمييز (١ )٪٤٦
 .٣المنزل متضرر  /مدمر ( )٣١ي

مسح النوايا للنازحين في المخيمات الرسمية  ،آب ٢٠١٨
دهوك ص٢

األحتياجات األساسية و عوائق العودة
النسبة المئوية لألسر التي حاول أحد أفرادها العودة منذ النزوح األول:

43+63+79+

+93H
7

٪٧
٪٩٣

لقد حاول العودة
لم يحاول العودة

أهم ثالثة مشاكل التي ذكرتها األسر لدعم العودة إلى منطقة*:
األمن و األمان في المنطقة األصلية
٪٧٩
الوصول إلى المعلومات عن منطقة األصل ٪٦٣
إعادة تأهيل المنازل
٪٤٣

معرفة حالة منطقة األصل
 ٪٧٦من األسر تعتبر أن المنطقة األصلية غير آمنة في
الوقت الحالي1.
من بين أولئك الذين اعتبروا أن منطقتهم األصلية غيرآمنة في
الوقت الحالي ،و أهم أسباب الثالث لقلة األمان في منطقة األصل*:

45+60+74+

مخاطر المتفجرات
اشتباكات متفرقة
ضعف البنية التحتية

٪٧٤
٪٦٠
٪٤٥

مستوى الضرر الذي لحق بالمنازل في منطقة األصل:

+22154170H
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٪٤٢
٪٢٢
٪١٥
٪٤
٪١٧

مدمر باكامل
متضرر بشدة
متضرر جزئيا ً
غير مدمر
ال أعلم

الخدمات في المنطقة األصل
مدى توفر سبل كسب العيش:

مدى توفر الخدمات األساسية:
 ٪٢٦بعض الخدمات األساسية
 ٪٢٤ال أعلم
 ٪٥٠الشيء

+2450H
26

من بين أولئك الذين أفادوا
بتوفر الخدمات في منطقتهم
األصلية ،و أهم ثالث خدمات
المتوفرة كانت :الكهرباء
( ،)%٩٧المياه (،)%٤٤
التعليم (*.)%٢٤

 ٪٢٢بعض فرص سبل العيش
 ٪١٧ال أعلم
 ٪٦١ال شيء

+1761H
22

من بين أولئك الذين أفادوا
بتوفر سبل كسب العيش
في منطقتهم األصلية ،فإن
قطاعات الثالث الرئيسية
للعمل كانت :الزراعي
( ،)٪٤٥الحكومي (،)٪٣٧
البناء (*)٪١٤

المساعدات في منطقة األصل
مدى توفر المساعدات١:
 ٪١٢تم تقديم بعض المساعدات
 ٪٣٧ال أعلم
 ٪٥١الشيء

+3751H
12

*يمكن للمستجيبين اختيار خيارات متعددة لذلك قد تتجاوز النتائج  ،٪١٠٠أو قد تكون أقل من ذلك.

من بين الذين أفادوا بتوفر
المساعدات في منطقتهم
األصلية ،و ثالث أنواع
المساعدات كانت :مساعدات
غذائية ( ،)٪٨٦توزيع
المواد الغير غذائية (،)٪٣٤
المساعدات النقدية (*.)٪١٤

من بين الذين أفادوا بأن المساعدة التي قد تم تقديمها في منطقتهم
األصلية ،الجهات الثالث التي قدمت المساعدات كانت :الجهات الفاعلة
في مجال اإلنساني ( ،)٪٩٤السلطات المحلية( ،)٩٪الجهات األمنية
(١*.)٪٥

آب ٢٠١٨

النازحني يف املخيامت الرسيمة

محافظة دياىل

المحتوى و أليات العمل

بين أواخر  ٢٠١٣و  ، ٢٠١٧أدى تكثف الصراع في شمال و وسط العراق إلى
اعتبارا من آب
نزوح واسع النطاق بلغ  ١.٩مليون نازح في جميع أنحاء العراق
ً
 ١ ٢٠١٨و هذا يشمل حوالي  ٩٤,٠٠٠أسرة مقيمة في ١٢٨مخيما ً رسميا ً
للنازحين ١،٢ .في محافظة ديالى  ،و يقدر عدد األسر النازحة التي تعيش
بمخيمات رسمية ٢للنازحين حوالي  ٥٠٠أسرة نازحة.
شهد عام  ٢٠١٨زيادة في عدد النازحين العائدين إلى مناطقهم األصلية
في جميع العراق ٣.و قد سلطت اتجاهات النزوح و العودة الضوء على الحاجة
إلى بيانات عن نوايا العودة ،من أجل فهم العوائق التي تحول دون العودة،
باإلضافة إلى الشروط الالزمة للعودة اآلمنة و الطوعية .و لمعالجة نقص
المعلومات ،قامت ريتش بالشراكة مع قسم إدارة وتنسيق المخيمات في العراق
بإجراء أستبيانا ً للنوايا في المخيمات الرسمية التي تحتوي على ١٠٠أسرة نازحة
٤
أو أكثر ابتداءا ً من الثاني من تموز إلى السابع من آب.

+1H
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تم إجراء مقابالت مع  ٣٥١٧أسرة نازحة في  ٥٥مخي ًما في  ١٠محافظات .من
ضمنها  ١٢٥مقابلة أجريت مع أسر نازحة في مخيمين للنازحين في محافظة
ديالى.و تم إختيار األسر عشوائيا ً على مستوى المخيم،على مستوى الثقة ٪٩٠
ومستوى الخطأ .٪١٠
تعرض ورقة الحقائق هذه نتائج أستبيان نوايا النازحين في محافظة ديالى .على
مستوى المحافظات  ،و تمثل النتائج مستوى ثقة  .٪٩٥و هامش الخطأ  .٪٥و هذا
المستوى مضمون لجميع األسئلة التي تنطبق على جميع السكان الذين شملهم هذا
األستبيان.
النتائج المتعلقة بمجموعة فرعية من السكان قد يكون بهامش خطأ أكبر أو قد تكون
٥
مؤشرا ً فقط .
تحتوي قائمة المراجع على كامل التفاصيل المتعلقة بالمنهجية

نوايا األنتقال

النوايا خالل  ٣أشهر من متابعة جمع البيانات:

البقاء في الموقع الحالي
العودة إلى منطقة األصل
األنتقال إلى موقع آخر
ال أعلم

٪٩٧
٪٢
٪٠
٪١

من بين أولئك الذين ينوون العودة إلى منطقتهم األصلية بعد ١٢
*٦
شهرا ً من جمع البيانات ،و األسباب الثالثة الرئيسية كانت:
 .١رغبة عاطفية بالعودة ()٤/٤
 .٢تأمين السكن و األراضي و الممتلكات الشخصية ()٣/٤
 .٣غير متوفر

٪٩٨
٪١
٪٠
٪١

من بين أولئك الذين ال ينوون العودة بعد  ١٢شهرا ً من
*
جمع البيانات ،و األسباب الثالثة الرئيسية كانت
ئ

 .١قلة وجود قوات أمنية ()٪٦٧
 .٢الخوف من التمييز ()٪٤٣
 .٣الخوف  /الصدمة المرتبطة بالعودة ()٪٤١

النازحون في المخيمات الرسمية:محافظات األصلية

 .١منظمة الهجرة الدولية مجموعة تتبع النازحين (آب .)٢٠١٨

 .٦تستند النتائج إلى مجموعة فرعية صغيرة من العينة السكانية ،و لذلك تعتبر مؤشراً بدالً من التعميم األحصائي لجميع األسر في المحافظة ,كما يتم اإلبالغ عن النتائج كأعداد من األسر و ليس النسب المئوية.

 .٢تقارير القطاع المحلي إلدارة و تنسيق المخيمات إيلول ٢٠١٨

*يمكن للمستجيبيين اختيار خيارات متعددة لذلك قد تتجاوز النتائج ٪١٠٠

 .٣وفقا ً لخطة األستجابة اإلنسانية في العراق لعام ٢٠١٨
 .٤بناء على المستوى المحلي لقطاعات إدارة و تنسيق المخيمات المعنية بتقارير سكان المخيم.
 .٥الحد األدنى لمستوى الثقة  ٪٩٠و الخطأ  ٪١٠ليكون مماثالً مع أي شيء أقل من المؤشر.

+21H
97

النوايا خالل  ١٢شهرا ً من متابعة جمع البيانات:

مسح النوايا للنازحين في المخيمات الرسمية  ،آب ٢٠١٨
ديالى ص٢

األحتياجات األساسية و عوائق العودة
النسبة المئوية لألسر التي حاول أحد أفرادها العودة منذ النزوح األول:

األمن و األمان في منطقة األصل
الوصول إلى معلومات عن منطقة األصل
الخدمات األساسية

32+54+77+

+91H
9

 ٪٩لقد حاول العودة
 ٪٩١لم يحاول العودة

أهم ثالثة مشاكل التي ذكرتها األسر لدعم العودة إلى منطقة األصل*:
٪٧٧
٪٥٤
٪٣٢

معرفة حالة منطقة األصل
 ٪٦٧من األسر تعتبر أن المنطقة األصلية غير آمنة في
الوقت الحالي1.
من بين أولئك الذين اعتبروا أن منطقتهم األصلية غيرآمنة في
الوقت الحالي ،و أهم أسباب الثالث لقلة األمان في منطقة األصل*:

18+21+93+

أشتباكات متفرقة
ضعف البنية التحتية
مخاطر المتفجرات

٪٩٣
٪٢٣
٪١٨

مستوى الضرر الذي لحق بالمنازل في منطقة األصل:

+401771H
35

 ٪٣٥مدمر باكامل
 ٪٤٠متضرر بشدة
 ٪١٧متضرر جزئيا ً
 ٪٧غير مدمر
 ٪١ال أعلم

الخدمات في المنطقة األصل
مدى توفر الخدمات األساسية:
 ٪١٥بعض الخدمات األساسية
 ٪٤١ال أعلم
 ٪٤٤الشيء

+4144H
15

مدى توفر سبل كسب العيش:

من بين أولئك الذين أفادوا
بتوفر الخدمات في منطقتهم
األصلية ،و أهم ثالث خدمات
متوفرة كانت :المياه (،)١٨/١٨
الكهرباء ( ،)١٨/١٨الرعاية
٦
الصحية (*.)١٨/١٨

 ٪٣٠بعض سبل كسب العيش
 ٪٧ال أعلم
 ٪٦٣ال شيء

+763H
30

من بين أولئك الذين أفادوا بتوفر
سبل كسب العيش في منطقتهم
األصليةك فإن قطاعات الثالث
الرئيسية للعمل كانت :الزراعي
( ،)٪٧٢الحكومي (،)٪٣٩
البناء (*)٪٢٩

المساعدات في منطقة األصل
مدى توفر المساعدات١:
 ٪٧تم تقديم بعض المساعدات
 ٪٤٥ال أعلم
 ٪٤٨الشيء

+4548H
7

من بين الذين أفادوا بتوفر
المساعدات في منطقتهم
األصلية ،و نوعا المساعدات
كانت :مساعدات غذائية
( ، )٦/٦توزيع المواد الغير
٦
غذائية (*. )٩/١

*يمكن للمستجيبين اختيار خيارات متعددةك لذلك قد تتجاوز النتائج  ٪١٠٠أو قد تكون أقل من ذلك
 ٦تستند النتائج إلى مجموعة فرعية صغيرة من العينة السكانية  ،ولذلك تعتبر مؤشرا ً بدالً من التعميم اإلحصائي لجميع األسر في المحافظة .كما  ،يتم اإلبالغ عن النتائج كأعداد من األسر وليس النسب المئوية

من بين الذين أفادوا بأن المساعدة التي قد تم تقديمها في منطقتهم األصلية،
الجهة التي قدمت المساعدة كانت :الجهات الفاعلة في مجال اإلنساني
٦١
(*.)٩/٩

النازحني يف املخيامت الرسمية

آب ٢٠١٨

محافظة أربيل

المحتوى و أليات العمل

بين أواخر  ٢٠١٣و  ، ٢٠١٧أدى تكثف الصراع في شمال و وسط العراق إلى
اعتبارا من آب
نزوح واسع النطاق بلغ  ١.٩مليون نازح في جميع أنحاء العراق
ً
 ١ ٢٠١٨و هذا يشمل حوالي  ٩٤,٠٠٠أسرة مقيمة في ١٢٨مخيما ً رسميا ً
للنازحين ١،٢ .في محافظة أربيل  ،و يقدر عدد األسر النازحة التي تعيش
بمخيمات رسمية ٢للنازحين حوالي  ٢,٨٠٠أسرة نازحة
شهد عام  ٢٠١٨زيادة في عدد النازحين العائدين إلى مناطقهم األصلية
في جميع أنحاء العراق ٣.و قد سلطت اتجاهات النزوح و العودة الضوء على
الحاجة إلى بيانات عن نوايا العودة ،من أجل فهم العوائق التي تحول دون العودة،
باإلضافة إلى الشروط الالزمة للعودة اآلمنة و الطوعية .و لمعالجة نقص
المعلومات ،قامت ريتش بالشراكة مع قسم إدارة وتنسيق المخيمات في العراق
بإجراء أستبيانا ً للنوايا في المخيمات الرسمية التي تحتوي على ١٠٠أسرة نازحة
٤
أو أكثر ابتداءا ً من الثاني من تموز إلى السابع من آب.

تعرض ورقة الحقائق هذه نتائج أستبيان نوايا النازحين في محافظة ديالى .على
مستوى المحافظات  ،و تمثل النتائج مستوى ثقة  .٪٩٤و هامش الخطأ  .٪٦و هذا
المستوى مضمون لجميع األسئلة التي تنطبق على جميع السكان الذين شملهم هذا
األستبيان.
النتائج المتعلقة بمجموعة فرعية من السكان قد يكون بهامش خطأ أكبر أو قد تكون
٥
مؤشرا ً فقط .
تحتوي قائمة المراجع على كامل التفاصيل المتعلقة بالمنهجية

نوايا األنتقال

النوايا خالل  ٣أشهر من متابعة جمع البيانات:

+121H
78

تم إجراء مقابالت مع  ٣٥١٧أسرة نازحة في  ٥٥مخي ًما في  ١٠محافظات .من
ضمنها  ٢٤٩مقابلة أجريت مع أسر نازحة في  ٤مخيمات للنازحين في محافظة
أربيل.و تم إختيار األسر عشوائيا ً على مستوى المخيم،على مستوى الثقة ٪٩٠
ومستوى الخطأ .٪١٠

البقاء في الموقع الحالي
العودة إلى منطقة األصل
األنتقال إلى موقع آخر
ال أعلم

٪٧٨
٪١
٪٠
٪٢١

النوايا خالل  ١٢شهرا ً من متابعة جمع البيانات:
٪٩٣
٪١
٪٠
٪٦

+16H
93

من بين أولئك الذين ينوون العودة إلى منطقتهم األصلية بعد ١٢
*٦
شهرا ً من جمع البيانات ،و األسباب الثالثة الرئيسية كانت:

من بين أولئك الذين ال ينوون العودة بعد  ١٢شهرا ً من جمع
*
البيانات ،و األسباب الثالثة الرئيسية كانت

 .١أستقرار الوضع األمني في منطقة األصل ()٢/٢
 .٢لـتأمين السكن و األراضي و الممتلكات الشخصية ()٢/٢
 .٣الرغبة العاطفية للعودة ()٢/٢

 .١المنزل متضرر  /مدمر ()٪٤٢
 .٢قلة وجود قوات أمنية ()٪٤٢
 .٣قلة سبل كسب العيش ()٪٣٨

ئ

دس

النازحون في المخيمات الرسمية:محافظات األصلية

 .١منظمة الهجرة الدولية مجموعة تتبع النازحين (آب .)٢٠١٨

 .٦تستند النتائج إلى مجموعة فرعية صغيرة من العينة السكانية ،و لذلك تعتبر مؤشراً بدالً من التعميم األحصائي لجميع األسر في المحافظة ،كما يتم اإلبالغ عن النتائج كأعداد من األسر و ليس النسب المئوية.

 .٢تقارير القطاع المحلي إلدارة و تنسيق المخيمات إيلول ٢٠١٨

*يمكن للمستجيبيين اختيار خيارات متعددة لذلك قد تتجاوز النتائج ٪١٠٠

 .٣وفقا ً لخطة األستجابة اإلنسانية في العراق لعام ٢٠١٨
 .٤بناء على المستوى المحلي لقطاعات إدارة و تنسيق المخيمات المعنية بتقارير سكان المخيم.
 .٥الحد األدنى لمستوى الثقة  ٪٩٠و الخطأ  ٪١٠ليكون مماثالً مع أي شيء أقل من المؤشر.

مسح النوايا للنازحين في المخيمات الرسمية  ،آب ٢٠١٨
أربيل ص٢

األحتياجات األساسية و عوائق العودة
النسبة المئوية لألسر التي حاول أحد أفرادها العودة منذ النزوح األول:

األمن و األمان في منطقة األصل
إعادة تأهيل المنازل
الخدمات األساسية

40+55+74+

+86H
14

٪١٤
٪٨٦

لقد حاول العودة
لم يحاول العودة

أهم ثالثة مشاكل التي ذكرتها األسر لدعم العودة إلى منطقة األصل*:
٪٧٤
٪٥٥
٪٤٠

معرفة حالة منطقة األصل
 ٪٦٦من األسر تعتبر أن المنطقة األصلية غير آمنة في
الوقت الحالي1.
من بين أولئك الذين اعتبروا أن منطقتهم األصلية غيرآمنة في
الوقت الحالي ،و أهم أسباب الثالث لقلة األمان في منطقة األصل*:

5851+ 30+ +

أشتباكات متفرقة
مخاطر المتفجرات
ضعف البنية التحتية

٪٥٨
٪٥١
٪٣٠

مستوى الضرر الذي لحق بالمنازل في منطقة األصل:

+22136183H
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٪٣٨
٪٢٢
٪١٣
٪٦
٪١٨
٪٣

مدمر باكامل
متضرر بشدة
متضرر جزئيا ً
غير مدمر
ال أعلم
رفض األجابة

الخدمات في المنطقة األصل
مدى توفر الخدمات األساسية:
 ٪٢٢بعض الخدمات األساسية
 ٪٢٥ال أعلم
 ٪٥٣الشيء

+2553H
22

مدى توفر سبل كسب العيش:
من بين أولئك الذين أفادوا بتوفر
الخدمات في منطقتهم األصلية ،و
أهم ثالث خدمات متوفرة كانت:
الكهرباء ( ،)٪٨٩المياه (،)٪٨٨
الرعاية الصحية (٦ *.)٪٤٢

 ٪١٩بعض سبل كسب العيش
 ٪٢٢ال أعلم
 ٪٥٩ال شيء

+2259H
19

من بين أولئك الذين أفادوا بتوفر سبل
كسب العيش في منطقتهم األصلية،
فإن قطاعات الثالث الرئيسية للعمل
كانت :الحكومي ( ،)٤٥/٣٠الصحي
( ،)٤٥/٢٢الزراعي (*.)١٠/٤٥

المساعدات في منطقة األصل
مدى توفر المساعدات١:
 ٪٨تم تقديم بعض المساعدات
 ٪٥١ال أعلم
 ٪٤١الشيء

+5141H
8

من بين الذين أفادوا بتوفر المساعدة في
منطقتهم األصلية ،و أهم ثالث أنواع
المساعدات كانت :مساعدات غذائية
( ، )١٧/٢١توزيع المواد الغير غذائية
٦
( ،)٨/٢١المساعدات النقدية (*.)٤/٢١

*يمكن للمستجيبين اختيار خيارات متعددة لذلك قد تتجاوز النتائج أو  ٪١٠٠قد تكون أقل من ذلك
 ٦تستند النتائج إلى مجموعة فرعية صغيرة من العينة السكانية  ،ولذلك تعتبر مؤشرا ً بدالً من التعميم اإلحصائي لجميع األسر في المحافظة .كما  ،يتم اإلبالغ عن النتائج كأعداد من األسر وليس النسب المئوية

من بين الذين أفادوا بأن المساعدات التي قد تم تقديمها في منطقتهم األصلية،
الجهات التي قدمت المساعدات كانت :الجهات الفاعلة في مجال اإلنساني
٦١
( ،)٢٠/٢١السلطات المحلية (*.)٥/٢١

آب ٢٠١٨

النازحني يف املخيامت الرسمية

محافظة كربالء

المحتوى و آليات العمل
بين أواخر  ٢٠١٣و  ، ٢٠١٧أدى تكثف الصراع في شمال و وسط العراق إلى
اعتبارا من آب
نزوح واسع النطاق بلغ  ١.٩مليون نازح في جميع أنحاء العراق
ً
 ١ ٢٠١٨و هذا يشمل حوالي  ٩٤,٠٠٠أسرة مقيمة في ١٢٨مخيما ً رسميا ً
للنازحين ١،٢ .في محافظة كربالء  ،و يقدر عدد األسر النازحة التي تعيش
بمخيمات رسمية ٢للنازحين حوالي  ٣٥٠أسرة نازحة.
شهد عام  ٢٠١٨زيادة في عدد النازحين العائدين إلى مناطقهم األصلية
في جميع أنحاء العراق ٣.و قد سلطت اتجاهات النزوح و العودة الضوء على
الحاجة إلى بيانات عن نوايا العودة ،من أجل فهم العوائق التي تحول دون العودة،
باإلضافة إلى الشروط الالزمة للعودة اآلمنة و الطوعية .و لمعالجة نقص
المعلومات ،قامت ريتش بالشراكة مع قسم إدارة وتنسيق المخيمات في العراق
بإجراء أستبيانا ً للنوايا في المخيمات الرسمية التي تحتوي على ١٠٠أسرة نازحة
٤
أو أكثر ابتداءا ً من الثاني من تموز إلى السابع من آب.

+469H
27

تعرض ورقة الحقائق هذه نتائج أستبيان النوايا النازحين في محافظة كربالء.
على مستوى المحافظات  ،و تمثل النتائج مستوى ثقة  .٪٩٠و هامش الخطأ .٪١٠
و هذا المستوى مضمون لجميع األسئلة التي تنطبق على جميع السكان الذين شملهم
هذا األستبيان.
النتائج المتعلقة بمجموعة فرعية من السكان قد يكون بهامش خطأ أكبر أو قد تكون
٥
مؤشرا ً فقط .
تحتوي قائمة المراجع على كامل التفاصيل المتعلقة بالمنهجية

نوايا األنتقال

النوايا خالل  ٣أشهر من متابعة جمع البيانات:
٪٢٧
٪٤
٪٠
٪٦٩

تم إجراء مقابالت مع  ٣٥١٧أسرة نازحة في  ٥٥مخي ًما في  ١٠محافظات .من
ضمنها  ٤٩مقابلة أجريت مع أسر نازحة في مخيما ً واحد للنازحين في محافظة
كربالء.و تم إختيار األسر عشوائيا ً على مستوى المخيم،على مستوى الثقة ٪٩٠
ومستوى الخطأ .٪١٠

البقاء في الموقع الحالي
العودة إلى منطقة األصل
األنتقال إلى موقع آخر
ال أعلم

من بين أولئك الذين ينوون العودة إلى منطقتهم األصلية بعد ١٢
*٦
شهرا ً من جمع البيانات ،و األسباب الثالثة الرئيسية كانت:
 .١رغبة عاطفية بالعودة ()٢/٢
 .٢عودة أفراد آخرين من العائلة  /المجتمع ()١/٢
 .٣لتأمين السكن و األراضي و الممتلكات الشخصية ()١/٢

النوايا خالل  ١٢شهرا ً من متابعة جمع البيانات:
٪٩٨
٪٠
٪٠
٪٢

من بين أولئك الذين ال ينوون العودة بعد  ١٢شهرا ً من
*
جمع البيانات ،و األسباب الثالثة الرئيسية كانت
ئ

 .١الخوف من التمييز ()٪٦٢
 .٢قلة سبل كسب العيش ()٪٥١
 .٣المنزل متضرر  /مدمر ()٪٥١

النازحون في المخيمات الرسمية:محافظات األصلية

 .١منظمة الهجرة الدولية مجموعة تتبع النازحين (آب .)٢٠١٨
 .٢تقارير القطاع المحلي إلدارة و تنسيق المخيمات إيلول ٢٠١٨
 .٣وفقا ً لخطة األستجابة اإلنسانية في العراق لعام ٢٠١٨
 .٤بناء على المستوى المحلي لقطاعات إدارة و تنسيق المخيمات المعنية بتقارير سكان المخيم.
 .٥الحد األدنى لمستوى الثقة  ٪٩٠و الخطأ  ٪١٠ليكون مماثالً مع أي شيء أقل من المؤشر.

 .٦تستند النتائج إلى مجموعة فرعية صغيرة من العينة السكانية ،و لذلك تعتبر مؤشراً بدالً من التعميم األحصائي لجميع األسر في المحافظة ,كما يتم اإلبالغ عن النتائج كأعداد من األسر و ليس النسب المئوية.
*يمكن للمستجيبيين اختيار خيارات متعددة لذلك قد تتجاوز النتائج ٪١٠٠

+2H
98

مسح النوايا للنازحين في المخيمات الرسمية  ،آب ٢٠١٨
كربالء ص٢

األحتياجات األساسية و عوائق العودة
النسبة المئوية لألسر التي حاول أحد أفرادها العودة منذ النزوح األول:

إعادة تأهيل المنازل
األمن و األمان في منطقة األصل
سبل كسب العيش

4753+63+

+92H
8

٪٨
٪٩٢

لقد حاول العودة
لم يحاول العودة

أهم ثالثة مشاكل التي ذكرتها األسر لدعم العودة إلى منطقة األصل*:
٪٦٣
٪٥٣
٪٤٧

معرفة حالة منطقة األصل
 ٪٦٥من األسر تعتبر أن المنطقة األصلية غير آمنة في الوقت
الحالي1.
من بين أولئك الذين اعتبروا أن منطقتهم األصلية غيرآمنة في
الوقت الحالي ،و أهم أسباب الثالث لقلة األمان في منطقة األصل*:

4153+72+

أشتباكات متفرقة
ضعف البنية التحتية
مخاطر المتفجرات

٪٧٢
٪٥٣
٪٤١

مستوى الضرر الذي لحق بالمنازل في منطقة األصل:

+2741162H
14

٪١٤
٪٢٧
٪٤١
٪١٦
٪٢

مدمر باكامل
متضرر بشدة
متضرر جزئيا ً
غير مدمر
ال أعلم

الخدمات في منطقة األصل
مدى توفر الخدمات األساسية:
 ٪٣٣بعض الخدمات األساسية
 ٪٣٧ال أعلم
 ٪٣٠الشيء

+3730H
33

مدى توفر سبل كسب العيش:
من بين أولئك الذين
أفادوا بتوفر الخدمات في
منطقتهم األصلية ،و أهم
ثالث خدمات متوفرة كانت:
المياه ( ،)١٦/١٦الكهرباء
( ،)٧/١٦الرعاية الصحية
٦
(*.)٧/١٦

 ٪١٢بعض سبل كسب العيش
 ٪٦ال أعلم
 ٪٨٢ال شيء

+682H
12

من بين أولئك الذين أفادوا بتوفر
سبل كسب العيش في منطقتهم
األصلية ،فإن قطاعات الرئيسية
الثالث للعمل كانت :البناء
( ،)٥/٦المهني ( ،)١/٦الزراعي
(*.)١/٦

املساعدات يف منطقة األصل
مدى توفر المساعدات:
 ٪٥٣تم تقديم بعض المساعدات
 ٪٤٣ال أعلم
 ٪٤الشيء

+434H
53

من بين الذين أفادوا بتوفر
المساعدات في منطقتهم
األصلية ،و أهم ثالث
أنواع المساعدات كانت:
مساعدات غذائية (،)٢٥/٢٦
توزيع المواد الغير غذائية
( ،)١٤/٢٦المساعدات
٦
النقدية (*.)٥/٢٦

*يمكن للمستجيبين اختيار خيارات متعددة لذلك قد تتجاوز النتائج  ٪١٠٠أو قد تكون أقل من ذلك
 ٦تستند النتائج إلى مجموعة فرعية صغيرة من العينة السكانية  ،ولذلك تعتبر مؤشرا ً بدالً من التعميم اإلحصائي لجميع األسر في المحافظة .كما  ،يتم اإلبالغ عن النتائج كأعداد من األسر وليس النسب المئوية

من بين الذين أفادوا بأن المساعدة التي قد تم تقديمها في منطقتهم األصلية ،الجهة
*٦
التي قدمت المساعدة كانت :الجهات الفاعلة في مجال اإلنساني فقط (.)٢٦/٢٦

آب ٢٠١٨

النازحني يف املخيامت الرسمية

محافظة كركوك

المحتوى و آليات العمل

بين أواخر  ٢٠١٣و  ، ٢٠١٧أدى تكثف الصراع في شمال و وسط العراق إلى
اعتبارا من آب
نزوح واسع النطاق بلغ  ١.٩مليون نازح في جميع أنحاء العراق
ً
 ١ ٢٠١٨و هذا يشمل حوالي  ٩٤,٠٠٠أسرة مقيمة في ١٢٨مخيما ً رسميا ً
للنازحين ١،٢ .في محافظة كركوك  ،و يقدر عدد األسر النازحة التي تعيش
بمخيمات رسمية ٢للنازحين حوالي  ٨,٣٠٠أسرة نازحة
شهد عام  ٢٠١٨زيادة في عدد النازحين العائدين إلى مناطقهم األصلية
في جميع أنحاء العراق ٣.و قد سلطت اتجاهات النزوح و العودة الضوء على
الحاجة إلى بيانات عن نوايا العودة ،من أجل فهم العوائق التي تحول دون العودة،
باإلضافة إلى الشروط الالزمة للعودة اآلمنة و الطوعية .و لمعالجة نقص
المعلومات ،قامت ريتش بالشراكة مع قسم إدارة وتنسيق المخيمات في العراق
بإجراء أستبيانا ً للنوايا في المخيمات الرسمية التي تحتوي على ١٠٠أسرة نازحة
٤
أو أكثر ابتداءا ً من الثاني من تموز إلى السابع من آب.

تعرض ورقة الحقائق هذه نتائج أستبيان نوايا النازحين في محافظة كركوك.
على مستوى المحافظات  ،و تمثل النتائج مستوى ثقة  .٪٩٤و هامش الخطأ .٪٦
و هذا المستوى مضمون لجميع األسئلة التي تنطبق على جميع السكان الذين
شملهم هذا األستبيان.
النتائج المتعلقة بمجموعة فرعية من السكان قد يكون بهامش خطأ أكبر أو قد تكون
٥
مؤشرا ً فقط .
تحتوي قائمة المراجع على كامل التفاصيل المتعلقة بالمنهجية

نوايا األنتقال

النوايا خالل  ٣أشهر من متابعة جمع البيانات:

+416H
53

تم إجراء مقابالت مع  ٣٥١٧أسرة نازحة في  ٥٥مخي ًما في  ١٠محافظات .من
ضمنها  ٢٥٨مقابلة أجريت مع أسر نازحة في أربع مخيمات للنازحين في
محافظة كركوك.و تم إختيار األسر عشوائيا ً على مستوى المخيم،على مستوى
الثقة  ٪٩٠و مستوى الخطأ .٪١٠

البقاء في الموقع الحالي
العودة إلى منطقة األصل
األنتقال إلى موقع آخر
ال أعلم

٪٥٣
٪٤١
٪٠
٪٦

النوايا خالل  ١٢شهرا ً من متابعة جمع البيانات:
٪٤٦
٪٤٨
٪٠
٪٦

+486H
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من بين أولئك الذين ينوون العودة إلى منطقتهم األصلية بعد ١٢
*٦
شهرا ً من جمع البيانات ،و األسباب الثالثة الرئيسية كانت:

من بين أولئك الذين ال ينوون العودة بعد  ١٢شهرا ً من
*
جمع البيانات ،و األسباب الثالثة الرئيسية كانت

 .١رغبة عاطفية للعودة ()٪٦٢
 .٢أستقرار الوضع األمني في منطقة األصل ()٪٤٢
 .٣عودة أفراد آخرين من العائلة  /المجتمع ()٪٣٨

 .١وجود مخاطر المتفجرات ()٪٦١
 .٢قلة وجود قوات أمنية ()٪٤١
 .٣المنزل متضرر  /مدمر ()٪٣٥

النازحون في المخيمات الرسمية:محافظات األصلية

 .١منظمة الهجرة الدولية مجموعة تتبع النازحين (آب )٢٠١٨

 .٤بناء على المستوى المحلي لقطاعات إدارة و تنسيق المخيمات المعنية بتقارير سكان المخيم.

 .٢تقارير القطاع المحلي إلدارة و تنسيق المخيمات إيلول ٢٠١٨

 .٥الحد األدنى لمستوى الثقة  ٪٩٠و الخطأ  ٪١٠ليكون مماثالً مع أي شيء أقل من المؤشر.

 .٣وفقا ً لخطة األستجابة اإلنسانية في العراق لعام ٢٠١٨

*

يمكن للمستجيبين اختيار خيارات متعددة لذلك قد تتجاوز النتائج ٪١٠٠

ئ

مسح النوايا للنازحين في المخيمات الرسمية  ،آب ٢٠١٨
كركوك ص٢

األحتياجات األساسية و عوائق العودة
النسبة المئوية لألسر التي حاول أحد أفرادها العودة منذ النزوح األول:

األمن و األمان في منطقة األصل
خدمات األساسية
خدمات الرعاية الصحية

49+59+70+

+81H
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٪١٩
٪٨١

لقد حاول العودة
لم يحاول العودة

أهم ثالثة مشاكل التي ذكرتها األسر لدعم العودة إلى منطقة األصل*:
٪٧٠
٪٥٩
٪٤٩

معرفة حالة منطقة األصل
 ٪٦٣من األسر تعتبر أن المنطقة األصلية غير آمنة في الوقت
الحالي1.
من بين أولئك الذين اعتبروا أن منطقتهم األصلية غيرآمنة في
الوقت الحالي ،و أهم أسباب الثالث لقلة األمان في منطقة األصل*:

56+64+64+

أشتباكات متفرقة
مخاطر المتفجرات
ضعف البنية التحتية

٪٦٤
٪٦٤
٪٥٦

مستوى الضرر الذي لحق بالمنازل في منطقة األصل:

+23281170H
31

٪٣١
٪٢٣
٪٢٨
٪١١
٪٧

مدمر باكامل
متضرر بشدة
متضرر جزئيا ً
غير مدمر
ال أعلم

الخدمات في منطقة األصل
مدى توفر سبل كسب العيش:

مدى توفر الخدمات األساسية:
 ٪٥٨بعض الخدمات األساسية
 ٪١٠ال أعلم
 ٪٣٢الشيء

+1032H
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من بين أولئك الذين أفادوا
بتوفر الخدمات في منطقتهم
األصلية ,و أهم ثالث خدمات
متوفرة كانت :المياه (،)٪٩٩
الكهرباء ( ،)٪٩٦الرعاية
الصحية (*.)٪٣٦

 ٪٦٤بعض سبل كسب العيش
 ٪٤ال أعلم
 ٪٣٢ال شيء

+432H
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من بين أولئك الذين أفادوا بتوفر
فرص سبل العيش في منطقتهم
األصلية ,فإن قطاعات الرئيسية
الثالث للعمل كانت :الزراعة
( ،)٪٦٢أعمال خاصة ( ،)%٢١و
الحكومي (*.)%٢٠

المساعدات في منطقة األصل
مدى توفر المساعدات:
 ٪٢٧تم تقديم بعض المساعدات
 ٪١٧ال أعلم
 ٪٥٦الشيء

+1756H
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*يمكن للمستجيبين اختيار خيارات متعددة لذلك قد تتجاوز النتائج  ،٪١٠٠أو قد تكون أقل من ذلك.

من بين الذين أفادوا بتوفر المساعدات
في منطقتهم األصلية ,و أهم ثالث
أنواع المساعدات كانت :مساعدات
الغذائية ( ،)٪٩٩توزيع المواد الغير
غذائية ( ،)٪٨٠دعم سبل العيش
(*.)٪٤

من بين الذين أفادوا بأن المساعدات التي قد تم تقديمها في منطقتهم األصلية ،الجهة
*
التي قدمت المساعدة كانت :الجهات الفاعلة في مجال اإلنساني فقط (.)٪١٠٠

آب ٢٠١٨

النازحني يف املخيامت الرسمية

أستجابة املوصل
المحتوى و آليات العمل

بين أواخر  ٢٠١٣و  ، ٢٠١٧أدى تكثف الصراع في شمال و وسط العراق إلى
اعتبارا من آب
نزوح واسع النطاق بلغ  ١.٩مليون نازح في جميع أنحاء العراق
ً

 ١ ٢٠١٨و هذا يشمل حوالي  ٩٤,٠٠٠أسرة مقيمة في ١٢٨مخيما ً رسميا ً
للنازحين ١،٢ .بسبب عمليات استجابة الموصل  ،و يقدر عدد األسر النازحة التي
.تعيش بمخيمات رسمية  ٢للنازحين حوالي  ٤١,٥٠٠أسرة نازحة
1
شهد عام  ٢٠١٨زيادة في عدد النازحين العائدين إلى مناطقهم األصلية
في جميع أنحاء العراق ٣.و قد سلطت اتجاهات النزوح و العودة على الحاجة إلى
بيانات عن نوايا للعودة  ،من أجل فهم العوائق التي تحول دون العودة ،باإلضافة
إلى الشروط الالزمة للعودة اآلمنة و الطوعية .و لمعالجة نقص المعلومات قامت
ريتش بالشراكة مع قسم إدارة وتنسيق المخيمات في العراق بإجراء أستبيانا ً للنوايا
في المخيمات الرسمية التي تحتوي على ١٠٠أسرة نازحة أو أكثر ابتداءا ً من الثاني
٤
من تموز إلى السابع من آب.

النوايا خالل  ٣أشهر من متابعة جمع البيانات:

63+9+127H

تم إجراء مقابالت مع  ٣٥١٧أسرة نازحة في  ٥٥مخي ًما في  ١٠محافظات .من
ضمنها  ٧٠٥مقابلة أجريت مع أسر نازحة في  ١٠مخيمات للنازحين إلستجابة
الموصل.و تم إختيار األسر عشوائيا ً على مستوى المخيم،على مستوى الثقة ٪٩٠
ومستوى الخطأ .٪١٠
تعرض ورقة الحقائق هذه نتائج أستبيان نوايا النازحين بسبب النزاع في
الموصل .على مستوى المحافظات  ،و تمثل النتائج مستوى ثقة  .٪٩٥و هامش
الخطأ  .٪٥و هذا المستوى مضمون لجميع األسئلة التي تنطبق على جميع السكان
الذين شملهم هذا األستبيان.
النتائج المتعلقة بمجموعة فرعية من السكان قد يكون بهامش خطأ أكبر أو قد تكون
٥
مؤشرا ً فقط .
تحتوي قائمة المراجع على كامل التفاصيل المتعلقة بالمنهجية

نوايا األنتقال

النوايا خالل  ١٢شهرا ً من متابعة جمع البيانات:
٪٤٨
٪١١
٪١
٪٤٠

البقاء في الموقع الحالي
العودة إلى منطقة األصل
األنتقال إلى موقع آخر
ال أعلم

٪٦٣
٪٩
٪١
٪٢٧

من بين أولئك الذين ينوون العودة إلى منطقتهم األصلية بعد ١٢
*٦
شهرا ً من جمع البيانات ،و األسباب الثالثة الرئيسية كانت:
 .١أستقرار الوضع األمني في منطقة األصل ((٦٦/٣٣
.٢رغبة عاطفية بالعودة (( ٦١/٢٩
.٣الخدمات األساسية متوفرة في منطقة األصل ((٦١/١٥

من بين أولئك الذين ال ينوون العودة بعد  ١٢شهرا ً من
*
جمع البيانات ،و األسباب الثالثة الرئيسية كانت
ئ

 .١المنزل متضرر  /مدمر ((٪٣٨
 .٢قلة سبل كسب العيش (( ٪٣٧
.٣نقص الموارد المالية ((٪٣٢

النازحون في المخيمات الرسمية:محافظات األصل

 .١منظمة الهجرة الدولية مجموعة تتبع النازحين (آب .)٢٠١٨
 .٢تقارير القطاع المحلي إلدارة و تنسيق المخيمات إيلول ٢٠١٨
 .٣وفقا ً لخطة األستجابة اإلنسانية في العراق لعام ٢٠١٨
 .٤بناء على المستوى المحلي لقطاعات إدارة و تنسيق المخيمات المعنية بتقارير سكان المخيم.
 .٥الحد األدنى لمستوى الثقة  ٪٩٠و الخطأ  ٪١٠ليكون مماثالً مع أي شيء أقل من المؤشر.

 .٦تستند النتائج إلى مجموعة فرعية صغيرة من العينة السكانية ,و لذلك تعتبر مؤشراً بدالً من التعميم األحصائي لجميع األسر في المحافظة ,كما يتم اإلبالغ عن النتائج كأعداد من األسر و ليس النسب المئوية.
*يمكن للمستجيبيين اختيار خيارات متعددة لذلك قد تتجاوز النتائج ٪١٠٠

48+11+140H

مسح النوايا للنازحين في المخيمات الرسيمة  ،آب ٢٠١٨
استجابة الموصل ص٢

األحتياجات األساسية و عوائق العودة
النسبة المئوية لألسر التي حاول أحد أفرادها العودة منذ النزوح األول:

إعادة التأهيل المنازل
األمن و األمان في منطقة األصل
فرص كسب العيش

3448+54+

18+82H

 ٪١٨لقد حاول العودة
 ٪٨٢لم يحاول العودة

أهم ثالثة مشاكل التي ذكرتها األسر لدعم العودة إلى منطقة األصل*:
٪٥٤
٪٤٨
٪٣٨

معرفة حالة منطقة األصل
 ٪٤٠من األسر تعتبر أن المنطقة األصلية غير آمنة في الوقت الحالي.
من بين أولئك الذين اعتبروا أن منطقتهم األصلية غيرآمنة في
الوقت الحالي ،و أهم أسباب الثالث لقلة األمان في منطقة األصل*:

3348+70+

اشتباكات متفرقة
مخاطر المتفجرات
ضعف البنية التحتية

٪٧٠
٪٤٨
٪٣٣

مستوى الضرر الذي لحق بالمنازل في منطقة األصل:

44+18+126155H

٪٤٤
٪١٨
٪١٢
٪٦
٪١٥
٪٥

مدمر باكامل
متضرر بشدة
متضرر جزئيا ً
غير مدمر
ال أعلم
رفض األجابة

الخدمات في منطقة األصل
مدى توفر الخدمات األساسية:

 ٪٤٢بعض الخدمات األساسية
 ٪٢١ال أعلم
 ٪٣٧ال شيء

42+21+37H

مدى توفر سبل كسب العيش:
من بين أولئك الذين أفادوا
بتوفر الخدمات في منطقة
األصل ،كانت أهم ثالث خدمات
المتوفرة :الكهرباء (،)%٩٤
المياه ( ،)%٩٥الرعاية الصحية
(*.)%٥٥

 ٪٢٨بعض سبل كسب العيش
 ٪٢٣ال أعلم
 ٪٤٩ال شيء

28+23+49H

و من بين أولئك الذين أفادوا
بتوفر سبل كسب العيش
في منطقتهم األصلية ,فإن
قطاعات الثالثة الرئيسية
للعمل كانت :الحكومي
( ،)٪٤٥والزراعي(،)٪٣٨
*
الصحي(.)٪٢٣

المساعدات في منطقة األصل
مدى توفر المساعدات:
 ٪٢١تم تقديم بعض المساعدات
 ٪٤٠ال أعلم
 ٪٣٩الشيء

21+40+39H

*يمكن للمستجيبين اختيار خيارات متعددة لذلك قد تتجاوز النتائج  ،٪١٠٠أو قد تكون أقل من ذلك.

من بين الذين أفادوا بتوفر
المساعدات في منطقتهم
األصلية ،و أهم ثالثة أنواع
المساعدات كانت :مساعدات
الغذائية ( ، )٪٩٥توزيع
المواد الغيرغذائية (،)٪٣٠
*
المساعدات النقدية (.)٪٢٢

من بين الذين أفادوا بأن المساعدات التي قد تم تقديمها في منطقتهم
األصلية ،الجهات الثالث التي قدمت المساعدات كانت :الجهات الفاعلة
في مجال اإلنساني ( ،)٪٨٦الجهات األمنية ( ،)٪٢٢السلطات المحلية
*
(.)٪١٣

آب ٢٠١٨

النازحني يف املخيامت الرسمية

محافظة صالح الدين
المحتوى و آليات العمل

بين أواخر  ٢٠١٣و  ، ٢٠١٧أدى تكثف الصراع في شمال و وسط العراق إلى
اعتبارا من آب
نزوح واسع النطاق بلغ  ١.٩مليون نازح في جميع أنحاء العراق
ً
 ١ ٢٠١٨و هذا يشمل حوالي  ٩٤,٠٠٠أسرة مقيمة في ١٢٨مخيما ً رسميا ً
للنازحين ١،٢ .في محافظة كركوك  ،و يقدر عدد األسر النازحة التي تعيش
بمخيمات رسمية ٢للنازحين حوالي  ١,٦٠٠أسرة نازحة.
شهد عام  ٢٠١٨زيادة في عدد النازحين العائدين إلى مناطقهم األصلية
في جميع أنحاء العراق ٣.و قد سلطت اتجاهات النزوح و العودة الضوء على
الحاجة إلى بيانات عن نوايا العودة ،من أجل فهم العوائق التي تحول دون العودة،
باإلضافة إلى الشروط الالزمة للعودة اآلمنة و الطوعية .و لمعالجة نقص
المعلومات ،قامت ريتش بالشراكة مع قسم إدارة وتنسيق المخيمات في العراق
بإجراء مسحا ً للنوايا في المخيمات الرسمية التي تحتوي على ١٠٠أسرة نازحة أو
٤
أكثر ابتداءا ً من الثاني من تموز إلى السابع من آب.

+622H
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تعرض ورقة الحقائق هذه نتائج أستبيان نوايا النازحين في محافظة صالح
الدين .على مستوى المحافظات  ،و تمثل النتائج مستوى ثقة  .٪٩٤و هامش الخطأ
 .٪٦و هذا المستوى مضمون لجميع األسئلة التي تنطبق على جميع السكان الذين
شملهم هذا األستبيان.
النتائج المتعلقة بمجموعة فرعية من السكان قد يكون بهامش خطأ أكبر أو قد تكو
٥
مؤشرا ً فقط .
تحتوي قائمة المراجع على كامل التفاصيل المتعلقة بالمنهجية

نوايا األنتقال

النوايا خالل  ٣أشهر من متابعة جمع البيانات:
٪٤٩
٪٩
٪٠
٪٤٢

تم إجراء مقابالت مع  ٣٥١٧أسرة نازحة في  ٥٥مخي ًما في  ١٠محافظات .من
ضمنها  ٢٣٧مقابلة أجريت مع أسر نازحة في أربع مخيمات للنازحين في محافظة
صالح الدين.و تم إختيار األسر عشوائيا ً على مستوى المخيم،على مستوى الثقة
 ٩٠٪ومستوى الخطأ .٪١٠

النوايا خالل  ١٢شهرا ً من متابعة جمع البيانات:

البقاء في الموقع الحالي
العودة إلى منطقة األصل
األنتقال إلى موقع آخر
ال أعلم

٪٧٢
٪٦
٪٠
٪٢٢

+942H
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من بين أولئك الذين ينوون العودة إلى منطقتهم األصلية بعد ١٢
*٦
شهرا ً من جمع البيانات ،و األسباب الثالثة الرئيسية كانت:

من بين أولئك الذين ال ينوون العودة بعد  ١٢شهرا ً من
*
جمع البيانات ،و األسباب الثالثة الرئيسية كانت:

 .١أستقرار وضع األمني في منطقة األصل ()١٧/٢١
 .٢توفر الخدمات األساسية في منطقة األصل ()٩/٢١
 .٣عودة أفراد آخرين من العائلة  /المجتمع ()٥/٢١

 .١نقص الموارد المالية ()٪٤٥
 .٢المنزل متضرر  /مدمر ()٪٤٠
 .٣الخوف  /الصدمة المرتبطة بالعودة ()٪٢٨

النازحون في المخيمات الرسمية:محافظات األصل

 .١منظمة الهجرة الدولية مجموعة تتبع النازحين (آب .)٢٠١٨

 .٦تستند النتائج إلى مجموعة فرعية صغيرة من العينة السكانية ,و لذلك تعتبر مؤشراً بدالً من التعميم األحصائي لجميع األسر في المحافظة ,كما يتم اإلبالغ عن النتائج كأعداد من األسر و ليس النسب المئوية.

 .٢تقارير القطاع المحلي إلدارة و تنسيق المخيمات إيلول ٢٠١٨

* يمكن للمستجيبيين اختيار خيارات متعددة لذلك قد تتجاوز النتائج %١٠٠

 .٣وفقا ً لخطة األستجابة اإلنسانية في العراق لعام ٢٠١٨
 .٤بناء على المستوى المحلي لقطاعات إدارة و تنسيق المخيمات المعنية بتقارير سكان المخيم.
 .٥الحد األدنى لمستوى الثقة  ٪٩٠و الخطأ  ٪١٠ليكون مماثالً مع أي شيء أقل من المؤشر.

مسح النوايا للنازحين في المخيمات الرسيمة  ،آب ٢٠١٨
محافظة صالح الدين ص٢

األحتياجات األساسية و عوائق العودة
النسبة المئوية لألسر التي حاول أحد أفرادها العودة منذ النزوح األول:

إعادة التأهيل المنازل
٪٥٧
األصل
منطقة
األمن و األمان في
٪٤٣
الوصول إلى المعلومات عن منطقة األصل ٪٣٨

38+43+57+

+85H
15

٪١٥
٪٨٥

لقد حاول العودة
لم يحاول العودة

أهم ثالثة مشاكل التي ذكرتها األسر لدعم العودة إلى منطقة األصل*:

معرفة حالة منطقة األصل
 ٪٥٠من األسر تعتبر أن المنطقة األصلية غير آمنة في الوقت الحالي.
من بين أولئك الذين اعتبروا أن منطقتهم األصلية غيرآمنة في
الوقت الحالي ،و أهم أسباب الثالث لقلة األمان في منطقة األصل*:

32+49+83+

اشتباكات متفرقة
مخاطر المتفجرات
ضعف البنية التحتية

٪٨٣
٪٤٩
٪٣٢

مستوى الضرر الذي لحق بالمنازل في منطقة األصل:

+17872H
49

٪٤٩
٪١٧
٪١٧
٪٨
٪٧
٪٢

مدمر باكامل
متضرر بشدة
متضرر جزئيا ً
غير مدمر
ال أعلم
يفضل عدم األجابة

الخدمات في منطقة األصل
مدى توفر الخدمات األساسية:
 ٪٥٨بعض الخدمات األساسية
 ٪٨ال أعلم
 ٪٣٤ال شيء

+834H
58

مدى توفر سبل كسب العيش:
من بين أولئك الذين أفادوا بتوفر
الخدمات في منطقة األصل ،و
أهم ثالث خدمات متوفرة كانت:
الكهرباء ( ،)%٩٧المياه (،)%٩١
التعليم (*.)%٥٢

 ٪١٧بعض سبل كسب العيش
 ٪٤ال أعلم
 ٪٧٩ال شيء

+479H
17

و من بين أولئك الذين أفادوا
بتوفر سبل كسب العيش في
منطقتهم األصلية ،فإن قطاعات
الثالثة الرئيسية للعمل كانت:
الزراعي( ،)٪٨٤البناء(،)٪١٧
*
الحكومي (.)٪١٥

المساعدات في منطقة األصل
مدى توفر المساعدات:
 ٪٣٠تم تقديم بعض المساعدات
 ٪١٣ال أعلم
 ٪٥٧الشيء

+1357H
30

*يمكن للمستجيبين اختيار خيارات متعددة لذلك قد تتجاوز النتائج  ٪١٠٠أو قد تكون أقل من ذلك.

من بين الذين أفادوا بتوفر المساعدات
في منطقتهم األصلية ،و أهم ثالثة
أنواع المساعدات كانت :مساعدات
غذائية ( ، )٪١٠٠مساعدات النقدية
( ،)٪٢٦توزيع المواد الغيرغذائية
*
(.)٪١١

من بين الذين أفادوا بأن المساعدات التي قد تم تقديمها في منطقتهم
األصلية ،الجهات الثالث التي قدمت المساعدات كانت :الجهات الفاعلة
في مجال اإلنساني ( ،)٪٩١السلطات المحلية ( ،)٪١٩الجهات األمنية
*
(.)٪٩

أب ٢٠١٨

النازحني يف املخيامت الرسمية

محافظة السليامنية
المحتوى و آليات العمل

بين أواخر  ٢٠١٣و  ، ٢٠١٧أدى تكثف الصراع في شمال و وسط العراق إلى
اعتبارا من آب
نزوح واسع النطاق بلغ  ١.٩مليون نازح في جميع أنحاء العراق
ً
 ١ ٢٠١٨و هذا يشمل حوالي  ٩٤,٠٠٠أسرة مقيمة في ١٢٨مخيما ً رسميا ً
للنازحين ١،٢ .في محافظة السليمانية ،و يقدر عدد األسر النازحة التي تعيش
بمخيمات رسمية ٢للنازحين حوالي  ٣,٥٠٠أسرة نازحة.

شهد عام  ٢٠١٨زيادة في عدد النازحين العائدين إلى مناطقهم األصلية
في جميع أنحاء العراق ٣.و قد سلطت اتجاهات النزوح و العودة الضوء على
الحاجة إلى بيانات عن نوايا العودة ،من أجل فهم العوائق التي تحول دون العودة،
باإلضافة إلى الشروط الالزمة للعودة اآلمنة و الطوعية .و لمعالجة نقص
المعلومات ،قامت ريتش بالشراكة مع قسم إدارة وتنسيق المخيمات في العراق
بإجراء أستبيانا ً للنوايا في المخيمات الرسمية التي تحتوي على ١٠٠أسرة نازحة
٤
أو أكثر ابتداءا ً من الثاني من تموز إلى السابع من آب.

+133H
84

تعرض ورقة الحقائق هذه نتائج أستبيان نوايا النازحين في محافظة السليمانية.
على مستوى المحافظات  ،و تمثل النتائج مستوى ثقة  .٪٩٤و هامش الخطأ .٪٦
و هذا المستوى مضمون لجميع األسئلة التي تنطبق على جميع السكان الذين شملهم
هذا األستبيان
النتائج المتعلقة بمجموعة فرعية من السكان قد يكون بهامش خطأ أكبر أو قد تكون
٥
مؤشرا ً فقط .
تحتوي قائمة المراجع على كامل التفاصيل المتعلقة بالمنهجية

نوايا األنتقال

النوايا خالل  ٣أشهر من متابعة جمع البيانات:

٪٨٤
٪١٣
٪٠
٪٣

تم إجراء مقابالت مع  ٣٥١٧أسرة نازحة في  ٥٥مخي ًما في  ١٠محافظات .من
ضمنها  ٣٠٧مقابلة أجريت مع أسر نازحة في  ٥مخيمات للنازحين في محافظة
السليمانية.و تم إختيار األسر عشوائيا ً على مستوى المخيم،على مستوى الثقة ٪٩٠
ومستوى الخطأ .٪١٠

البقاء في الموقع الحالي
العودة إلى منطقة األصل
األنتقال إلى موقع آخر
ال أعلم

النوايا خالل  ١٢شهرا ً من متابعة جمع البيانات:

٪٤٥
٪٢٨
٪٠
٪٢٧

+2827H
45

من بين أولئك الذين ينوون العودة إلى منطقتهم األصلية بعد ١٢
*٦
شهرا ً من جمع البيانات ،و األسباب الثالثة الرئيسية كانت:

من بين أولئك الذين ال ينوون العودة بعد  ١٢شهرا ً من
*
جمع البيانات ،و األسباب الثالثة الرئيسية كانت:

 .١رغبة عاطفية بالعودة ()٤٦/٥٨
 .٢أستقرار الوضع األمني في منطقة األصل ()٣٣/٦٨
 .٣عودة أفراد أخرين من العائلة  /المجتمع ()٢١/٦٨

 .١قلة وجود قوات أمنية ()٪٧٦
 .٢الخوف من التمييز ()٪٥٧
 .٣الخوف  /الصدمة المرتبطة بالعودة ()٪٤٥

النازحون في المخيمات الرسمية:محافظات األصلية

 .١منظمة الهجرة الدولية مجموعة تتبع النازحين (آب .)٢٠١٨

 .٦تستند النتائج إلى مجموعة فرعية صغيرة من العينة السكانية ,و لذلك تعتبر مؤشراً بدالً من التعميم األحصائي لجميع األسر في المحافظة ،كما يتم اإلبالغ عن النتائج كأعداد من األسر و ليس النسب المئوية.

 .٢تقارير القطاع المحلي إلدارة و تنسيق المخيمات إيلول ٢٠١٨

*يمكن للمستجيبيين اختيار خيارات متعددة لذلك قد تتجاوز النتائج ٪١٠٠

 .٣وفقا ً لخطة األستجابة اإلنسانية في العراق لعام ٢٠١٨
 .٤بناء على المستوى المحلي لقطاعات إدارة و تنسيق المخيمات المعنية بتقارير سكان المخيم.
 .٥الحد األدنى لمستوى الثقة  ٪٩٠و الخطأ  ٪١٠ليكون مماثالً مع أي شيء أقل من المؤشر.

مسح النوايا للنازحين في المخيمات الرسمية  ،آب ٢٠١٨
السليمانية ص٢

األحتياجات األساسية و عوائق العودة
النسبة المئوية لألسر التي حاول أحد أفرادها العودة منذ النزوح األول:

42+47+55+

+94H
6

٪٦
٪٩٥

لقد حاول العودة
لم يحاول العودة

أهم ثالثة مشاكل التي ذكرتها األسر لدعم العودة إلى منطقة األصل*:
الوصول إلى المعلومات عن منطقة األصل ٪٥٥
إعادة تأهيل المنازل
٪٤٧
الخدمات األساسية
٪٤٢

معرفة حالة منطقة األصل
 ٪٦٩من األسر تعتبر أن منطقتهم األصلية غير آمنة في الوقت
الحالي.
من بين أولئك الذين اعتبروا أن منطقتهم األصلية غيرآمنة في
الوقت الحالي ،و أهم أسباب الثالث لقلة األمان في منطقة األصل*:

24+48+92+

أشتباكات متفرقة
ضعف البنية التحتية
مخاطر المتفجرات

٪٩٢
٪٤٨
٪٢٤

مستوى الضرر الذي لحق بالمنازل في منطقة األصل:

50+26+10680H

٪٥٠
٪٢٦
٪١٠
٪٦
٪٨

مدمر باكامل
متضرر بشدة
متضرر جزئيا ً
غير مدمر
ال أعلم

الخدمات في منطقة األصل
مدى توفر الخدمات األساسية:
 ٪٣٧بعض الخدمات األساسية
 ٪٣٧ال أعلم
 ٪٢٦الشيء

+3726H
37

مدى توفر سبل كسب العيش:
من بين أولئك الذين أفادوا بتوفر
الخدمات في منطقتهم األصلية ،و أهم
ثالث خدمات متوفرة كانت :الكهرباء
( ،)%٩١المياه ( ،)%٨٩الرعاية
الصحية(١.)٪٤٩

 ٪٤٤بعض فرص سبل العيش
 ٪٨ال أعلم
 ٪٤٨ال شيء

+848H
44

من بين أولئك الذين أفادوا
بتوفر سبل كسب العيش في
منطقتهم األصلية ,فإن قطاعات
الثالث الرئيسية للعمل كانت:
الزراعي ( ،)%٧٤الحكومي
( ،)%٦٤الصحي (.)٪٣٥

المساعدات في منطقة األصل
مدى توفر المساعدات:
 ٪١٦تم تقديم بعض المساعدات
 ٪٣٠ال أعلم
 ٪٥٤الشيء

+3054H
16

من بين الذين أفادوا بتوفر
المساعدات في منطقتهم األصلية ،و
أهم ثالثة أنواع المساعدات كانت:
مساعدات الغذائية ()٣٠/٣٥
 ،توزيع مواد الغير غذائية
( ،)١٥/٣٥المساعدات النقدية
*
(.)٦/٣٥

*يمكن للمستجيبين اختيار خيارات متعددة لذلك قد تتجاوز النتائج  ،٪١٠٠أو قد تكون أقل من ذلك.
 ٦تستند النتائج إلى مجموعة فرعية صغيرة من العينة السكانية  ،ولذلك تعتبر مؤشرا ً بدالً من التعميم اإلحصائي لجميع األسر في المحافظة .كما  ،يتم اإلبالغ عن النتائج كأعداد من األسر وليس النسب المئوية.

من بين الذين أفادوا بأن المساعدات التي تم تقديمها في منطقتهم
األصلية ،الجهات التي قدمت المساعدات كانت :الجهات الفاعلة
٦١
في مجال اإلنساني ( ،)٣٠/٣٥السلطات المحلية(*.)٩/٣٥

