
محافظة األنبار
النازحين في المواقع الغير رسمية

٢٠
١٨

ب 
آ

 تم إجراء مقابالت مع ١١٨٨ أسرة نازحة في ١٧ موقعًا في كل من محافظة
 األنبار,بغداد, دهوك, كركوك. نينوى والسليمانية.٥ ضمنها ١٣٦مقابالت أجريت

 مع أسر نازحة في موقعين غير رسميين محافظة األنبار. تم إختيار األسر
عشوائياً على مستوى المخيم، مستوى الثقة ٩٥٪ ومستوى الخطأ ١٠٪ .ل

 تعرض ورقة الحقائق هذه نتائج أستبيان نوايا النازحين في
 محافظة األنبار. على مستوى المحافظات،تمثل النتائج على االقل

 نسب متساوية من الثقة والخطأ.هذا المستوى مضمون لجميع األسئلة
التي تنطبق على جميع السكان الذين شملهم هذا األستبيان
 النتائج تتعلق بمجموعة  فرعية من السكان قد تكون نسبة

الخطأ أعلى أو قد تكون مؤشرا فقط .٦

تحتوي قائمة المراجع على كامل التفاصيل المتعلقة بالمنهجية

بين أواخر ٢٠١٣ و ٢٠١٧ ،أدى تكثف الصراع في شمال و وسط العراق
الى نزوح واسع النطاق بلغ ١.٩ مليون نازح في جميع أنحاء العراق اعتباًرا 

 من آب  ١.٢٠١٨ يقيم حوالي ٩٥٠٠٠ -١١٦٠٠٠ نازح في مواقع غير رسمية.٢ 
يعيش  حوالي ٤٤٠٠ نازح في مواقع غير رسمية في محافظة األنبار. ي

شهد عام  ٢٠١٨ زيادة في عدد النازحين العائدين إلى منطقتهم األصلية
 في العراق.٣ اتجاهات النزوح والعودة سلطت الضوء على الحاجة إلى 

 بيانات عن نوايا العودة من أجل فهم العوائق التي تحول دون العودة، فضال
 عن الشروط الالزمة للعودة اآلمنة والطوعية. لمعالجة نقص المعلومات

 قامت ريتش بالشراكة مع قسم إدارة وتنسيق المخيمات في العراق بإستبيان
 للنوايا في المواقع الغير رسمية التي تحتوي على   ١٠٠ أسرة نازحة أو أكثر

ابتداءاً من السادس والعشرون من تموز إلى السادس عشر  من آب.٤

 النوايا خالل ١٢ شهر من متابعة جمع البيانات:ي  نوايا اإلنتقال

البقاء في الموقع الحالي
العودة إلى منطقة االصل
اإلنتقال إلى موقع آخر

ال أعلم

٪٩٧
٪٢ 
٪١
٪٠

٪٧٥ 
٪١٤
 ٪١
 ٪١٠10+1+14+75H

النوايا خالل ٣ أشهر من متابعة جمع البيانات:ي 

 من بين أولئك الذين ال ينوون العودة خالل ١٢ شهراً من
متابعة جمع البيانات، واألسباب الثالثة الرئيسية كانت :*٧

١. المنزل متضرر / مدمر )٣٦ ٪)
 ٢.انعدام الموارد المالية للعودة )٣١٪ )ض

٣.الخوف من التمييز )٢٤٪)

ً  من بين أولئك الذين ينوون العودة إلى منطقة األصل خالل١٢ شهرا
من متابعة جمع البيانات، واألسباب الثالثة الرئيسية كانت :*٧

١. الرغبة العاطفية بالعودة )١٦\١٩)
٢.ضرورة تأمين الممتلكات الشخصية واألراضي )٩\١٩)ي

٣.توفر فرص كسب العيش  )٨\١٩)

1+2+97H
النازحون في المواقع الغير رسمية: محافظات األصل

                                                          ١. منظمة الدولية للهجرة مجموعة تتبع النازحين )آب ٢٠١٨) .                                                                                                                        ٦.الحد األدنى لمستوى الثقة ٩٠٪ و الخطأ ١٠٪  يكون مماثالً مع أي شيء أقل من المؤشر.

 ٢. تقييم الموقع المتكامل الثالث، والتقييم السريع للمواقع الغير رسمية لمنظمة الهجرة الدولية.  ٧.تند 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 وليس النسبة المئوية

*يمكن للمستجيبين اختيار خيارات متعددة,لذلك قد تتجاوز النتائج ١٠٠٪   ٣. وفقاً لخطة األستجابة اإلنسانية في العراق لعام ٢٠١٨                                                           

٤. تم أختيار المواقع على أساس التقييم المتكامل للموقع مع عدد السكان الذي تم تأكيده من خالل تقييم السريع للمواقع غير رسمية.                         
 ٥. تم العثور على مواقع غير رسمية التي تضم ١٠٠ أسرة أو أكثر في محافظة صالح الدين، لكن لم يتم إجراء األستبيان النوايا بسبب مخاوف متعلقة

من قبل الشركاء التنفيذيين

                

 المحتوى وآليات العمل

http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_cccm_irq_tor_intentionsassessment_july2018.pdf


     مصادر المعلومات

٩٢٪ من األسر ذكروا بأنهم كانوا يتلقون  
معلومات عن مناطقهم األصلية.ي 

االتصال المباشر )األصدقاء والعائلة(
الهاتف / الهاتف المحمول

زيارة منطقة األصل

٪٥٤ 
٪٣٢ 
٪٢٦

 من بين هؤالء الذين تلقوا معلومات حول منطقة األصل ، كانت قنوات    +54+32+26
المعلومات الثالثة األولى:*ي

إعادة التأهيل )البناء) المنازل
األمن و األمان في منطقة األصل

فرص كسب العيش

٪٥٨ 
٪٤٦ 
٪٣٥

األحتياجات األساسية و عوائق العودة 

لم يحاول أحد العودة
عاد، ولكن نزح مرة أخرى

لقد حاول العودة,ولكن لم يستطع

٪٧٠ 
٪٢١ 
٪٩

+35+46+58النسبة المئوية لألسر التي حاول أحد أفرادها العودة منذ النزوح األول:

مدى توفر سبل كسب العيش :

مدمر بالكامل
تضررت بشدة

متضررة جزئيا
غير متضرر

ال أعلم
يرفض أن يجيب

٪٥١
٪١١ 
٪١٢ 
٪٣

 ٪٢١ 
٪٢

٪١٩
٪١٩
٪٤٥ 
٪١
٪١٦ 19+19+45+1+16H

 مستوى الضرر الذي لحق بالمباني والبنية التحتية في منطقة األصل:ي

مدمر بالكامل
تضررت بشدة

متضررة جزئيا
غير متضرر

ال أعلم

الخدمات والمساعدات في منطقة األصل

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

بعض الخدمات االساسية
 الأعلم

الشئ      

على مقربة من الصراع المستمر    
الخوف من الجهات األمنية المسلحة

الخوف من الجماعات المتطرفة
55+25+20H

مدى توفر الخدمات األساسية:* 

٣٣٪ بعض سبل كسب العيش  
 ٢١٪ ال أعلم
 ٤٦٪ الشئ

 و من بين أولئك الذين أفادوا
 بتوافر فرص كبس العيش في

 منطقتهم األصلية, فإن قطاعات
 العمل الرئيسية الثالث هي:

 التجاري أو المهني)٢٤\٤٥(،
 الحكومي )١٧\٤٥(،

البناء)١٦\٤٥(.*,٩ 33+21+46H
٢٩٪ تم تقديم بعض المساعدات

٢٣٪ ال أعلم
٤٨٪ الشئ

 من بين الذين أفادوا 
 بتوفر المساعدة في منطقة
 األصل، أهم ثالث أنواع

 المساعدات كانت: مساعدات
 غذائية)٣٢\٣٩(، توزيع المواد

 الغيرغذائية)١٣\٣٩(، توزيع
مساعدات النقدية)٨\٣٩(.*,٩ 29+23+48H

 مدى توفر المساعدات:ي

٢٣\٤٥
٢٢\٤٥
١٠\٤٥

 ٣٣٪ من األسر يعتبرون منطقتهم الحالية أكثر أمانا من منطقتهم
++18+40+42 األصلية٨

مسح النوايا للنازحين في المواقع الغير رسمية،  آب ٢٠١٨
األنبار ص٢

ومن بين أولئك الذين أعتبروا منطقتهم الحالية أكثر أمانا
أهم ثالث أسباب نقص األمان في منطقة األصل كانت:*

٪٥٥
٪٢٥
٪٢٠

من بين أولئك الذين أفادوا بتوفر
بعض الخدمات األساسية في
 منطقة األصل، أفضل ثالث 

خدمات كانت:ي
الماء )٩٣٪(، الكهرباء )٨٤٪(، 

 الخدمات الصحية )٧٠٪(.*ي 

مستوى الضرر الذي لحق بالمنزل في منطقة األصل:ي

51+11+12+3+21+2H

*يمكن للمستجيبين اختيار خيارات متعددة لذلك قد تتجاوز النتائج ١٠٠٪, 
  ٨ أفاد ٣١٪  بأن منطقة األصل أكثر أماًنا من موقعهم الحالي, ٣٤٪ أفادوا بعدم معرفتهم.                                                   التعميم األحصائي لجميع األسر في المحافظة, كما يتم اإلبالغ عن النتائج كأعداد من األسر و ليس النسب المئوية.

٩ تستند النتائج إلى مجموعة فرعية صغيرة من العينة السكانية, و لذلك تعتبر مؤشراً بدالً من         

70+21+9+
الخدمات والمساعدات في منطقة األصل



 تم إجراء مقابالت مع ١١٨٨ أسرة نازحة في ١٧ موقعًا في كل من محافظة
 األنبار,بغداد, دهوك, كركوك. نينوى والسليمانية.٥ ضمنها ٧٣ مقابالت أجريت

 مع أسر نازحة في موقع غير رسمي في محافظة بغداد. تم إختيار األسر
عشوائياً على مستوى المخيم، مستوى الثقة ٩٥٪ ومستوى الخطأ ١٠٪ .ل

 تعرض ورقة الحقائق هذه نتائج إستبيان نوايا النازحين في
 محافظة بغداد. على مستوى المحافظات، تمثل النتائج على االقل

 نسب متساوية من الثقة والخطأ.هذا المستوى مضمون لجميع األسئلة
التي تنطبق على جميع السكان الذين شملهم هذا األستبيان,

 النتائج تتعلق بمجموعة  فرعية من السكان قد تكون نسبة الخطأ أعلى أو قد تكون
مؤشرا فقط .٦ 

    تحتوي قائمة المراجع على كامل التفاصيل المتعلقة بالمنهجية

 بين أواخر٢٠١٣ و ٢٠١٧ ، أدى تكثف الصراع في شمال ووسط العراق إلى
نزوح واسع النطاق بلغ ١.٩ مليون نازح داخلياً في جميع أنحاء العراق اعتباًرا

 من آب ١.٢٠١٨ يقيم حوالي ٩٥٠٠٠ -١١٦٠٠٠ نازح في مواقع غير رسمية.٢ 
يعيش حوالي ٤٤٠٠ نازح في مواقع غير رسمية في محافظة بغداد. ٢ ي

شهد عام  ٢٠١٨ زيادة في أعداد النازحين العائدين إلى منطقتهم
 في العراق.٣ اتجاهات النزوح والعودة سلطت الضوء على الحاجة إلى 

 بيانات عن نوايا العودة من أجل فهم العوائق التي تحول دون العودة، فضال
 عن الشروط الالزمة للعودة اآلمنة والطوعية. لمعالجة نقص المعلومات

 قامت ريتش بالشراكة مع قسم إدارة وتنسيق المخيمات في العراق بإستبيان
 للنوايا في المواقع الغير رسمية التي تحتوي على   ١٠٠ أسرة نازحة أو أكثر

ابتداءاً من السادس والعشرون من تموز إلى السادس عشر  من آب.٤

النوايا خالل ١٢شهر من متابعة جمع البيانات:

البقاء في الموقع الحالي
العودة إلى منطقة االصل
اإلنتقال إلى موقع آخر

ال أعلم

٪١٠٠ 
٪٠   
٪٠ 
٪٠

٪٩٦
٪٤
٪٠ 
٪٠ 96+4+0+0H

النوايا خالل ٣ أشهر من متابعة جمع البيانات:

 من بين أولئك الذين ال ينوون العودة إلى خالل١٢ شهراً من
متابعة جمع البيانات، واألسباب الرئيسية الثالث كانت :*٧

١. المنزل متضرر / مدمر )٦٤٪)
 ٢.انعدام الموارد المالية للعودة )٣٣٪ )ض

٣.الخوف من التمييز )٢٥٪)

ً   من بين أولئك الذين ينوون العودة إلى منطقة األصل خالل١٢شهرا
من متابعة جمع البيانات، واألسباب الرئيسية الثالث كانت :*٧

١. استقرار الوضع األمني في منطقة األصل )٣\٣)
٢.عودة أفراد أخرين من العائلة /المجتمع )١\ ٣)ي

٣.غير متوفر 

 المحتوى وآليات العمل

100+0+0+0H
النازحون في المواقع الغير رسمية: محافظات األصل

محافظة بغداد
النازحين في المواقع الغير رسمية

 نوايا اإلنتقال

                                                                                                                                                                                                                  ١. منظمة الدولية للهجرة مجموعة تتبع النازحين )آب ٢٠١٨) .                                                                                                                        ٦.الحد األدنى لمستوى الثقة ٩٠٪ و الخطأ ١٠٪  يكون مماثالً مع أي شيء أقل من المؤشر.

 ٢. تقييم الموقع المتكامل الثالث، والتقييم السريع للمواقع الغير رسمية لمنظمة الهجرة الدولية.  ٧.تند 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 وليس النسبة المئوية

*يمكن للمستجيبين اختيار خيارات متعددة,لذلك قد تتجاوز النتائج ١٠٠٪   ٣. وفقاً لخطة األستجابة اإلنسانية في العراق لعام ٢٠١٨                                                           

٤. تم أختيار المواقع على أساس التقييم المتكامل للموقع مع عدد السكان الذي تم تأكيده من خالل تقييم السريع للمواقع غير رسمية.                         
 ٥. تم العثور على مواقع غير رسمية التي تضم ١٠٠ أسرة أو أكثر في محافظة صالح الدين، لكن لم يتم إجراء األستبيان النوايا بسبب مخاوف متعلقة

من قبل الشركاء التنفيذيين

٢٠
١٨

ب 
آ

http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_cccm_irq_tor_intentionsassessment_july2018.pdf


الخدمات والمساعدات في منطقة االصل

 مصادر المعلومات

 ١٠٠٪ من األسر ذكروا بأنهم كانوا يتلقون معلومات عن  
مناطقهم األصلية.ي

االتصال المباشر )األصدقاء والعائلة)
الهاتف / الهاتف المحمول

زيارة منطقة األصل

٪١٠٠
٪٨٥
٪٦٩

 من بين هؤالء الذين تلقوا معلومات حول منطقة األصل، كانت قنوات+100+85+69
المعلومات الثالثة األولى:*ي

 الخدمات االساسية
  زيادة األمن واألمان في منطقة األصل

اعادة تأهيل/بناء المنازل

٪١٠٠
٪٠ 
٪٠

100+0+0+
األحتياجات األساسية وعوائق العودة 

لم يحاول أحد العودة
عاد، ولكن نزح مرة أخرى

لقد حاول العودة,ولكن لم يستطع

٪٩٣
٪٧٠ 
٪٣٩

+39+70+93النسبة المئوية لألسر التي حاول أحد أفرادها العودة منذ النزوح األول:

مدى توفر سبل كسب العيش :

52+19+27+2Hمدمر بالكامل
تضررت بشدة

متضررة جزئيا
غير متضرر

٪٥٢ 
٪١٩
٪٢٧ 
٪٢

٪٣٢
٪٦١
٪٧ 32+61+7+0+0H

مستوى الضرر الذي لحق بالمباني والبنية التحتية في منطقة األصل:ي

مدمر بالكامل
تضررت بشدة

متضررة جزئيا

 معرفة حالة منطقة األصل

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

١٢٪ بعض الخدمات االساسية
 ٢١٪ الأعلم

67H+21+٦٧12٪ الشئ      
ومن بين أولئك الذين أعتبروا منطقتهم الحالية أكثر أمانا

أهم ثالث أسباب نقص األمان في منطقة األصل كانت:*

 ٤٨٪ بعض سبل كسب العيش   
 ٥٢٪ الشئ

 و من بين أولئك الذين أفادوا
 بتوافر فرص كبس العيش في

 منطقتهم األصلية، فإن قطاعات
 العمل الرئيسية الثالث هي:

 الزراعي)٣٥\٣٥(،التجاري أو
 المهني)٣٢\٣٥(، الحكومي

٢٨\٣٥(.*,٩( 48+52H
مستوى الضرر الذي لحق بالمنزل في منطقة األصل:ي

 ٢٩٪ تم تقديم بعض المساعدات
١٢٪ ال أعلم
٥٩٪ الشئ

 من بين الذين أفادوا 
 بتوفر المساعدة في منطقة

 األصل، أهم ثالث أنواع من
 المساعدات كانت: مساعدات

 غذائية)٢٠\٢١(، توزيع
مساعدات النقدية)١٩\٢١(.*,٩ 29+12+59H

 مدى توفر المساعدات

٧٩٪ من األسر يعتبرون منطقتهم الحالية أكثر أمانا من منطقتهم األصلية٨

األرض ملوثة بالمتفجرات
على مقربة من الصراع المستمر

ضعف البنية التحتية

٪٤٥ 
٪٤١ 
٪٤١  

من بين أولئك الذين أفادوا بتوفر
بعض الخدمات األساسية في
 منطقة األصل، أفضل ثالث 

خدمات
 كانت: المياه )٩\٩(، الكهرباء 

 ،)٨\٩(
الخدمات الصحية )٣\٩(:*,٩  

45+41+41++

مسح النوايا للنازحين في المواقع الغير رسمية ، آب ٢٠١٨
بغداد ص٢

مدى توفر الخدمات األساسية

*يمكن للمستجيبين اختيار خيارات متعددة لذلك قد تتجاوز النتائج ١٠٠٪, 
  ٨ أفاد ١٩٪  بأن منطقة األصل أكثر أماًنا من موقعهم الحالي, ٢٪ أفادوا بعدم معرفتهم.                                                   التعميم األحصائي لجميع األسر في المحافظة, كما يتم اإلبالغ عن النتائج كأعداد من األسر و ليس النسب المئوية.

٩ تستند النتائج إلى مجموعة فرعية صغيرة من العينة السكانية, و لذلك تعتبر مؤشراً بدالً من         



 نوايا اإلنتقال 
النوايا خالل ١٢شهر من متابعة جمع البيانات:

البقاء في الموقع الحالي
العودة إلى منطقة االصل
اإلنتقال إلى موقع آخر

ال أعلم

 ٪٩٢
٪١
٪٦ 
٪١

٪٨٤
٪٣ 
٪٨ 
٪٥84+3+8+5H

النوايا خالل ٣ أشهر من متابعة جمع البيانات:

ً  من بين أولئك الذين ينوون العودة إلى منطقة األصل خالل١٢ شهرا
من متابعة جمع البيانات، واألسباب الرئيسية الثالث كانت :*٧

١. الرغبة العاطفية بالعودة )٨\١٤)
٢.إستقرار الوضع األمني في منطقة األصل )٧\١٤)ي

٣. ضرورة تأمين الممتلكات الشخصية واألراضي)٦\١٤). 

 من بين أولئك الذين ال ينوون العودة خالل ١٢ شهرًا من متابعة
جمع البيانات، واألسباب الرئيسية الثالث كانت :*٧

١. وجود مخاطر المتفجرات )ألغام ، قنابل ، عبوات ناسفة) )٦١٪) 
٢. الخدمات األساسية غير متوفرة )كافية) في منطقة األصل)٥٨٪)س

٣. المنزل متضرر\مدمر )٤٩٪)

المحتوى وآليات العمل 

92+1+6+1H
النازحون في المواقع الغير رسمية: محافظات األصل

 تم إجراء مقابالت مع ١١٨٨ أسرة نازحة في ١٧ موقعًا في كل من محافظة
 األنبار,بغداد, دهوك, كركوك. نينوى والسليمانية.٥ ضمنها ٣٧٥ مقابالت

 أجريت مع أسر نازحة في ٦ مواقع غير رسمية محافظة دهوك. تم إختيار األسر
عشوائياً على مستوى المخيم، مستوى الثقة ٩٥٪ ومستوى الخطأ ١٠٪ .ل

 تعرض ورقة الحقائق هذه نتائج إستبيان نوايا النازحين في
 محافظة دهوك. على مستوى المحافظات،تمثل النتائج على االقل

 نسب متساوية من الثقة والخطأ.هذا المستوى مضمون لجميع األسئلة
التي تنطبق على جميع السكان الذين شملهم هذا األستبيان
 النتائج تتعلق بمجموعة  فرعية من السكان قد تكون نسبة

الخطأ أعلى أو قد تكون مؤشرا فقط .٦

تحتوي قائمة المراجع على كامل التفاصيل المتعلقة بالمنهجية

 بين أواخر٢٠١٣ و ٢٠١٧ ، أدى تكثف الصراع في شمال و وسط العراق
 الى نزوح واسع النطاق بلغ ١.٩ مليون نازح داخلياً في جميع أنحاء

 العراق اعتباًرا من آب ١.٢٠١٨ يقيم حوالي ٩٥٠٠٠ -١١٦٠٠٠
 نازح في مواقع غير رسمية.٢ يعيش  حوالي٣٤٥٠٠-٤٠٧٠٠

نازح في مواقع غير رسمية في محافظة دهوك.٢ ي

شهد عام  ٢٠١٨ زيادة في أعداد النازحين العائدين إلى منطقتهم
 في العراق.٣ اتجاهات النزوح والعودة سلطت الضوء على الحاجة إلى 

 بيانات عن نوايا العودة من أجل فهم العوائق التي تحول دون العودة، فضال
 عن الشروط الالزمة للعودة اآلمنة والطوعية. لمعالجة نقص المعلومات

 قامت ريتش بالشراكة مع قسم إدارة وتنسيق المخيمات في العراق بإستبيان
 للنوايا في المواقع الغير رسمية التي تحتوي على   ١٠٠ أسرة نازحة أو أكثر

ابتداءاً من السادس والعشرون من تموز إلى السادس عشر من آب.٤

محافظة دهوك
النازحين في المواقع الغير رسمية

                                                                                                                                                                                                                  ١. منظمة الدولية للهجرة مجموعة تتبع النازحين )آب ٢٠١٨) .                                                                                                                        ٦.الحد األدنى لمستوى الثقة ٩٠٪ و الخطأ ١٠٪  يكون مماثالً مع أي شيء أقل من المؤشر.

 ٢. تقييم الموقع المتكامل الثالث، والتقييم السريع للمواقع الغير رسمية لمنظمة الهجرة الدولية.  ٧.تند 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 وليس النسبة المئوية

*يمكن للمستجيبين اختيار خيارات متعددة,لذلك قد تتجاوز النتائج ١٠٠٪   ٣. وفقاً لخطة األستجابة اإلنسانية في العراق لعام ٢٠١٨                                                           

٤. تم أختيار المواقع على أساس التقييم المتكامل للموقع مع عدد السكان الذي تم تأكيده من خالل تقييم السريع للمواقع غير رسمية.                         
 ٥. تم العثور على مواقع غير رسمية التي تضم ١٠٠ أسرة أو أكثر في محافظة صالح الدين، لكن لم يتم إجراء األستبيان النوايا بسبب مخاوف متعلقة

من قبل الشركاء التنفيذيين

٢٠
١٨

ب 
آ

http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_cccm_irq_tor_intentionsassessment_july2018.pdf


الخدمات والمساعدات في منطقة االصل

     مصادر المعلومات

 ٩٣٪ من األسر ذكروا بأنهم كانوا يتلقون معلومات عن مناطقهم  
األصلية.ي

االتصال المباشر )األصدقاء والعائلة)
الهاتف / الهاتف المحمول

زيارة منطقة األصل

٪٤٧
٪٤٥
٪٣٣

 من بين هؤالء الذين تلقوا معلومات حول منطقة األصل، كانت قنوات+47+45+33
المعلومات الثالثة األولى:*ي

لم يحاول أحد العودة
عاد، ولكن نزح مرة أخرى

لقد حاول العودة,ولكن لم يستطع

٪ ٨٩
٪ ١٠
٪ ١

89+10+1+
األحتياجات األساسية وعوائق العودة 

 الخدمات االساسية
  زيادة األمن واألمان في منطقة األصل

اعادة تأهيل/ بناء المنازل

٪٩٢
٪٩١
٪٧٠

+70+91+92النسبة المئوية لألسر التي حاول أحد أفرادها العودة منذ النزوح األول:*
مدى توفر الخدمات األساسية

50+18+23+4+4H
مدمر بالكامل

تضررت بشدة
متضررة جزئيا

غير متضرر
ال أعلم

٪٥٠
٪١٨
٪٢٣ 
٪٤
٪٤

٪٢٩
٪٤٨
٪١٨ 
٪٢
٪٣

29+48+18+2+3H
 مدى توفر المساعدات:ي

مدمر بالكامل
تضررت بشدة

متضررة جزئيا
غير متضرر

ال أعلم

معرفة حالة منطقة األصل

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

١٢٪ بعض الخدمات االساسية
 ٢١٪ الأعلم

٦٧٪ الشئ      

من بين أولئك الذين أفادوا بتوفر
بعض الخدمات األساسية في
 منطقة األصل، أفضل ثالث 

 خدمات كانت: الكهرباء )٩٧٪)،
جمع

33H+27+40 النفايات )٣٠٪)، المياه)٢٥٪):*,٩ 
مدى توفر سبل كسب العيش :

٢٣٪ بعض سبل كسب العيش
٣٠٪ الأعلم 

 ٤٧٪ الشئ      

 و من بين أولئك الذين أفادوا
 بتوافر فرص كبس العيش في

 منطقتهم األصلية، فإن قطاعات
 العمل الرئيسية الثالث هي:
 الزراعي)٦٩٪(،الحكومي
)٣١٪(،الجيش)٣٠٪(.*,٩ 23+30+47H

مستوى الضرر الذي لحق بالمنزل في منطقة األصل:ي

١٥٪  تم تقديم بعض المساعدات
٤٧٪ ال أعلم
٣٨٪ الشئ

 من بين الذين أفادوا بتوفر 
 المساعدات في منطقة

 األصل، أهم ثالث أنواع من
 المساعدات كانت: مساعدات

 الغذائية)٥٣/٦٤(، توزيع
 المواد الغيرغذائية)١٩/٦٤(،

 إعادة تأهيل / بناء المسكن
٦٤٪/٧(.*,٩( 15+47+38H

مستوى الضرر الذي لحق بالمباني والبنية التحتية في منطقة األصل:ي

 ٩٦٪ من األسر يعتبرون منطقتهم الحالية أكثر أمانا من
منطقتهم األصلية٨

أرض ملوثة بالمتفجرات
ضعف البنية التحتية

الخوف من الجهات األمنية المسلحة

٪٧٥
٪٥٦
٪٥٤

ومن بين أولئك الذين أعتبروا منطقتهم الحالية أكثر أمانا
++54+56+75أهم ثالث أسباب نقص األمان في منطقة األصل كانت:*

مسح النوايا للنازحين في المواقع الغير رسمية،  آب ٢٠١٨
دهوك,ص٢

*يمكن للمستجيبين اختيار خيارات متعددة لذلك قد تتجاوز النتائج ١٠٠٪, 
                                                    ٨ أفاد >١٪  بأن منطقة األصل أكثر أماًنا من موقعهم الحالي, ٤٪ أفادوا بعدم معرفتهم.

٩ تستند النتائج إلى مجموعة فرعية صغيرة من العينة السكانية, و لذلك تعتبر مؤشراً بدالً من اتعميم األحصائي لجميع األسر في المحافظة، كما يتم األبالغ عن النتائج على أنها اعداد األسر، و ليس النسب المئوية         



٢٠
١٨

ب 
آ

 تم إجراء مقابالت مع ١١٨٨ أسرة نازحة في ١٧ موقعًا في كل من محافظة
 األنبار,بغداد, دهوك, كركوك. نينوى والسليمانية.٥ ضمنها ١٣٦مقابالت أجريت

 مع أسر نازحة في موقعين غير رسميين محافظة كركوك. تم إختيار األسر
عشوائياً على مستوى المخيم، مستوى الثقة ٩٥٪ ومستوى الخطأ ١٠٪ .ل

 تعرض ورقة الحقائق هذه نتائج أستبيان النازحين في محافظة
 كركوك. على مستوى المحافظات،تمثل النتائج على االقل نسب
 متساوية من الثقة والخطأ.هذا المستوى مضمون لجميع األسئلة

التي تنطبق على جميع السكان الذين شملهم هذا األستبيان
 النتائج تتعلق بمجموعة  فرعية من السكان قد تكون نسبة

الخطأ أعلى أو قد تكون مؤشرا فقط .٦

تحتوي قائمة المراجع على كامل التفاصيل المتعلقة بالمنهجية

 بين أواخر٢٠١٣ و ٢٠١٧ ، أدى تكثف الصراع  في شمال و وسط العراق إلى
 نزوح واسع النطاق بلغ ١.٩ مليون نازح في جميع أنحاء العراق اعتباًرا من آب
  ١.٢٠١٨ يقيم حوالي ٩٥,٠٠٠ -١١٦,٠٠٠ نازح في مواقع غير رسمية.٢ يعيش
بين ١٢,٢٠٠ و ١٣,٢٠٠  نازح في مواقع غير رسمية في محافظة كركوك. ي

شهد عام  ٢٠١٨ زيادة في أعداد النازحين العائدين إلى منطقتهم األصلية
 في  جميع أنحاء العراق.٣ و قد سلطت اتجاهات النزوح والعودة الضوء على 

 الحاجة إلى بيانات عن نوايا العودة من أجل فهم العوائق التي تحول دون العودة،
 فضال عن الشروط الالزمة للعودة اآلمنة والطوعية. و لمعالجة نقص المعلومات،

 قامت ريتش بالشراكة مع قسم إدارة وتنسيق المخيمات في العراق بإجراء
 أستبياناً للنوايا في المواقع الغير رسمية التي تحتوي على   ١٠٠ أسرة نازحة أو

أكثر ابتداءاً من السادس والعشرون من تموز إلى السادس عشر  من آب.٤

 نوايا اإلنتقال
 النوايا خالل ١٢ شهر من متابعة جمع البيانات:ي 

البقاء في الموقع الحالي
العودة إلى منطقة االصل
اإلنتقال إلى موقع آخر

ال أعلم

٪٩٦
٪٠
٪٠
٪٤

٪٦٧
٪٢
٪٠
٪٣١ 67+2+31H

النوايا خالل ٣ أشهر من متابعة جمع البيانات:ي 

من بين أولئك الذين ال ينوون العودة خالل١٢ شهراً من متابعة
جمع البيانات، واألسباب الثالثة الرئيسية كانت :*٧ 

١. الخدمات األساسية متوفرة في منطقة األصل)١/١)
٢. غير متوفر
٣. غير متوفر

 من بين أولئك الذين ينوون العودة إلى منطقة األصل خالل١٢ شهراً من
متابعة جمع البيانات، واألسباب الثالثة الرئيسية كانت :*٧

١. المنزل متضرر / مدمر )٣٩/٥١)
٢. الخدمات األساسية غير)كافية) متوفرة في منطقة األصل )٣٥/٥١)

٣. قلة وجود قوات أمنية )٣٤/٥١)

المحتوى و آليات العمل

96+4H
النازحون في المواقع الغير رسمية: محافظات األصل

محافظة كركوك
النازحين في المواقع غير رسمية

                                                                                                                                                                                                                  ١. منظمة الدولية للهجرة مجموعة تتبع النازحين )آب ٢٠١٨) .                                                                                                                        ٦.الحد األدنى لمستوى الثقة ٩٠٪ و الخطأ ١٠٪  يكون مماثالً مع أي شيء أقل من المؤشر.

 ٢. تقييم الموقع المتكامل الثالث، والتقييم السريع للمواقع الغير رسمية لمنظمة الهجرة الدولية.  ٧.تند 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 وليس النسبة المئوية

*يمكن للمستجيبين اختيار خيارات متعددة,لذلك قد تتجاوز النتائج ١٠٠٪   ٣. وفقاً لخطة األستجابة اإلنسانية في العراق لعام ٢٠١٨                                                           

٤. تم أختيار المواقع على أساس التقييم المتكامل للموقع مع عدد السكان الذي تم تأكيده من خالل تقييم السريع للمواقع غير رسمية.                         
 ٥. تم العثور على مواقع غير رسمية التي تضم ١٠٠ أسرة أو أكثر في محافظة صالح الدين، لكن لم يتم إجراء األستبيان النوايا بسبب مخاوف متعلقة

من قبل الشركاء التنفيذيين

http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_cccm_irq_tor_intentionsassessment_july2018.pdf


                                                      
معرفة حالة منطقة األصل

 ٩٦٪ من األسر ذكروا بأنهم كانوا يتلقون معلومات عن  
مناطقهم األصلية.ي

االتصال المباشر )األصدقاء والعائلة)
زيارة منطقة األصل

الهاتف / الهاتف المحمول

٪٥٠
٪٤٣
٪٣٦

 من بين هؤالء الذين تلقوا معلومات حول منطقة األصل ، كانت قنوات+50+43+36
المعلومات الثالثة األولى:*ي

عاد، ولكن نزح مرة أخرى
لم يحاول أحد العودة

لقد حاول العودة، ولكن لم يستطع

٪٦٤
٪٣٦
٪٠

الخدمات األساسية+64+36+0
 زيادة األمن و األمان في منطقة األصل

إعادة تأهيل / بناء المنزل

٪٩٤
٪٩٠
٪٨١ 

+81+90+94أهم ثالثة مشاكل ذكرتها األسر لدعم العودة إلى منطقة األصل:*

مدى توفر سبل كسب العيش :

74+8+12+4+2+0H
مدمر بالكامل

تضررت بشدة
متضررة جزئيا

غير متضرر
ال أعلم

٪٧٤
٪٨
٪١٢
٪٤
٪٢

٪٦٣
٪١٧
٪١٦ 
٪٢
٪٢

63+17+16+2+2H
 مستوى الضرر الذي لحق بالمباني والبنية التحتية في منطقة األصل:ي

مدمر بالكامل
تضررت بشدة

متضررة جزئيا
غير متضرر

ال أعلم

الخدمات والمساعدات في منطقة األصل

النسبة المئوية األسر التي حاول أحد أفرادها العودة منذ النزوح  األول:

١٧٪ بعض الخدمات االساسية
 ٤٪ ال أعلم

 ٧٩٪ ال شيء      

من بين أولئك الذين أفادوا بتوفر
بعض الخدمات األساسية في

 منطقة األصل، أفضل خدمتين 
كانت:ي

الكهرباء )٩/٩(، المياه )٢/٩(، 
79H+4+17 الخدمات الصحية )٧٠٪(.*ي 

مدى توفر الخدمات األساسية:* 

٥٠٪  بعض سبل كسب العيش  
 ٢٪ ال أعلم
 ٤٨٪ الشئ

 و من بين أولئك الذين أفادوا بتوفر
 سبل كبس العيش في منطقتهم

 األصلية، فإن قطاعات العمل الرئيسية
 الثالث هي: الزراعي)٢٦/٢٦(،

 التجاري أو المهني )١/٢٦(، أعمال
خاصة)١/٢٦(.*٩ 50+2+48H

مستوى الضرر الذي لحق بالمنزل في منطقة األصل:ي

٦٪ تم تقديم بعض المساعدات
٤٪ ال أعلم

٩٠٪ ال شيء

 من بين الذين أفادوا بتوفر 
 المساعدة في منطقة األصل،

 أهم نوعين من المساعدات
 كانت: إعادة تأهيل / بناء

 المسكن)٢/٣(، توزيع المواد
الغيرغذائية)١/٣(،.*,٩ 6+4+90H

 مدى توفر المساعدات:ي

 ٩٦٪ من األسر يعتبرون منطقتهم الحالية أكثر أمانا من
 منطقتهم األصلية٨

الخوف من الجماعات المتطرفة
تلوث األرض بالمتفجرات

على مقربة من الصراع المستمر    

٪٧٢
٪٣٤
٪٣٣

ومن بين أولئك الذين أعتبروا منطقتهم الحالية أكثر أمانا
++33+34+72أهم ثالث أسباب نقص األمان في منطقة األصل كانت:*

مسح النوايا للنازحين في المواقع الغير رسمية، آب ٢٠١٨
كركوك،ص٢

األحتياجات األساسية و عوائق العودة 

*يمكن للمستجيبين اختيار خيارات متعددة لذلك قد تتجاوز النتائج ١٠٠٪, 
                                                    ٨ أفاد ٤٪ بأن منطقة األصل أكثر أماًنا من موقعهم الحالي, ٠٪ أفادوا بعدم معرفتهم.

٩ تستند النتائج إلى مجموعة فرعية صغيرة من العينة السكانية, و لذلك تعتبر مؤشراً بدالً من اتعميم األحصائي لجميع األسر في المحافظة، كما يتم األبالغ عن النتائج على أنها اعداد األسر، و ليس النسب المئوية         

     مصادر المعلومات



 تم إجراء مقابالت مع ١١٨٨ أسرة نازحة في ١٧ موقعًا في كل من محافظة
 األنبار,بغداد, دهوك, كركوك. نينوى والسليمانية.٥ ضمنها ٤٣٠ مقابالت أجريت

 مع أسر نازحة في ٦ مواقع غير رسمية في  محافظة نينوى. تم إختيار األسر
عشوائياً على مستوى المخيم، مستوى الثقة ٩٥٪ ومستوى الخطأ ١٠٪ .ل

 تعرض ورقة الحقائق هذه نتائج أستبيان النازحين في محافظة
 كركوك. على مستوى المحافظات،تمثل النتائج على االقل نسب
 متساوية من الثقة والخطأ.هذا المستوى مضمون لجميع األسئلة

التي تنطبق على جميع السكان الذين شملهم هذا األستبيان
 النتائج تتعلق بمجموعة  فرعية من السكان قد تكون نسبة

الخطأ أعلى أو قد تكون مؤشرا فقط .٦

تحتوي قائمة المراجع على كامل التفاصيل المتعلقة بالمنهجية

 بين أواخر٢٠١٣ و ٢٠١٧ ، أدى تكثف الصراع  في شمال و وسط العراق إلى
 نزوح واسع النطاق بلغ ١.٩ مليون نازح في جميع أنحاء العراق اعتباًرا من آب
  ١.٢٠١٨ يقيم حوالي ٩٥,٠٠٠ -١١٦,٠٠٠ نازح في مواقع غير رسمية.٢ يعيش

بين ١٥٨٠٠ و ١٩٨٠٠  نازح في مواقع غير رسمية في محافظة كركوك. ي

شهد عام  ٢٠١٨ زيادة في أعداد النازحين العائدين إلى منطقتهم األصلية
 في  جميع أنحاء العراق.٣ و قد سلطت اتجاهات النزوح والعودة الضوء على 

 الحاجة إلى بيانات عن نوايا العودة من أجل فهم العوائق التي تحول دون العودة،
 فضال عن الشروط الالزمة للعودة اآلمنة والطوعية. و لمعالجة نقص المعلومات،

 قامت ريتش بالشراكة مع قسم إدارة وتنسيق المخيمات في العراق بإجراء
 أستبياناً للنوايا في المواقع الغير رسمية التي تحتوي على   ١٠٠ أسرة نازحة أو

أكثر ابتداءاً من السادس والعشرون من تموز إلى السادس عشر  من آب.٤

النوايا خالل ١٢ شهر من متابعة جمع  البيانات:ي 

البقاء في الموقع الحالي
العودة إلى منطقة االصل
اإلنتقال إلى موقع آخر

ال أعلم

٪ ٨٠
٪ ٢
٪ ٢ 
٪ ١٦

٪ ٦٦
٪ ٢
٪ ٢ 
٪ ٣٠66+2+2+30H

النوايا خالل ٣ أشهر من متابعة جمع البيانات:ي 

 من بين أولئك الذين ال ينوون العودة إلى خالل١٢ شهراً من
متابعة جمع البيانات، واألسباب الرئيسية الثالث كانت :*٧

١. الرغبة العاطفية بالعودة )٧\٩)
٢. إستقرار الوضع األمني في منطقة األصل )٥\٩)

٣. الخدمات األساسية غير)كافية) متوفرة في منطقة األصل )٤\٩) .

ً  من بين أولئك الذين ينوون العودة إلى منطقة األصل خالل١٢ شهرا
من متابعة جمع البيانات، واألسباب الرئيسية الثالث كانت :*٧

١. المنزل متضرر/ مدمر )٧٦ ٪)
٢. وجود مخاطر المتفجرات )ألغام ، قنابل ، عبوات ناسفة) )٤٦٪) 

٣. الخوف /الصدمة المرتبطة بالعودة الى منطقة األصل )٣٥ ٪)

80+2+2+16H

النازحون في المواقع الغير رسمية: محافظات األصل

محافظة نينوى
النازحين في المواقع غير رسمية

المحتوى وآليات العمل 

                                                                                                                                                                                                                  ١. منظمة الدولية للهجرة مجموعة تتبع النازحين )آب ٢٠١٨) .                                                                                                                        ٦.الحد األدنى لمستوى الثقة ٩٠٪ و الخطأ ١٠٪  يكون مماثالً مع أي شيء أقل من المؤشر.

 ٢. تقييم الموقع المتكامل الثالث، والتقييم السريع للمواقع الغير رسمية لمنظمة الهجرة الدولية.  ٧.تند 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 وليس النسبة المئوية

*يمكن للمستجيبين اختيار خيارات متعددة,لذلك قد تتجاوز النتائج ١٠٠٪   ٣. وفقاً لخطة األستجابة اإلنسانية في العراق لعام ٢٠١٨                                                           

٤. تم أختيار المواقع على أساس التقييم المتكامل للموقع مع عدد السكان الذي تم تأكيده من خالل تقييم السريع للمواقع غير رسمية.                         
 ٥. تم العثور على مواقع غير رسمية التي تضم ١٠٠ أسرة أو أكثر في محافظة صالح الدين، لكن لم يتم إجراء األستبيان النوايا بسبب مخاوف متعلقة

من قبل الشركاء التنفيذيين

٢٠
١٨

ب 
آ

نوايا اإلنتقال

http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_cccm_irq_tor_intentionsassessment_july2018.pdf


الخدمات والمساعدات في منطقة األصل

 مصادر المعلومات

 ٩٥٪ من األسر ذكروا بأنهم كانوا يتلقون معلومات عن مناطقهم
األصلية.ي

الهاتف / الهاتف المحمول
االتصال المباشر

  التلفاز

 ٪٧٣
 ٪٥٨
 ٪٢٨

 من بين هؤالء الذين تلقوا معلومات حول منطقة األصل ، كانت قنوات+73+58+28
المعلومات الثالثة األولى:*ي

الخدمات األساسية
 زيادة األمن و األمان في منطقة األصل

إعادة تأهيل / بناء المنزل

٪ ٧٩
٪ ١٣
٪ ٨

79+13+8+
 األحتياجات األساسية و عوائق العودة 

عاد، ولكن نزح مرة أخرى
لم يحاول أحد العودة

لقد حاول العودة، ولكن لم يستطع

٪٧٥
٪٥٩
٪٥٤ 

+54+59+75النسبة المئوية األسر التي حاول أحد أفرادها العودة منذ النزوح  األول:

مدى توفر سبل كسب العيش :

30+27+25+7+10+1H
مدمر بالكامل

تضررت بشدة
متضررة جزئيا

غير متضرر
ال أعلم

رفض اإلجابة

 ٪٣٠ 
 ٪٢٧
٪٢٥ 
٪٧
٪١٠
٪١

 ٪١٦
 ٪٤٤   
٪٣٠
٪٣
٪٧ 16+44+30+3+7H

مدى توفر المساعدات:ي

مدمر بالكامل
تضررت بشدة

متضررة جزئيا
غير متضرر

ال أعلم

                                                      
معرفة حالة منطقة األصل

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

٢٣٪ بعض الخدمات االساسية
 ٣٦٪ ال أعلم

٤١٪ ال شيء      

من بين أولئك الذين أفادوا بتوفر
بعض الخدمات األساسية في

 منطقة األصل، أفضل خدمتين 
كانت:ي

الكهرباء )٩٠٪(، المياه )٦٦٪(، 
التعليم )٥٦٪(.*ي  23+36+41H

 ٩٥٪ من األسر يعتبرون منطقتهم الحالية أكثر أمانا من
منطقتهم األصلية٨

١٩٪ بعض سبل كسب العيش 
 ٢٥٪ ال أعلم
٥٦٪ الشئ

 و من بين أولئك الذين أفادوا
 بتوفر سبل كبس العيش في

 منطقتهم األصلية، فإن قطاعات
 العمل الرئيسية الثالث هي:

 الزراعي)٢٦/٢٦(،الحكومي)٥٥٪(،
التجاري أو المهني )١/٢٦(*٩ 19+25+56H

مستوى الضرر الذي لحق بالمنزل في منطقة األصل:ي

 ١٦٪ تم تقديم بعض المساعدات
١٤٪ ال أعلم
٤٣٪ ال شيء

 من بين الذين أفادوا بتوفر 
 المساعدة في منطقة األصل، أهم

 نوعين من المساعدات كانت:
 مساعدات غذائية)٧٠٪(، توزيع
 المواد الغيرغذائية)٥٥٪(، إعادة

تأهيل / بناء المسكن)٤٩٪(.* 16+41+43H
مستوى الضرر الذي لحق بالمباني والبنية التحتية في منطقة األصل:ي

مدى توفر الخدمات األساسية:* 

على مقربة من الصراع المستمر
تلوث األرض بالمتفجرات

 الخوف من الجهات األمنية المسلحة
    

٪ ٥٢
 ٪ ٥٢
٪ ٣٦

ومن بين أولئك الذين أعتبروا منطقتهم الحالية أكثر أمانا
++36+52+52أهم ثالث أسباب نقص األمان في منطقة األصل كانت:*

مسح النوايا للنازحين في المواقع الغير رسمية، آب ٢٠١٨
نينوى،ص٢

*يمكن للمستجيبين اختيار خيارات متعددة لذلك قد تتجاوز النتائج ١٠٠٪, 
                                                    ٦ أفاد >١٪  بأن منطقة األصل أكثر أماًنا من موقعهم الحالي,٥٪ أفادوا بعدم معرفتهم. 

       



 تم إجراء مقابالت مع ١١٨٨ أسرة نازحة في ١٧ موقعًا في كل من محافظة
 األنبار,بغداد, دهوك, كركوك. نينوى والسليمانية.٥ ضمنها ٦٠ مقابالت أجريت
 مع أسر نازحة في موقع غير رسمي في  محافظة السليمانية. تم إختيار األسر

عشوائياً على مستوى المخيم، مستوى الثقة ٩٥٪ ومستوى الخطأ ١٠٪ .ل

 تعرض ورقة الحقائق هذه نتائج أستبيان النازحين في محافظة
 كركوك. على مستوى المحافظات،تمثل النتائج على االقل نسب
 متساوية من الثقة والخطأ.هذا المستوى مضمون لجميع األسئلة

التي تنطبق على جميع السكان الذين شملهم هذا األستبيان
 النتائج تتعلق بمجموعة  فرعية من السكان قد تكون نسبة

الخطأ أعلى أو قد تكون مؤشرا فقط .٦

تحتوي قائمة المراجع على كامل التفاصيل المتعلقة بالمنهجية

 بين أواخر٢٠١٣ و ٢٠١٧ ، أدى تكثف الصراع  في شمال و وسط العراق إلى
 نزوح واسع النطاق بلغ ١.٩ مليون نازح في جميع أنحاء العراق اعتباًرا من

 آب ١.٢٠١٨ يقيم حوالي ٩٥,٠٠٠ -١١٦,٠٠٠ نازح في مواقع غير رسمية.٢
يعيش  بين ٣٢٠٠ و٥٢٠٠ نازح في مواقع غير رسمية في محافظة كركوك. ي

شهد عام  ٢٠١٨ زيادة في أعداد النازحين العائدين إلى منطقتهم األصلية
 في  جميع أنحاء العراق.٣ و قد سلطت اتجاهات النزوح والعودة الضوء على 

 الحاجة إلى بيانات عن نوايا العودة من أجل فهم العوائق التي تحول دون العودة،
 فضال عن الشروط الالزمة للعودة اآلمنة والطوعية. و لمعالجة نقص المعلومات،

 قامت ريتش بالشراكة مع قسم إدارة وتنسيق المخيمات في العراق بإجراء
 أستبياناً للنوايا في المواقع الغير رسمية التي تحتوي على   ١٠٠ أسرة نازحة أو

أكثر ابتداءاً من السادس والعشرون من تموز إلى السادس عشر  من آب.٤

 نوايا اإلنتقال 
النوايا خالل ١٢ شهر من متابعة جمع البيانات:ي 

البقاء في الموقع الحالي
العودة إلى منطقة االصل
اإلنتقال إلى موقع آخر

ال أعلم

٪١٠٠ 
٪٠   
٪٠ 
٪٠

٪٩٦
 ٪٠   
٪٠ 
٪٢98+2H

النوايا خالل ٣ أشهر من متابعة جمع البيانات:ي 

 من بين أولئك الذين ال ينوون العودة إلى خالل١٢ شهراً من
متابعة جمع البيانات، واألسباب الرئيسية الثالث كانت :*٧

١. غير متوفر 
٢. غير متوفر
٣. غير متوفر

ً  من بين أولئك الذين ينوون العودة إلى منطقة األصل خالل١٢ شهرا
من متابعة جمع البيانات، واألسباب الرئيسية الثالث كانت :*٧

١. قلة وجود قوات أمنية )٧٦ ٪)
٢. وجود مخاطر المتفجرات )ألغام ، قنابل ، عبوات ناسفة) )٤٦٪) 

٣. الخوف /الصدمة المرتبطة بالعودة الى منطقة األصل )٣٥ ٪)

100+0+0+0H
النازحون في المواقع الغير رسمية: محافظات األصل

 محافظة السليمانية
النازحين في المواقع غير رسمية

المحتوى و آليات العمل

                                                                                                                                                                                                                  ١. منظمة الدولية للهجرة مجموعة تتبع النازحين )آب ٢٠١٨) .                                                                                                                        ٦.الحد األدنى لمستوى الثقة ٩٠٪ و الخطأ ١٠٪  يكون مماثالً مع أي شيء أقل من المؤشر.

 ٢. تقييم الموقع المتكامل الثالث، والتقييم السريع للمواقع الغير رسمية لمنظمة الهجرة الدولية.  ٧.تند 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 وليس النسبة المئوية

*يمكن للمستجيبين اختيار خيارات متعددة,لذلك قد تتجاوز النتائج ١٠٠٪   ٣. وفقاً لخطة األستجابة اإلنسانية في العراق لعام ٢٠١٨                                                           

٤. تم أختيار المواقع على أساس التقييم المتكامل للموقع مع عدد السكان الذي تم تأكيده من خالل تقييم السريع للمواقع غير رسمية.                         
 ٥. تم العثور على مواقع غير رسمية التي تضم ١٠٠ أسرة أو أكثر في محافظة صالح الدين، لكن لم يتم إجراء األستبيان النوايا بسبب مخاوف متعلقة

من قبل الشركاء التنفيذيين

٢٠
١٨

ب 
آ

http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_cccm_irq_tor_intentionsassessment_july2018.pdf


الخدمات والمساعدات في منطقة األصل

 ١٠٠ ٪ من األسر ذكروا بأنهم كانوا يتلقون معلومات عن  
مناطقهم األصلية.ي

الهاتف / الهاتف المحمول
التلفاز

االتصال المباشر )األصدقاء،العائلة)

٪٦٠
٪٥٣
٪٤٥

 من بين هؤالء الذين تلقوا معلومات حول منطقة األصل ، كانت قنوات+60+53+45
المعلومات الثالثة األولى:*ي

عاد، ولكن نزح مرة أخرى
لم يحاول أحد العودة

لقد حاول العودة، ولكن لم يستطع

٪٨٣
٪١٧
٪٠

األحتياجات األساسية و عوائق العودة 

الخدمات األساسية
 زيادة األمن و األمان في منطقة األصل

إعادة تأهيل / بناء المنزل

٪٨٧
٪٤٩
٪٣٢  

+32+49+87النسبة المئوية لألسر التي حاول أحد أفرادها العودة منذ النزوح  األول:

مدى توفر سبل كسب العيش :

78+7+5+10+0H
مدمر بالكامل
تضررت بشدة
متضررة جزئيا
غير متضرر

ال أعلم

٪٧٨ 
٪٧
٪٥ 
٪٠
٪١٠ 

٪٢٥
٪٥٥
٪٨ 
٪٠
٪١٢ 25+55+8+12H

مدى توفر المساعدات:ي

مدمر بالكامل
تضررت بشدة
متضررة جزئيا
غير متضرر

ال أعلم

                                                      
معرفة حالة منطقة األصل

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

١٠٪ بعض الخدمات االساسية
 ١٣٪ ال أعلم

٧٧٪ ال شيء      

من بين أولئك الذين أفادوا بتوفر
بعض الخدمات األساسية في

 منطقة األصل، أفضل خدمتين 
 كانت:الكهرباء )٦\٦(، المياه

 ،)٦\٦(
الخدمات الصحية )٢\٦(.*ي  10+13+77H

 ١٠٠٪ من األسر يعتبرون منطقتهم الحالية أكثر أمانا من
منطقتهم األصلية٨

٣٢٪ بعض سبل كسب العيش  
 ٨٪ ال أعلم
٦٠٪ الشئ

 و من بين أولئك الذين أفادوا بتوفر
 سبل كبس العيش في منطقتهم

 األصلية، فإن قطاعات العمل الرئيسية
 الثالث هي:الزراعي)١٨\١٩(،

 التجاري أو المهني )٤\١٩(، أعمال
خاصة)١\١٩(.* ٨ 32+8+60H

مستوى الضرر الذي لحق بالمنزل في منطقة األصل:ي

٠٪ تم تقديم بعض المساعدات
٢٣٪ ال أعلم
٧٧٪ ال شيء

0+23+77H
مستوى الضرر الذي لحق بالمباني والبنية التحتية في منطقة األصل:ي

مدى توفر الخدمات األساسية:* 

على مقربة من الصراع المستمر    
 الخوف من الجهات األمنية المسلحة

الخوف من الجماعات المتطرفة

٪٧٠
٪٥٥
٪٣٣ 

ومن بين أولئك الذين أعتبروا منطقتهم الحالية أكثر أمانا
++33+55+70أهم ثالث أسباب نقص األمان في منطقة األصل كانت:*

 لم يتم اإلبالغ عن أي مساعدة تم
تقديمها في منطقة األصل.

مسح النوايا للنازحين في المواقع الغير رسمية، آب ٢٠١٨
السليمانية،ص٢

  *يمكن للمستجيبين اختيار خيارات متعددة لذلك قد تتجاوز النتائج ١٠٠٪, 
٨ تستند 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.        

87+49+32+

 مصادر المعلومات


