شباط ٢٠١٩

النازحني يف املخيامت الرسمية
محافظة نينوى
المحتوى و آلية العمل

خالل عام  ،٢٠١٨أنخفضت معدالت عودة النازحين إلى مناطقهم األصلية  .في
شهر شباط  ،حيث تم األبالغ عن وجود  ١.٧مليون عراقي ما زالوا نازحين.
٢
وهذا يشمل حوالي  ٩٠،٠٠٠أسرة تعيش في  ١٠٩مخيمات رسمية للنازحين .
يقدر عدد األسر النازحة التي تعيش بمخيمات رسمية للنازحين في محافظة نينوى
٢1
حوالي  ٤٦،٣٠٠أسرة نازحة.

تم إجراء مقابالت مع  ٤٣٠٠أسرة نازحة في  ٤٩مخي ًما في  ١٠محافظات .من
ضمنها  ١٣٨٧مقابلة أجريت مع أسر نازحة في  ١٥مخيما للنازحين في محافظة
نينوى .وتم إختيار األسر عشوائيا ً على مستوى المخيم،على مستوى الثقة ٪٩٥
ومستوى الخطأ .٥ ٪١٠

و تدرك خطة األستجابة اإلنسانية لعام  ٢٠١٩بأن العديد من النازحين لديهم
مخاوف كبيرة تتعلق بالحماية  ،و تؤكد على أهمية الحلول الدائمة ألولئك الذين
يرغبون بالبقاء في منطقة نزوحهم ،أو العودة األمنة و الكريمة ألولئك الذين
يعتزمون العودة إلى مناطقهم األصلية 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 جولة رابعة ألستبيانً النوايا في المخيمات الرسمية التي تحتوي
٤
على ١٠٠أسرة نازحة أو أكثر ابتداءا ً من  ٣٠كانون الثاني إلى  ٢٦من شباط.

تعرض ورقة الحقائق هذه نتائج أستبيان نوايا النازحين في محافظة نينوى.على
مستوى المحافظات  ،و تمثل النتائج مستوى ثقة  .٪٩٩و هامش الخطأ  .٪٥وهذا
المستوى مضمون لجميع األسئلة التي تنطبق على جميع السكان الذين شملهم هذا
األستبيان
النتائج المتعلقة بمجموعة فرعية من السكان قد يكون بهامش خطأ أكبرأوقد تكون
٦
مؤشرا ً فقط .

١
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البقاء في الموقع الحالي
العودة إلى منطقة األصل
األنتقال إلى موقع آخر
ال أعلم

من بين أولئك الذين يرغبون العودة إلى منطقتهم األصلية
بعد  ١٢شهرا ً من جمع البيانات ،و األسباب الثالثة
*+
الرئيسية كانت:
 .١أستقرار الوضع األمني في منطقة األصل ()٪٦٣
 .٢٢تم تطهير منطقة األصل من المتفجرات ()٪٢٨
 .٣الرغبة العاطفية ()٪٢٥

١
١

النازحون في المخيمات الرسمية :محافظات األصل

 .١منظمة الهجرة الدولية مجموعة تتبع النازحين (شباط .)٢٠١٩
 .٢تقارير القطاع المحلي إلدارة و تنسيق المخيمات شباط ٢٠١٩
 .٣وفقا ً لخطة األستجابة اإلنسانية في العراق لعام ٢٠١٨
 .٤بناء على المستوى المحلي لقطاعات إدارة و تنسيق المخيمات المعنية بتقارير سكان المخيم.
 .٥تقارير المحلية لقطاع المحلي إلدارة و تنسيق المخيمات كانون األول .٢٠١٨ر

 .٦الحد األدنى من الثقة  %٩٠و هامش الخطأ  % ١٠ليكون مماثالً  ،مع أي شي دون داللةا
*يمكن للمستجيبيين اختيار خيارات متعددة لذلك قد تتجاوز النتائج .٪١٠٠
 +البيانات أرشادية فقط

`

نوايا األنتقال

النوايا خالل  ٣أشهر من بعد متابعة جمع
البيانات:
٪٨٧
٪٣
>٪١
٪١٠

تحتوي قائمة المراجع على كامل التفاصيل المتعلقة بالمنهجية

النوايا خالل  ١٢شهرا ً من بعد متابعة جمع
البيانات:
٪٥٢
٪٥
>٪١
٪٤٢
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من بين أولئك الذين ال يرغبون العودة بعد  ١٢شهرا ً من
*
جمع البيانات،األسباب الثالثة الرئيسية كانت:
 .١عدم توفر إمكانيات مادية للعودة و البدء من جديد ()٪٤١
١
.٢٢المنزل متضرر  /مدمر()٪٣٩
 .٣قلة فرص كسب العيش ( )٪٣٠ی

أستبيان النوايا للنازحين في المخيمات الرسمية  ،شباط ٢٠١٩
نينوى ص٢

األحتياجات األساسية وعوائق العودة
نسبة األسر التي حاولت العودة إلى منطقة األصل ،و لكن نزوحوا
١
مرة أخرى إلى مخيم رسمي:

+82H
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37+49+57+

حاول العودة
لم يحاول العودة

٪١٨
٪٨٢

أهم ثالث أحتياجات تمكن العودة إلى منطقة األصل والتي أفادت
١
عنها األسر*:
إعادة إعمار المنازل
٪٥٧
األمن و األمان في منطقة األصل ٪٤٩
٪٣٧
فرص سبل كسب العيش

معرفة االوضاع والمأوى في منطقة االصل
٪٣٨

من األسر تعتبر منطقتهم األصلية حاليا ً غير آمنة.

1

من بين أولئك الذين اعتبروا أن منطقتهم األصلية ليست آمنة في
الوقت الحالي ،فإن أهم ثالثة أسباب لعدم توفر األمان في منطقة
*١
األصل كانت:

23+25+47+

ﻗرب ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻧزاع ٪٤٧
٪٢٥
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗطرﻓﺔ
اﻟﺟﮭﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ٪٢٣

من بين  ٪٨٩من األسر التي ذكرت أمتالك مسكن في منطقتهم
١
األصل ،تم األبالغ عن مستوى الضرر في المأوى:
مدمر باكامل
متضرر بشدة
متضرر جزئيا ً
غير مدمر
ال أعلم
يفضل عدم األجابة

٪٥٤
٪٢٤
٪١١
٪٧
٪٣
٪١

+2411731H
54

الخدمات في منطقة األصل
مدى توفر سبل كسب العيش:

مدى توفر الخدمات األساسية:
 ٪٤٠بعض الخدمات األساسية
 ٪٢١ال أعلم
 ٪٣٩الشيء

+2139H
40

من بين أولئك الذين
أفادوا بتوفر الخدمات
في منطقة األصل ،أهم
ثالث خدمات متوفرة
كانت :الكهرباء (،)%٩٥
المياه ( ،)%٨٧التعليم
(١*.)%٦٥

 ٪٢٦بعض فرص كسب العيش المتوفرة
 ٪٦ال أعلم
 ٪٦٧الشيء

+767H
26

من بين أولئك الذين أفادوا
بتوفر سبل كسب العيش
في منطقتهم األصلية ،فإن
القطاعات الثالث الرئيسية،
للعمل كانت :الزراعة
( ،)٪٦٤الوظائف الحكومية
( ،)%٣٧أعمال البناء
(*.)%٢٣

المساعدات في منطقة األصل
مدى توفر المساعدات:
 . ٪٢٢تم تقديم بعض المساعدات
 ٪٣٤ال أعلم
 ٪٤٤الشيء

+3444H
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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 منطقة األصل ،و أنواع الثالث
للمساعدات كانت :المساعدات
الغذائية ( ،)٪٩١المساعدات
النقدية( ،)١٨٪وتوزيع المواد الغير
غذائية (*.)١٤٪

من بين الذين أفادوا بأن المساعدات التي تم تقديمها في منطقة األصل،
الجهات الثالث التي قدمت المساعدة كانت :العاملون في مجال اإلنساني
١
( ،)٪٩٥السلطات المحلية( ،)٪٣١و الجهات األمنية(*.)٪٢

