
 
 

 تصاعد النزوح في العراق 

 

أرقام  لمنظمة الدولية للهجرة في العراقلصدرت األمس مصفوفة تتبع النزوح التابعة ا

في جميع ( أسرة ١٩١٧،١٩)نازح عراقي ( ٦٧٩،٣٧١،٣)هناك , للنازحين يةتحديث

    .٩١٩١اب  ٩٦حتی  ،٩١٩منذ كانون الثاني  أنحاء العراق

الفريق القطري  يقوم٧ مصفوفة تتبع النزوح المتاحة ومنهجيةاستنادا إلى المعلومات 

.ازحمليون ن ٦.٩  ألحتواء ستجابة اإلنسانيةلأل نية ط ب  يخطبت اإلنساني لألمم المتحدة  

٧ بما في (في المائة ١،) يقيمون في القطاع الخاص نازحين الذينغالبية اليقارب  حيث

/ ٧ والفنادق (في المائة ٩١)٧ واألسر المضيفة (في المائة ٦١) لأليجار سكن: ذلك

 الحرجةاألماكن  مأوى يسكنون فيفي المائة منهم  ٩١وثمة (. في المائة ٩)الموتيالت 

٧ (في المائة ١)٧ والمباني الدينية (في المائة ١)المباني غير المكتملة : ٧ بما في ذلك

في المائة يعيشون في المخيمات٧ ونوع  ٨؛ (في المائة ،)والمستوطنات غير الرسمية 

.في المائة غير معروفة ٦المأوى من   

للتحقق من البيانات من خالل الزيارات  تهدف مجموعة التقييم لمصفوفة تتبع النزوح

ت مجموعة التقييم على مدى وأجر .النازحين التي تستضيف الميدانية المباشرة للمواقع

, بيانات تفصيلية عن الفئة األكثر هشاشةثالثة أشهر من أيار الى اَب بجمع 

 يتم جمع البيانات عن طريق .جاالتاألولوية والنوايا وغيرها من الم واألحتياجات ذات

تألف من والذي يالعراق  في لمنظمة الدولية للهجرةلالتقييم السريع و ةق االستجابيفر

على أكثر من حيث يعتمدون على شبكة تحتوي  الموظفين الميدانيينمن  عضوا  ٩،١

. في جميع أنحاء البالد مخبر ٩٧٦١١  

ترتيبات  حسب السكان النازحينتقوم جولة مصفوفة تتبع النزوح بتحليل كيفية تقييم 

في  ٦١تسجيل مايقارب تم و, (والموتيالت والفنادق مساكن مستأجرة) السكن المدفوعة

ويتم تحديد غالبيتهم في  ,(أسرة ،٩١١٧٣١فرد او  ٩٧٩٦٦٧٣،٩)المائة من النازحين 

  . محافظتي أربيل وكركوك وبغداد والسليمانية



ينوون العودة إلى  الذين تم تقييمهم النازحين من السكان ٪ ،١إلى أن تشيرالبيانات 

 منطقةيشعرون باألمان في ( ٪،١) نسبة مئوية متساوية وكذلك .مواطنهم األصلية

الحاجة األولية ف .ال يشعرون باألمان في منطقة نزوحهم ٪٣أن في حين  .نزوحهم

.المشار إليها هي المأوى٧ تليها الحصول على العمل والمياه  

في  ١٣)لهذه النسبة أي  السبب الرئيسي يتم تعميم في معظم األحيانوعالوة على ذلك٧ 

٧ (في المائة ٩)٧ تليها تهديدا مباشرا لألسرة  والعنف اع المسلحنزالهوللنزوح  (المائة

(.في المائة ٩)وأفراد األسرة الذين قتلوا في العنف العام   

في  نزوحال: "ر فايسية للهجرة بعثة العراق توماس لوثوقال رئيس المنظمة الدول

بعيدا عن  بالعيشمع استمرار العنف يضطر الماليين من الناس و ,العراق مستمر

كثر فعالية لمساعدة الفئات األكثر ألا مواردنا المحدودة من أجل استخدامف. منازلهم

معرفتنا الحتياجات  بتحديث أن يستمر ٧ فمن الضروري للمجتمع اإلنسانيهشاشة

ألمم ل اإلنساني القطريفريق الوتعمل المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع . النازحين

المناطق المتحدة ٧ الشركاء في المجال اإلنساني٧ والسلطات الحكومية للوصول إلى 

."ألنقاذ الحياة المطلوبة وتقديم المساعدات اإلنسانية  

لوحة , للهجرة الدولية للمنظمة التابعة النزوح تتبع أحدث مجموعة بيانات لمصفوفة

 تتبع إلى انتاجات أخرى لمصفوفة المهجرين باإلضافة خريطة وديناميكية المعلومات٧

:ممكن الألطالع عليها على الموقع , النزوح  

http://iomiraq.net/dtm-page 

 

:العراق للهجرة الدولية المنظمةب االتصال يرجى المعلومات من لمزيد  

 +964 751 234 2550 :هاتف على بالك ساندرا   

sblack@iom.int :إلكتروني بريد   

 أو

يلورا نيستر  

 :lnistri@iom.int :بريد الكتروني  
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