
 
 

مع استمرار عودة النازحین العراقیین ھناك حاجة ماسة إلى إعادة اإلعمار: المنظمة الدولیة للھجرة في 
 العراق

  

مع اختتام مؤتمر الكویت الدولي إلعادة اعمار العراق الذي عقد مؤخرا في الكویت، أفادت المنظمة الدولیة  – الكویت
 آالف من النازحین في العراق یواصلون العودة إلى دیارھم.للھجرة (منظمة األمم المتحدة للھجرة)، بأن 

 ۳٫۳، عاد أكثر من ۲۰۱۸كانون الثاني  ۳۱ووفقا ألحدث تقریر لمصفوفة المنظمة الدولیة للھجرة لتتبع النزوح، حتى 
ة الدولیة ملیون نازح. وتبین األرقام الحدیثة للمنظم ۲٫٥ملیون عراقي إلى مناطقھم األصلیة، في حین ال یزال ھناك 

ألف عائد آخر حیث عادوا إلى المحافظات األربع  ۱۲٥للھجرة أن حركات العودة مستمرة. ففي كانون الثاني تم تحدید 
 نینوى وصالح الدین وكركوك واألنبار.

، بعد أن سیطر تنظیم داعش على أجزاء كبیرة من وسط العراق والحقھا الصراع ۲۰۱٤ومنذ بدایة األزمة في أوائل عام 
 ستعادة ھذه المناطق، نزح ما یقرب من ستة مالیین عراقي. وقد عانت مجتمعاتھم من دمار وأضرار واسعة النطاق.إل

وألول مرة منذ أكثر من ثالث سنوات، تجاوز عدد العائدین على عدد النازحین. ففي السنوات  ۲۰۱۸وفي كانون الثاني 
لعائدین وذلك بفضل تحسن الوضع األمني وإعادة تأھیل الخدمات الثالث الماضیة، تلقت محافظة األنبار أكبر عدد من ا

 وإعادة بناء الھیاكل األساسیة.

 ٦-، كانت المحافظات الثالث التي سجلت أكبر انخفاض في أعداد النازحین ھي محافظة نینوى (۲۰۱۸وفي كانون الثاني 
ي تشكل معا نحو ثلثي انخفاض عدد النازحین على في المائة)، وھ ۱۷-في المائة)، واألنبار ( ۱۲-في المائة)، وبغداد (

ملیون نازح، ال  ۲٫٤۷ألف شخص). ومن بین بقیة النازحین في العراق والبالغ عددھم  ۱٤٥الصعید المحلي أي (أكثر من 
في المائة) یعیشون في  ۲٦في المائة) في أماكن خاصة، في حین ال یزال أكثر من ربعھم ( ٥۱یقطن سوى نصفھم (

 ت.المخیما

ألف) الذین تم تحدیدھم في كانون الثاني، فقد  ۸٤وعلى الرغم من أن محافظة نینوى تمثل ثلثي العائدین الجدد (قرابة 
 أشارت المنظمة الدولیة للھجرة إلى أن لیس جمیع العائدین إلى مدینة الموصل مستمرین في بقائھم فیھا.

أسرة إلى مخیم الحاج  ٦۰۰غرب الموصل، عادت حوالي وبسبب انعدام األمن والخدمات وفرص سبل كسب العیش في 
 علي خالل الشھر الماضي (كانون الثاني) .

ویتركز العائدون الذین یعیشون في المساكن الحرجة بما في ذلك األماكن العشوائیة والمباني غیر المكتملة، في أربع 
). كما تم مناقشة ۸۰۰)، وكركوك (۷,٥۰۰)، ونینوى (۱۲،٤۰۰شخص)، وصالح الدین ( ۲۱،٥۰۰محافظات ھي دیالى (



الحاجة الماسة للعراق إلعادة اإلعمار السریع للمساعدة في إعادة إدماج النازحین في مناطقھم األصلیة في مؤتمر الكویت 
 الدولي إلعادة اعمار العراق الذي عقد في الكویت خالل األسبوع الماضي.

راق السید جیرارد وایت، "مع دخول العراق مرحلة االنتعاش بعد ثالث وقال رئیس بعثة المنظمة الدولیة للھجرة في الع
سنوات من الصراع، یجب ان نتذكر بأن إعادة البناء الرئیسي للبالد لن تقوم فقط على إعادة بناء البنیة التحتیة". واضاف، 

 ء البنیة التحتیة .""ھناك حاجة أیضا إلى توفیر الدعم المتخصص لكل من نجوا من النزاع إلى جانب اعادة بنا

وخالل مؤتمر الكویت، أطلقت األمم المتحدة برنامجا للتعافي واالنتعاش لمدة عامین، حیث تشارك فیھ المنظمة الدولیة 
للھجرة لمساعدة الحكومة العراقیة على تلبیة االحتیاجات المتعددة إلعادة البناء والتعمیر في البالد. حیث أشار االمین العام 

 .كلمتھ فى المؤتمر حدة إلى ھذا البرنامج فىلألمم المت

لعراقیة على انتعاش مناطق العودة. حیث تتركز مساعدات المنظمة الدولیة للھجرة في العراق بالشراكة مع الحكومة ا
وتشمل ھذه المساعدات المراكز المجتمعیة المتنقلة للمعلومات، مشاریع البنیة التحتیة السطحیة، إعادة تأھیل المساكن، 

 تعزیز المرافق الصحیة، توزیع مجموعات اإلغاثة ودعم سبل كسب العیش.

ق، یرجى زیارة صفحة مصفوفة المنظمة الدولیة للھجرة لتتبع لمزید من المعلومات حول النزوح في جمیع أنحاء العرا
 http://iraqdtm.iom.int النزوح في العراق:

 كانون الثاني، متاح على العنوان التالي: ۳۱التقریر المؤخر لمصفوفة تتبع النزوح مع البیانات حتى 

http://iraqdtm.iom.int/LastDTMRound/Round88_Report_Arabic_2018_January_31_I
OM_DTM.pdf 

 لمزید من المعلومات، الرجاء االتصال بالمنظمة الدولیة للھجرة في العراق:

 sblack@iom.int +، البرید االلكتروني:9647512342550ساندرا بالك، رقم الھاتف. 
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