
 

 
 ؛ عودة ما يقارب أربعة ماليين نازح الى دياره 2014انخفاض أرقام النزوح في العراق إلى أقل من مليونين ألول مرة منذ عام 

 
 

النازحين العراقيين إلى أقل من مليوني شخص وفقاً لتقرير مصفوفة تتبع للمرة األولى منذ ما يقارب أربع سنوات ينخفض عدد  -أربيل 
 .ايلول 4  الرئيسي للمنظمة الدولية للهجرة الصادر اليوم DTM النزوح

 
من خالل البيانات التي تم جمعها من قبل موظفي المنظمة الدولية للهجرة إلى أن  100رقم  DTM توصل تقرير مصفوفة تتبع النزوح

من مصفوفة تتبع النزوح أن ما  100. كما ذكرت الجولة 2014وهو أقل رقم منذ تشرين الثاني   شخًصا ما زالوا نازحين 1,931,868
 .يقرب من أربعة ماليين شخص قد عادوا إلى ديارهم

 
ع سكان البلد. في المائة من مجمو 15حوالي  -  2014تسببت حرب العراق ضد داعش في نزوح ستة ماليين عراقي منذ كانون الثاني 

نازح منذ ذلك  736,000انتهاء حرب البالد ضد داعش. عاد  2017وحالما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في كانون االول 
  .الوقت

 
العائدين وكانت المحافظات التي تضم أكبر عدد من  2017يواصل النازحون من جميع أنحاء العراق العودة إلى ديارهم بوتيرة أبطأ من عام 

( 222,000( وديالى )296,000وكركوك )  (553,000مليون( وصالح الدين )ما يقرب من 1.27مليون( واألنبار ) 1.49هي نينوى )
 .(77,000) وبغداد

 
 19,000في المائة في ترتيبات خاصة، في حين ظل واحد في المائة ) 2( إلى مساكنهم االعتيادية أي بنسبة ٪97عاد تقريباُ جميع هؤالء )

 .شخص( في حالة عوز شديد باحثين عن مأوى في المباني الدينية والمدارس والمباني غير المكتملة أو المهجورة
 
( ، السليمانية 169,000( ، صالح الدين )217,000( ، أربيل )349,000( ، دهوك )602,000يتركز النازحون الباقون في: نينوى )  

 574,000مليون في ترتيبات خاصة و  1.2ن أولئك الذين ال يزالون نازحين يوجد هناك (. ومن بي124,000( وكركوك )151,000)
 .في ايواء غير مالئم 176,000و   في المخيمات

 
وتوافر السكن وقلة االمكانيات المالية للبقاء في   أشار العائدون إلى تحسن الوضع األمني  DTM ووفقًا ألحدث بيانات مصفوفة تتبع النزوح

 .، وكان تشجيع قادة المجتمع ودعم األصدقاء واألقارب عوامل ساعدت على قرارهم بالعودةالنزوح 
 

المساكن والبنية التحتية ونقص الموارد المالية   وتشمل العقبات التي تحول دون عودة العائالت التي ال تزال في النزوح هو تضرر أو دمار
 .وفرص العمل والمخاوف األمنية

 
التابعة للمنظمة DTM  س ، منسقة األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في العراق: "لقد وثقت بيانات مصفوفة تتبع النزوحوقالت مارتا رويدا

الدولية للهجرة مراحل األزمة في العراق وكانت ضرورية في تخطيط المساعدات اإلنسانية". "إن البيانات المتعلقة بالعودة ضرورية أيًضا 
 ."دعمنا لإلنعاش وإعادة اإلدماج لهذه المرحلة التالية من

 
بشكل كبير في الجهود اإلنسانية في  DTM وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق جيرارد ويت: "تسهم مصفوفة تتبع النزوح

والعائدين. وما زالت مئات اآلالف من العائالت العراقية تعاني من النزوح وتواجههم العراق من خالل توجيه الموارد للسكان النازحين 
ة عقبات كبيرة في طريق العودة. وكثيراً ما يكون كل من النازحين والعائدين في حالة عوز شديد ويحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية الستعاد

 ." كسب معيشتهم ودعم أسرهم
 



ل ئذ أوامنهو نظام إدارة المعلومات تابع للمنظمة الدولية للهجرة لتتبع ومراقبة نزوح السكان أثناء األزمات.  DTM أن مصفوفة تتبع النزوح

مة ن أزعك لذضيعية بما في وامر يرتقاوية رشهر يرتقاو  تبيانات عاومجمراق لعافي رة لية للهجدولامة ظلمنتُصدر ا  2014م عا
 .طوارئ حيث يتم مشاركة هذه المعلومات بشكل علني لالطالع على الجهود اإلنسانيةلوالتتبع في اع قوالممات اتقييودة ولعت اعقبال وصولما

 
النه يمثل أكثر من أربع سنوات من عمليات   أمراً مهماً للمنظمة الدولية للهجرة DTM  لمصفوفة تتبع النزوح 100يعتبر نشر الجولة الـ 

 .النزوح في العراق
 

 .(PRM) والهجرة  والالجئين  في العراق من قبل وزارة الخارجية األمريكية مكتب السكان DTMالنزوحمصفوفة تتبع   يتم دعم
 

 من مصفوفة تتبع النزوح من خالل الرابط التالي 100باالمكان تحميل الجولة 
 
...://iraqdtm.iom.int/LastDTMRound/Round100_Report_English_2018_July_31http 
 
 http://iraqdtm.iom.int   :موقع مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في العراق  

 
 

 :ية للهجرة في العراقلمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بالمنظمة الدول
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