
 
 

 

ي العراق: توجيه الدعم نحو الناز 
 
ي المواقع الغير رسميةالمنظمة الدولية للهجرة ف

 
 حير  ف

ي  10
ين الثان   2021تشر

اع مع تنظيم داعش، نزَح أكنر من  – اربيل ي من ديارهم. وبعد مرور مايقارب اربعة سنوات عىل انتهاء    6خالل الن  
ماليي   عراق 

، عادت مئات اآلالف من األرس اىل ديارها؛ ومع ذلك، اليزال ما يقدر بنحو 
ً
اع رسميا ي حالة نزوحمليون ش  1.2الن  

 .خص ق 

ي    نازح  103,000ويعيش حواىلي 
 غن  رسمي  477ق 

ً
ي   –  موقعا

ي لم يتم دمجها ق 
وهي مواقع خارج المخيمات الرسمية الت 

ي المواقع  
ي حالة نزوح ق 

ي التزال ق 
المجتمعات المحيطة، وبالتاىلي فهي مقطوعة عن الخدمات العامة. حيث ستبق  األرس الت 

ي جميع انحا 
ة أمام حل نزوحهم الغن  رسمية ق  ي مواجهة عقبات كبن 

من خالل العودة إىل ديارهم أو االندماج   - ء العراق ق 
ي وفرص كسب   - المحىلي أو االنتقال بشكل دائم إىل موقع جديد 

مع الخدمات األساسية واالتفاقيات بشأن استخدام األراض 
ايد ي يصعب الوصول إليها بشكل من  

 .العيش الت 

مجة اله ي المنظمة الدولية للهجرة فريق تنسيق  ان البحث والنر
ادفان مطلوبان لدعم الفئة المعرضة للخطر من السكان. تثت 

حيث قدَم التقرير معلومات أساسية عن عدد المواقع   –شؤون وادارة المخيمات لنشر نظرة عامة عىل المواقع الغن  رسمية 
ية/الريفيةوالسكان حسب المحافظة؛ المنطقة؛ نوع المأوى وتفصيل المواقع ا  .لحض 

ي القائمة الرئيسية للمواقع غن  الرسمية لفريق عمل تنسيق شؤون وإدارة المخيمات  
تلخص النظرة العامة البيانات الواردة ق 

ي أيلول 
ها ق  ي تم نشر

ي المواقع غن  الرسمية عىل مستوى المحافظة  2021والت 
ات السكانية البارزة ق  ي ذلك تحليل التغن 

، بما ق 
ي تمعىل مدار الع

. وتتألف القائمة الرئيسية من بيانات تم جمعها من المواقع الغن  رسمية الت  ي
تحديدها بواسطة     ام الماض 

وح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة ة مابي   أيار وتموز   مصفوفة تتبع الن   ي الفن 
كاء  2021ق  ي أبلغ عنها رسر

، وكذلك المواقع الت 
ي ع

 .2021ام فريق تنسيق شؤون وادارة المخيمات ق 

ا بنشر هذه البيانات عىل لوحة معلومات تفاعلية، حيث يمكن تصنيفها  
ً
قاَم فريق تنسيق وإدارة شؤون المخيمات أيض

 .حسب المحافظة والمديرية والمأوى ونوع الموقع

وح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة لتقييم الموق  ILA) ع المتكاملكما ان البيانات التكميلية الصادرة عن مصفوفة تتبع الن  
ي تموز   (6
 
شر مؤخًرا، حيث يقدم نظرة عامة عن الظروف المعيشية للنازحي    2021ق

ُ
ي التقرير الذي ن

ي تم تحليلها ق 
. والت 

ي يتواجد فيها النازحون داخلًيا. غن   
ي المواقع غن  الرسمية ويسلط الضوء عىل عدد المواقع غن  الرسمية الت 

والعائدين ق 
 عامي  القادرين عىل تلبية

 .2021و   2020احتياجاتهم األساسية قد تضاعف تقريًبا بي  

ي مواقع غن   
ي ذلك الموقع البعيد وإمكانية الوصول و الرؤية، غالًبا ما يتلق  السكان الذين يعيشون ق 

ألسباب مختلفة بما ق 
 .رسمية مساعدات إنسانية أو حكومية محدودة

ي العراق المس 
اعدة اإلنسانية لبعض هذه المواقع عنر محافظات األنبار وبغداد وصالح الدين  تقدم المنظمة الدولية للهجرة ق 

ي لم تتلق أي شكل من أشكال الدعم منذ نهاية نزاع تنظيم داعش. ومع ذلك، تظل  
ي ذلك بعض المواقع الت 

ونينوى، بما ق 
اتيجية من الوكاالت ا ة وستتطلب تدخالت اسن  ي المواقع غن  الرسمية كبن 

إلنسانية ووكاالت الحلول الدائمة  االحتياجات ق 
وح المطول ي الن  

ي تسهم ق 
ي محاولة لتحسي   الظروف المعيشية وحل العوامل الت 

ي السنوات القادمة، ق 
 .والجهات المانحة ق 

ي مواقع غن   
اف باالحتياجات الملحة والمعقدة للسكان النازحي   الذين يعيشون ق  يعد جمع البيانات خطوة مهمة نحو االعن 

ي أن ُيسمح باالستجابة اإلنسانية والدعوة عىل نحو أفضل
ي العراق؛ وينبغ 

 .رسمية ق 



 
 

 

كة بي   الوكاالت حيث تدعم  أن فريق عمل تنسيق وإدارة شؤون المخيمات عبارة عن آلية تنسيق للجنة الدائ مة المشن 
ي أماكن آمنة وكريمة  

اع من خالل وسائل العيش ق  رين من الن   رين من الكوارث الطبيعية والنازحي   المتض  األشخاص المتض 
ي العراق

 .ومناسبة. المنظمة الدولية للهجرة هي المنسق المشارك لفريق عمل تنسيق وإدارة المخيمات ق 

ي العراق عنر   لمزيد من المعلومات ،
ي   يرجر االتصال بوحدة األعالم التابعة للمنظمة الدولية للهجرة ق 

ون  يد اإللكن   النر
iraqpublicinfo@iom.int 

 


