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النقاط البارزة

35+65+W103,764
 شخص نازح يف

2019 

نازح ألول مرة
نازح ثانوي

15,750
88,014100+W431,130

  شخص عائد يف

2019

      ملحة عن النازحني
يف 31 /12/ 2019

 1,414,632
 شخصاً نازحاً

235,772
أرسة نازحة

محافظات النزوح الرئيسية

نينوى 
334,788  نازحاً

دهوك 
319,584  نازحاً

أربيل 
239,052  نازحاً 

التوزيع الجغرايف

18
محافظة 

104
قضاءاً

3,041
موقعاً

      ملحة عن العائدين
يف 31 /12/ 2019

 4,596,450
شخصاً عائداً

766,075
أرسة عائدة

محافظات العودة الرئيسية
نينوى 

1,766,334 عائداً
األنبار 

1,453,704 عائداً
صالح الدين 
675,192 عائداً

التوزيع الجغرايف

8
محافظة

38
قضاءاً

1,865
موقعاً

تــم جمــع البيانــات الخاصــة بتقريــر القامئــة الرئيســية 113 خــال شــهري ترشيــن 

تتّبــع  الثــاين وكانــون األول 2019. ومنــذ 31 كانــون األول 2019، حــدّدت مصفوفــة 

النــزوح 1.414.632 نازحــاً )772,235 أرُسة( موزّعــن عــى 18 محافظــة و104 قضــاًء 

و3,041 موقعــاً داخــل العــراق، وانخفاضــاً يف عــدد النازحــن قــدره 29.868 نازحــاً منــذ 

ــزوح 4.596.450  ــع الن ــة تتب ــّددت مصفوف ــاً ح ــها أيض ــرة نفس ــال الف ــر 112. وخ التقري

عائــداً )766.075 أرُسة( موزعــن عــى 8 محافظــات و38 قضــاًء و1.865 موقعــاً داخــل 

العــراق. كــا ُســِجلَّ خــال هــذه الجولــة 135.642 عائــداً اضافيــاً منــذ التقريــر 112. 

وهــي زيــادة أكــر قليــاً مــن تلــك التــي ُســِجلّت يف الجولــة الســابقة )110.658 عائــداً 

ــة 112(.    ــال الجول خ

ــّرات  ــض التغ ــه بع ــا في ــد أدرجن ــام 2019، فق ــر لع ــو األخ ــر ه ــذا التقري ــث أّن ه وحي

ــرة  ــال الف ــام. فخ ــذا الع ــال ه ــن خ ــن والعائدي ــدى النازح ــة ل ــات الحاصل واالتجاه

بــن 1 كانــون الثــاين و31 كانــون األول مــن عــام 2019، ســجلت مصفوفــة تتبــع النــزوح 

انخفاضــاً قــدره )388.200( يف عــدد النازحــن، أي بنســبة 22% مــن إجــايل عــدد 

النازحــن. ورغــم انخفــاض عــدد النازحــن، نــزح 103.764 شــخصاً عــام 2019، معظمهــم 

نزحــوا للمــرة الثانيــة، إمــا بــن مواقــع النــزوح )79.134 شــخصاً( أو بعــد محاولــة 

العــودة )88.080 شــخصاً( كــا أّن 15.750 شــخصاً منهــم نــزح ألول مــرة مــن منطقتــه 

ــرص  ــات وف ــص الخدم ــي، نق ــع األمن ــوء الوض ــاً إىل س ــك أساس ــع ذل ــة. ويرج األصلي

ــل. العم

يف الوقــت نفســه، حــددت مصفوفــة تتبــع النــزوح أيضــاً زيــادة قدرهــا 431.130 

يف عــدد العائديــن )10 % مــن إجــايل عــدد العائديــن( وهــذا العــدد أقــل كثــراً مــن 

الزيــادة التــي لوحظــت عــام 2018 )944.958 عائــداً(. وتعتــر محافظــة األنبــار، إحــدى 

املحافظــات التــي شــهدت أهــم الزيــادات يف أعــداد العائديــن حتــى شــهر كانــون 

األول مــن عــام 2019، حيــث عــاد 91% مــن جميــع النازحــن مــن األنبــار. كــا ُســجِّلت أيضــاً 

حــاالت عــودة كثــرة يف محافظتــي نينــوى وصــاح الديــن.

“لالطالع عىل الجداول التفصيلية وتوجهات التنقل وقواعد البيانات وغري ذلك، يرجى زيارة موقع مصفوفة تتبع النزوح يف العراق: iraqdtm.iom.int. وميكنكم أيضاً االطالع عىل أحدث لوحات املعلومات 

ضمن عالمة التبويب”القوائم الرئيسة للنازحني والعائدين”.
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113 تقريــر القامئــة الرئيســية 

عدد النازحنيمحافظة النزوح       البيانات أدناه، تبّن نسب النازحن يف كل محافظة نزوح، حسب محافظات األصل
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١٠٪ نينوى
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 ١٨٪ دياىل       ١٧٪ األنبار       ١٦٪ بغداد
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113 تقريــر القامئــة الرئيســية 

113 للجولة  النازحني  عن  ملحة 

يف 31 كانــون األول 2019، حــددت مصفوفــة تتبــع النــزوح 1.414.632 نازحــاً )235.772 

أرسة( منترشيــن يف 18 محافظــة و 104 قضــاءاً  و 3.041 موقعــاً يف العــراق. اســتمر 

عــدد النازحــن باالنخفــاض بوتــرة ثابتــة، وســجل انخفاضــاً قــدره 29.868 نازحــاً منــذ 

الفــرة املشــمولة بالتقريــر األخــر، مــع حدوث أكــر انخفــاض يف نينــوى )-18.552(، 

مــا ميثــل تغــراً بنســبة 5% يف عــدد النازحــن يف املحافظــة، تليهــا صــاح الديــن 

)-6060 ، -7 %( وأربيــل )-5388 ، -2 %(.

ورغــم االنخفــاض اإلجــايل يف أعــداد النازحــن منــذ الجولــة األخــرة، وصــل 22.086 

شــخصاً إىل مواقــع تــم تقييمهــا خــال شــهري ترشيــن الثــاين وكانــون األول. 

وجــاء معظــم الوافديــن الجــدد )194848 شــخصاً( مــن مواقــع النــزوح األخــرى، 

ــن  ــة الوافدي ــجيل غالبي ــم تس ــات. وت ــن املخيّ ــوا م ــخصاً قدم ــم 5.184 ش بضمنه

الجــدد مــن املخيــات يف نينــوى )5.124 شــخصاً، 99%(، وبالتحديــد يف الحمدانيــة 

ــزح  ــدد، ن ــن الج ــع الوافدي ــن جمي ــن ب ــر )390(. وم ــل )1.428( وتلعف )2.940( واملوص

2.160 شــخصاً أول مــرة مــن مناطقهــم األصليــة. معظمهــم داخــل محافظــة ديــاىل 

بســبب تدهــور الوضــع األمنــي ونقــص الخدمــات وفــرص العمــل. باإلضافــة إىل 

ــوء  ــاكن أو س ــار املس ــبب دم ــودة بس ــد الع ــرى بع ــرة أخ ــخصاً م ــزح 378 ش ــك، ن ذل

ــي. ــع األمن ــات أو الوض الخدم

املناطــق األصليــة للنازحــني: 59% مــن اجــايل عــدد النازحــن يــأيت مــن محافظــة 

نينــوى، ومعظمهــم مــن املوصــل )288.828 شــخصاً(، وســنجار )266.316( والبعــاج 

ــة  ــة والثالث ــن الثاني ــار املرتبت ــن واألنب ــاح الدي ــا ص ــت محافظت ــا احتل )113.436(. بين

ــق  ــا املناط ــوايل. أم ــى الت ــون 12% و 11% ع ــث ميثل ــن، حي ــدد النازح ــث ع ــن حي م

التــي ســجل فيهــا أكــر عــدد مــن النازحــن فهــي: طــوز خورماتــو )42.318 شــخصاً( 

ــادي )72.108(  ــن، والرم ــاح الدي ــة ص ــي )34.926( يف محافظ ــد )36.426( وبيج وبل

ــار. ــة األنب ــم )13.794( يف محافظ ــة )49.596( والقائ والفلوج

يف  النازحــن  معظــم  يعيــش   ،2019 الثــاين  ترشيــن   31 يف  املــأوى:  أنــواع 

مســاكن خاصــة )96.160 شــخصاً، 68%(، 24% منهــم يف املخيــات )3.369.090( و 

ــدره 22.338  ــاض ق ــجيل انخف ــم تس ــة. وت ــئ حرج ــون يف ماج 8% )115.620( يعيش

نــازح يف املخيــات بشــكل رئيــي يف نينــوى )-16.830 شــخصاً( واألنبــار )-2.940( 

وبغــداد )-1.080( بســبب مغــادرة املخيــات. أمــا عــى مســتوى األقضيــة، فــإن أهــم 

ــه  ــخصاً، يلي ــاض 15.192 ش ــع انخف ــل م ــي املوص ــادرة ه ــهدت مغ ــة ش ــة أقضي ثاث

ــاً  ــا 5.850 نازح ــادة قدره ــت زي ــد لوحظ ــة )-1.296(. وق ــة )-2.940( والحمداني الفلوج

ــابقة. ــة الس ــذ الجول ــة من ــئ حرج ــون يف ماج يعيش

أســباب التنّقــل: ال تــزال األســباب العامــة لانخفــاض يف أعــداد النازحــن هــي 

نفســها عــر الجــوالت وتشــمل التحســن يف الوضــع األمنــي وتوفــر الخدمــات 

الجولــة  ومنــذ  ذلــك،  إىل  إضافــة  األصــل.  مناطــق  يف  الــدور  تأهيــل  وإعــادة 

الســابقة، لوحــظ انخفــاض يف أعــداد النازحــن بســبب إغــاق املخيــات. ويف 

ــن  ــض األرَُس م ــت بع ــن، متكن ــاح الدي ــة ص ــامراء يف محافظ ــارس وس ــايئ الف قض

الحصــول عــى املوافقــة أمنيــة املطلوبــة لعودتهــا إىل مناطقهــا األصليــة.

2019 لعام  النازحني  عن  ملحة 

خــال عــام 2019، ســجلت مصفوفــة تتبــع النــزوح انخفاضــاً قــدره 388.200 نازحــاً، أي 

22% مــن إجــايل عــدد النازحــن. وســجلت أكــر االنخفاضــات يف نينــوى )-241.242، 

-42%( وصــاح الديــن )-57.858، -42%( وبغــداد )-28.626 ، -41%(. وعــى الرغــم مــن 

االنخفــاض اإلجــايل يف أعــداد النازحــن، فقــد نــزح 103.764 شــخصاً يف عــام 2019. 

ــزوح )79.134  ــع الن ــن مواق ــا ب ــرى، إم ــرة أخ ــن م ــؤالء النازح ــم ه ــزح معظ ــا ن ك

شــخصاً( أو بعــد محاولتهــم العــودة )88.080 شــخصاً(. وكذلــك، نــزح 15و750 منهــم 

ألول مــرة مــن مناطقهــم األصليــة، ويرجــع ذلــك أساســاً إىل تدهــور الوضــع األمنــي 

ونقــص الخدمــات وفــرص العمــل. كــا لوحظــت أســباب أخــرى للنــزوح الجديــد: ففــي 

املقداديــة )محافظــة ديــاىل(، أدت بعــض الهجــات مــن قبــل داعــش إىل حــاالت 

نــزوح جديــدة، بينــا تــم اإلبــاغ عــن عــدد مــن النزاعــات القبليــة كســبب للنــزوح يف 

مخمــور )محافظــة أربيــل( والحويجــة )محافظــة كركــوك( ويف الرشقــاط )محافظــة 

صــاح الديــن(.

أنــواع املــأوى: منــذ بدايــة عــام 2019، ســجلت مصفوفــة تتبــع النــزوح انخفاضــاً 

يف  يعيشــون  الذيــن  النازحــن(  مــن   28.884( النازحــن  عــدد  يف   %20 بنســبة 

ماجــئ حرجــة. وقــد لوحــظ هــذا االنخفــاض يف جميــع محافظــات النــزوح باســتثناء 

ــادة كبــرة  ــار وبغــداد ونينــوى وميســان. حيــث شــهدت هــذه املحافظــات زي األنب

ــار )8.668 شــخصاً(  يف عــدد النازحــن الذيــن يعيشــون يف املاجــئ الحرجــة: األنب

وبغــداد )2.934( ونينــوى )1.206( وميســان )48(. يف األنبــار، ميكــن أن تعــزى بعــض 

الزيــادة إىل التغطيــة املوســعة ملصفوفــة تتبــع النــزوح للمناطــق الجديــدة التــي 

ــا  ــة. أم ــيء الحرج ــن يف املاج ــملت النازح ــي ش ــل والت ــن قب ــا م ــم تقييمه مل يت

يف بغــداد، فيمكــن تفســر الزيــادة بــأن بعــض املخيــات الرســمية تغــرت لتصبــح 

مســتوطنات غــر رســمية. وأخــراً، يبــدو أن توحيــد مخيــم نينــوى هــو ســبب الزيــادة 

ــة. ــئ الحرج ــن يف املاج ــدد النازح يف ع

يف االثنــي عــرش شــهراً املاضيــة، كان هنــاك انخفــاض كبــر يف عــدد ســكان 

املخيــم. إذ ســجلت مصفوفــة تتبــع النــزوح انخفاضــاً قــدره -210.618 نازحــاً يف 

ــر  ــدوث أك ــع ح ــا ، م ــن يف املخي ــدد النازح ــايل ع ــن إج ــات، أي 38% م املخي

انخفــاض يف نينــوى )-164.022 ، -58%(  واألنبــار )-29.982 ، -79%( و صــاح الديــن 

.)%  38-  ،  534-(

الشكل 2: أنواع املأوى

68+32V
24+76V
8+92V

تغرّي بنســبة -13% منذ كانون األول 2018

تغرّي بنســبة -38% منذ كانون األول 2018

تغرّي بنســبة -20% منذ كانون األول 2018  68+24+8+B961,560

336,690

115,620

مساكن خاصة 

%68

%24

%8

مخيامت

مالجيء حرجة  

ملحة عن النازحني
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113 تقريــر القامئــة الرئيســية 

113 للجولة  العائدين  عن  ملحة 

ــات  ــر 8 محافظ ــداً )766.075 أرسة( ع ــزوح 4.596.450 عائ ــع الن ــة تتب ــددت مصفوف ح

و 38 قضــاءاً و 1865 موقعــاً خــال الجولــة 113. وميثــل ذلــك 135.642 عائــداً إضافيــاً 

ــداً  ــابقة )110.658 عائ ــة الس ــن الجول ــاً م ــر قلي ــادة أك ــي زي ــة 112، وه ــذ الجول من

ــجلت يف  ــي س ــادة الت ــف الزي ــادة ضع ــذه الزي ــر ه ــة 112(. وتعت ــداً يف الجول جدي

األمــر   ،)54.900(  109 والجولــة   )38.256(  110 والجولــة  عائــداً(   45.012(  111 الجولــة 

الــذي يــرز الزيــادة الرسيعــة التــي لوحظــت منــذ شــهر أيلــول 2019 بســبب إغــاق 

ــاح  ــار وص ــوى واألنب ــات نين ــد محافظ ــن. وتّع ــاح الدي ــوى وص ــات يف نين املخي

الديــن، املحافظــات التــي تضــم أكــر عــدد مــن العائديــن، وتشــهد أعــى الزيــادات 

مجموعــه  مــا  اســتضافت  حيــث  الســابقة،  الجولــة  منــذ  العائديــن  أعــداد  يف 

يف   )2019 األول  ترشيــن  شــهر  منــذ  جديــداً  عائــداً   27.858( شــخصاً   1.766.334

نينــوى، 1.453.704 )94.350 عــودة جديــدة( يف األنبــار و 675.192 )11.352 عــودة 

ــن. ــاح الدي ــدة( يف ص جدي

إضافــة إىل أســباب العــودة املعروفــة مــن تحســن يف الوضــع األمنــي وتقديــم 

ــكنية يف  ــدور الس ــل ال ــادة تأهي ــل وإع ــرص العم ــدارس وف ــا امل ــات بضمنه الخدم

ــر  ــبب آخ ــابقة س ــة الس ــزوح يف الجول ــع الن ــة تتب ــددت مصفوف ــل، ح ــق األص مناط

للعــودة هــو غلــق املخيــات. فخــال شــهري ترشيــن الثــاين وكانــون األول 

ســجلت املصفوفــة 20.802 عائــداً وصلــوا مــن املخيــات. عــاد أغلبهــم إىل نينــوى 

)16.428 شــخصاً( واحتلــت أقضيــة الحــر )9.834 شــخصاً( واملوصــل )2.124( والبعــاج 

)1.962( املرتبــات الثــاث األوىل.

أنــواع املــأوى: جميــع األرس تقريبــاً )95% ، 4.368.594 شــخصاً( عادت إىل مســاكنها 

املعتــادة التــي الزالــت بحالــة جيــدة، بينــا يعيــش 2% )76.086( يف مســاکن خاصــة 

)أرس مضيفــة، فنــدق أو شــقة مؤثثــة، أو ســكن مســتأجر(، يف حــن يســكن 3% مــن 

ــوة،  ــديدة القس ــروف ش ــة ويف ظ ــيء حرج ــخصاً( يف ماج ــن )151.770 ش العائدي

كاملســاكن غــر املرخصــة أو أماكــن العبــادة أو املــدارس أو البنايــات غــر املكتملــة 

أو املهجــورة أو الــدور املدمــرّة أو الشــديدة التــّرر.

2019 لعام  العائدين  عن  ملحة 

ــن  ــر م ــل بكث ــدد أق ــو ع ــاً، وه ــداً إضافي ــجيل 431.130 عائ ــم تس ــام 2019، ت ــوال ع ط

عــدد العائديــن االضافيــن 944.948 عــام 2018. وتعتــر األنبــار هــي املحافظــة التــي 

ــون  ــودة )163.098 ، 13%( ويف كان ــادة يف الع ــر زي ــن أك ــدة م ــا واح ــجلت فيه س

األول 2019 عــاد  91% مــن جميــع نازحــي األنبــار. وقــد لوحظــت حــركات عــودة مهمــة 

أخــرى يف محافظتــي األصــل الرئيســيتن األخريــن، وهــا نينــوى )152.184 ، %9( 

وصــاح الديــن )84.540 ، 14%(. ورغــم أن نينــوى شــهدت أعــداداً مرتفعــة مــن حيــث 

العائديــن، إال أنهــا ال تــزال متثــل نســبة عــودة منخفضــة بالنســبة إىل الســكان الذيــن 

ظلــوا يف حالــة نــزوح. وحتــى نهايــة عــام 2019، عــاد 68% فقــط مــن الســكان اليهــا.

أنــواع املــأوى: كانــت هنــاك زيــادة بنســبة 14% يف العائديــن يعيشــون يف 

املاجــئ الحرجــة، إذ كان عددهــم 132.744 يف كانــون األول 2018 وارتفــع إىل 

151.770 يف كانــون األول 2019. وعــى الرغــم مــن انخفــاض األعــداد يف بغــداد 

وديــاىل ونينــوى، لوحظــت زيــادة كبــرة يف األنبــار وكركــوك وصــاح الديــن.

الشكل 2: أنواع املأوی

95+3+2+B
%3

%95

%2

95+5V

2+98V

تغرّي بنســبة +10% منذ كانون األول 2018 

تغرّي بنســبة +14% منذ كانون األول 2018 

تغرّي بنســبة +6% منذ كانون األول 2018 

4,368,594

76,086

اإلقامة املعتادة

مساكن خاصة 

3+97V151,770
مالجيء حرجة  

ملحة عن العائدين     

4+1

85+29+14+1 1,766,334 عائداًنينوى

1,020,336

342,972

164,094

املوصل 

تلعفر 

1+9+13+14الحمدانية  675,192 عائداًصالح الدين  

171,336

156,366

110,130

تكريت 

الرشقاط 

1+5+6+8بيجي  228,186 عائداًدیالی

97,398

74,232

55,356

خانقني 

الخالص 

املقدادية 

44,958 عائداًأربيل 

44,958 مخمور 

48+45+15+1 1,453,704 عائداًاألنبار 

571,056

537,024

175,482

الرمادي 

الفلوجة 

1+2+13+13هيت   337,710 عائداًكركوك

159,648

153,654

17,172

الحويجة 

كركوك 

1+1+2+4داقوق  89,586 عائداًبغداد 

48,906

23,058

9,858

املحمودية 

أبو غريب

1+1الطارمية  780 عائداًدهوك 

780 زاخو 

البيانات أدناه، تبّن أعداد العائدين يف محافظات العودة وأقضيتها 
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تهــدف مصفوفــة تتّبــع النــزوح للمنظمــة الدوليــة للهجــرة اىل رصــد النــزوح وتقديــم بيانــات دقيقــة حــول النازحــن والنازحــن العائديــن يف العــراق. ويتــم جمــع 

ــاء  ــع أنح ــن يف جمي ــف منترشي ــن 100 موظ ــر م ــم أك ــي تض ــرة والت ــة للهج ــة الدولي ــة )RARTs ( للمنظم ــتجابة الرسيع ــم واالس ــرق التقيي ــال ف ــن خ ــات م البيان

العــراق. وقــد تــم جمــع البيانــات الخاصــة بالجولــة 112 خــال شــهري أيلــول وترشيــن األول 2019 عــر 18 محافظــة.

ويتــم جمــع البيانــات مــن القامئــة الرئيســية للنازحــن والعائديــن مــن خــال شــبكة كبــرة مؤلفــة مــن أكــر مــن 9.500 مــزّود معلومــات رئيــي؛ مــن بينهــم قــادة 

املجتمــع واملخاتــر والســلطات املحليــة وقــوات األمــن، فضــاً عــن املعلومــات األخــرى املتحصلــة مــن بيانــات التســجيل الحكوميــة والــوكاالت الرشيكــة. 

تقــوم فــرق التقييــم واالســتجابة الرسيعــة للمنظمــة بجمــع بيانــات القامئــة الرئيســية بشــكل مســتمر ويتــم تســليمها كل شــهرين. إال أّن الوصــول املحــدود 

بســبب القضايــا األمنيــة والعقبــات التشــغيلية األخــرى ميكــن أن تؤثــر عــى أنشــطة جمــع املعلومــات. إّن التبايــن يف أعــداد النازحــن بــن فــرات كتابــة التقاريــر 

ــر بعوامــل أخــرى مثــل التحديــد املســتمر للمجموعــات النازحــة ســابقاً وإدراج بيانــات عــن حــاالت  املختلفــة، وكذلــك التبايــن الحقيقــي ألعــداد الســكان، قــد يتأثّ

النــزوح الثانويــة داخــل العــراق.

ويتــم تحديــد الّســكان النازحــن مــن خــال عمليــة جمــع البيانــات والتحّقــق منهــا وتثليثهــا والتحقــق مــن صّحتهــا، وتواصــل املنظمــة الدوليــة للهجــرة التنســيق 

ــم هــذا  الوثيــق مــع الســلطات الفيدراليــة واإلقليميــة واملحليــة للحفــاظ عــى فهــم مشــرك ودقيــق للنــزوح يف جميــع أنحــاء العــراق. ولتســهيل التحليــل، يُقسِّ

التقريــر العــراق إىل ثــاث مناطــق، هــي: إقليــم كردســتان العــراق، ويشــمل محافظــات دهــوك والســليانية وأربيــل. واملنطقــة الجنوبيــة وتشــمل محافظــات 

البــرة وميســان والنجــف وذي قــار والقادســية واملثنــى. واملنطقــة الشــالية الوســطى وتشــمل محافظــات األنبــار وبابــل وبغــداد وديــاىل وكربــاء وكركــوك 

ونينــوى وصــاح الديــن وواســط.

تستخدم املنهجيّة التعريفات التالية:

يتــم حســاب عــدد األفــراد بــرب عــدد األرَُس يف ســـتّة، وهــو متوّســط حجــم األرسة العراقيــة. وتعــرِّف مصفوفــة تتبــع النــزوح )DTM( النازحــن داخليــاً أنهــم جميــع 

العراقيــن الذيــن أجــروا عــى النــزوح مــن مناطقهــم األصليــة منــذ 1 كانــون الثــاين 2014 فصاعــداً ومــا زالــوا نازحــن داخــل حــدود البــاد لغايــة تاريــخ هــذا التقييــم.

وتعــرِّف مصفوفــة تتبــع النــزوح النازحــن العائديــن، بأنّهــم جميــع النازحــن الذيــن عــادوا أو يعــودون إىل مناطــق ســكناهم االصليــة منــذ كانــون الثــاين 2014، 

بّغــض النظــر عــا إذا كانــوا قــد عــادوا إىل مســاكنهم الســابقة أو إىل مســاكن أخــرى. وال يرتبــط تعريــف العائديــن مبعايــر العــودة بأمــان وكرامــة، وال بإرساتيجية 

محــّددة لحــل ُمســتدام.

ــيم اإلداري  ــة ) أي التقس ــق الحّري ــبة للمناط ــي السكني”بالنس ــة، و”الح ــق الريفي ــبة للمناط ــة” بالنس ــق مع”القري ــة تتطاب ــه منطق ــى أن ــع ع ــرَّف املوق يُع

ــع( ــمي الراب الرس

اإلقامة املعتادة هي إقامة الشخص يف سكن ما قبل النزوح. 

املاجئ الخاصة تشمل: املُلكية الخاصة، املنازل املستأجرة، الفنادق أو املوتيات واألرَُس املضيفة.

املاجــئ الحرجــة، وتشــمل: املســتوطنات العشــوائية واملبــاين الدينيــة واملــدارس واملبــاين غــر املكتملــة أو املهجــورة. وبالنســبة للعائديــن، فإنهــا تشــمل 

أيضــاً مســاكن اإلقامــة املعتــادة التــي لحقــت بهــا أرضار جســيمة أو ُدّمــرت، أّمــا بالنســبة للنازحــن، فهــي مســاكن اإليجــار طويلــة األجــل غــر الصالحــة للســكن، 

والتــي لهــا خصائــص املبــاين غــر املكتملــة أو املدمــرة بشــدة. 

املنهجيّة
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املنظمة الدولية للهجرة-إخالء مسؤولية

املعلومــات الــواردة يف هــذا التقريــر هــي ألغــراض املعلومــات العامــة فقــط. وال تعنــي األســاء والحــدود 
الخاصــة مبنتجــات DTM املعلوماتيــة اقــراراً رســمياً أو قبــوالً مــن املنظمــة الدوليــة للهجــرة. إّن املعلومــات 
يف بوابــة ملّــف مصفوفــة تتّبــع النــزوح DTM هــي نتيجــة للبيانــات التــي تــم جمعهــا مــن قبــل الفــرق 
امليدانيــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة وتكّمــل املعلومــات املقدمــة واملولّــدة مــن الجهــات الحكوميــة 

ــراق. ــرى يف الع ــات األخ والكيان

ثــة ودقيقــة قــدر اإلمــكان،  تســعى املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف العــراق إىل إبقــاء هــذه املعلومــات ُمحدَّ
ــة  ــات املقدم ــة املعلوم ــة ومالءم ــتكال ودق ــأن اس ــة - بش ــة أو ضمني ــة - رصيح ــدم أي مطالب ــا ال تق ولكنه
مــن خــالل هــذا التقريــر. إّن التحديّــات التــي يجــب أخذهــا يف االعتبــار عنــد اســتخدام بيانــات DTM يف العــراق 
تشــمل ســيولة تحــركات الســكان النازحــني إىل جانــب حــاالت الطــوارئ املتكــررة ومحدوديــة الوصــول إىل أجــزاء 
ــن أي  ــؤولية ع ــة مس ــوال أي ــن األح ــال م ــرة يف أي ح ــة للهج ــة الدولي ــل املنظم ــالد. وال تتّحم ــن الب ــرية م كب
خســارة أو رضر ســواء كان مبــارشاً أو غــري مبــارش أو تبعيــاً فيــا يتعلــق باســتخدام هــذا التقريــر واملعلومــات 

املقدمــة هنــا.

وزارة  العــراق  يف  للهجــرة  الدوليــة  املنظمــة  تشــكر 
الخارجيــة األمريكيــة، مكتــب الســكان والالجئــني والهجــرة   
الدوليــة  املنظمــة  وتعــرب  املســتمر.  لدعمهــا   PRM
عــن امتنانهــا ألعضــاء فريــق  أيضــاً  العــراق  للهجــرة يف 
ــرة  ــة للهج ــة الدولي ــة للمنظم ــتجابة الرسيع ــم واالس التقيي
يف العــراق  RART  لعملهــم يف جمــع البيانــات وغالبــاً يف 
ظــروف صعبــة للغايــة، إن جهــود الفريــق الدؤوبــة هــي 

األســاس لهــذا التقريــر.


