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فبراير شباط
استمرار القتال يزيد من عدد النازحين داخليا

يناير كانون الثاني
  

مارس آذار

 

يوليو تموز

الصراع يزيد من عدد النازحين من محافظة األنبار
إلى 550,000 ومن وسط وشمال أجزاء من العراق

إلى 650,000 

         

 

 
 

 

ال تعني الحدود و التسميات التي تظهر و المستخدمة في هذة الخريطة إقراراً أو قبوالً رسمياً بها من قبل األمم المتحدة. البيانات لهذه الخريطة لديها عدد محدود من المصادر، بما في ذلك أطراف النزاع. لم يتم التحقق بشكل مستقل من البيانات وهي تخضع للخطأ أو اإلغفال سواًء بشكل متعمد أو غير ذلك من قبل المصادر المختلفة. نظرا لعدم االستقرار والنزاع
المستمر فانه من المرجح أن تغيير محتوى هذة الخريطة 

للتواصل:المصادر:82014 أغسطس آب تاريخ اإلعداد: . 1
مفوضية األمم المتحدة لالجئين، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية2 .

وزارة الهجرة و المهّجرين العراقية، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، مفوضية األمم المتحدة لالجئين، المنظمة الدولية للهجرة، التقييمات المشتركة بين الوكاالت
    

 unocha.iraq@un.org    iraq.humanitarianresponse     www.reliefweb.int

الحصول على الخدمات األساسية تدهور
في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة 

         

يونيو حزيران
القتال في سنجار شرّد

 حوالي 200,000 شخص

         

 

اغسطس آب

(حتى 8 أغسطس آب 2014)النزوح الداخليالجمهورية العراقية ومضة إنسانية-:

 القتال العنيف الذي تركز في مدينتي الفلوجة و الرمادي في محافظة
  األنبار يزيد من عدد النازحين إلى 380,000

ــي ســنجار محافظــة ــف ف ــال عني  بعــد قت
 نينوى، اضطر ما يقرب من 200,000
 شــخص الــى النــزوح مــن منازلهــم وهــم
المســاعدات إلــى  ماســة  حاجــة   فــي 
 المنقــذة للحيــاة. ال تــزال تقاريــر تفيــد ان
األن حتــى  األســر  مــن   اآلالف 
دون ســنجار  جبــل  فــي   محاصريــن 
 الوصــول إلــى الغــذاء أو المــاء، الــى ان
8 فــي  محــدودة  جــوي  إنــزال   تــم 
ــوي ــزوح ثان ــا ن ــاك ايض ــطس. هن  اغس
ــمال ــاء ش ــع أنح ــي جمي ــري ف ــر يج  كبي
 العــراق، بمــا فــي ذلــك اقليــم كردســتان،
ــة ــن. باإلضاف ــدام األم ــادة انع  بســبب زي
ــة ــة، حكوم ــن الحالي ــة النازحي ــى أزم  إل
حوالــى أيضــا  تســتضيف   كردســتان 

230,000 الجئ سوري

النزوح الداخلي1
نازحون1.2  تقريبا 

يوليو) (ينايرالى  مليون
نازحون200,000 تقريبا 

من 3 الى 8
اغسطس

 مالحظة: من الممكن انه تم احتساب عدد النازحين داخليا
أكثر من مرة بسبب النزوح الكثر من مكان -نزوح ثانوي

أوتشا

 إلى ما يقرب من 140,000

ما يقرب من 85,000 شخص نازح داخلي
بسبب القتال في محافظة األنبار
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منافذ \ معابر حدودية اشتباكات مسلحة كما وردتمواقع محتمله للنازحين حتى اغسطس آب 2014 اتجاة محتملة لحركة النازحين
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