
  
 

بيیانن صحفي مشتركك  
–إإقليیم كرددستانن االعرااقق       ااألمم االمتحدةة 

   
 

  850000 أأكثر من بوجوددمن موجة االعنف ااألخيیرةة  إإقليیم كرددستانن االعرااقق ااألكثر تضرررااً 
هھھھذاا االعامم ناززحح عرااقي  

 
  2014منذ كانونن االثاني  تعرضواا للتهھجيیرعلى االصعيید االوططني عرااقي  وو ثمانمائة أألف مليیونن قراابة

 
 

بشكل حكومة إإقليیم كرددستانن ووااألمم االمتحدةة  أأجرتهھ شامل إإحصاء أأشارر : 2014آآبب  30ل٬، ـــــــــــــأأرربيی
محافظاتت إإقليیم كرددستانن االثالثث  إإلى وولجئواانزحواا من دديیاررهھھھم قد  اعرااقيی 850000 ةقراابإإلى أأنن مشتركك 

االمنظمة ووستانن ددكر مإإقليیكل من ووززااررةة االتخطيیط في حكومة  حسب. وو2014شهھر كانونن االثاني منذ 
 إإلى  لجئوااقد   منهھم في االمائة 64نحو  أأيي  غالبيیة االعظمى من االناززحيین مؤخراااالنن إف ٬،االدووليیة للهھجرةة

 محافظة ددهھھھوكك.
 

قدرر على االصعيید االوططني٬،  يیُ  خصش 800000 االــبالغ عدددهھھھم مليیونا وو وومن مجموعع االعرااقيیيین االناززحيین
تصاعد االعنف في   إإلىعزىى هھھھذهه االزيیاددةة قد نزحواا خاللل هھھھذاا االشهھر ووحدهه. ووتً  منهھم 600000أأنن أأكثر من  

مناططق مختلفة من االبالدد٬، السيیما في نيینوىى وودديیالى ووااألنبارر.   
 

ة لوحوو ٬،ووززيیر االتخطيیط شرااففتحت إإحكومة إإقليیم كرددستانن  هھاقامت باالتي  إلحصائيیاتتأأحدثث اا شيیرووت
 فـــــــأأل نن االسكانن االناززحيین يیعيیشونن ااآلنن في أأكثر منإإلى أأنظمة االدووليیة للهھجرةة٬، لملاالنزووحح االتابعة تتبع 

في إإقليیم كرددستانن االعرااقق ووحدهه. موقع   
 

شخص    850000 أأكثر منهھھھناكك فإنن  ٬،كرددستانن االعرااقق لناززحيین إإلى إإقليیمتت لأأحدثث موجا على ضوءوو
ة ااألمم االمتحدةة الجئ سورريي مسجل من قبل مفوضيی  216000 نحو٬، باإلضافة إإلى 2014في عامم نزحواا 

قبل عامم  جرتتاالتي ووشخص   335000حركاتت االسكانيیة االكبيیرةة االسابقة لنحو تاالمع  ٬،االساميیة لالجئيین
 إإلى مليیونن 2014كرددستانن االعرااقق خاللل عامم  إإقليیم إإلى لجئواا٬، يیصل مجموعع عددد ااألشخاصص االذيین 2014

يیتحملهھ  آآخر الثقيی ااوجاتت االنزووحح هھھھذهه عبءتضيیف أأحدثث موو. شخص أألف 400وو  
 

كرددستانن االعرااقق . إإقليیم شعب ووحكومة  
 
 

مأووىى االتستضيیف ااآلنن أأكثر من نصف مليیونن شخص يیبحثونن عن لمحافظة ددهھھھوكك  ةفاألقضيیة االسبع
على  )ددااعشاالدوولة ااإلسالميیة في االعرااقق وواالشامم (ووذذلك إإثر ااستيیالء  ٬،وواالغذااء وواالماء وواالدووااء وواالحمايیة

في  89نن إشهھر آآبب ف منذ ووإإلى االفراارر.  هھاسكانددفع مجاووررةة مما  مناططق سكانيیةااألررااضي في سنجارر وو
محافظة ددهھھھوكك.  ووااقصد من مجموعع االناززحيین  االمائة  

 
من  أأضحىكرددستانن االعرااقق٬، فقد  إإقليیمعلى نطاقق ووااسع في جميیع أأنحاء للسكانن وو ووبسبب االتدفق االسريیع 

االصعب على االحكومة ااإلقليیميیة ووووكاالتت ااألمم االمتحدةة إإجرااء تعداادد ددقيیق للسكانن االناززحيین على نحٍو 
االمستوىى االمطلوبب بكثيیر من االدقة٬، فإنن ووززااررةة االتخطيیط سوفف ااألوولى  يیوفر هھھھذاا ااإلحصاء فيیماووسريیع. 



وفر االمزيید من االتفاصيیل يیأأنن شأنهھ تقومم بإجرااء مسح كامل للمحافظاتت االمتضرررةة في ااألشهھر االمقبلة من 
االعمليیة لتوفيیر االدعم  هھھھذههتنخرطط ااألمم االمتحدةة بنحٍو ووثيیق في سوفف ووحولل االوضع ووااحتيیاجاتت االناززحيین. 

 االعيیني وواالمالي.
 

 
 هھا "هھھھذهه هھھھي االخطوةة ااألوولى وولكنووززيیر االتخطيیط في حكومة إإقليیم كرددستانن٬،  سندييعلي  ووقالل االدكتورر

حاجة ماسة إإلى االمساعدةة. االتي هھھھي بلمجتمعاتت اا تي تنقذ حيیاةة أأفرااددفي عمليیة تقديیم االمساعدااتت االمهھمة 
في ااألسابيیع وواالوضع بسرعة لمعرفة ما يیمكن االقيیامم بهھ مع شركائنا.  بتقيیيیم حكومة إإقليیم كرددستاننتقومم 

٬، ووفي االوقت االرااهھھھن . "ةهھھھائللكن االوااقع هھھھو أأنن االتحديیاتت ة ووااضح سترااتيیجيیةااكونن لديینا تاالقاددمة س
. الستيیعابب ااكبر عددد من ممكن من االناززحيین" مخيیماتتاالمة سنوااصل إإقا  

 
لتقديیم االمساعدااتت االطاررئة  ٬،االحكومة االعرااقيیة ووحكومة إإقليیم كرددستانن إإلىاالدعم  ااألمم االمتحدةةتقدمم وو

ووززيیاددةة جهھوددهھھھا لتلبيیة ااحتيیاجاتت االناززحيین في جميیع أأنحاء االعرااقق.   
 

 
"هھھھذهه عمليیة صعبة ووااألمم  ٬، نائب منسق ااألمم االمتحدةة للشؤوونن ااإلنسانيیة في االعرااقق كيینيیدييووقالل كيیفيین 
. ووقد تم بالفعل الكامإإلتزااما منظماتت غيیر االحكوميیة االشريیكة لهھا ملتزمة بموااجهھة هھھھذاا االتحديي االمتحدةة وواال

ة ااإلنسانيیة آآالفف ااألططنانن من إإمدااددااتت ااإلغاثة وونشر مئاتت من االموظظفيین لهھذاا االغرضض. فاالستجاب وززيیعت
حد كبيیر  إإلى آآززررهھھھاأأمر صعب بسبب االمخاووفف ااألمنيیة وواالتدفق االهھائل وواالسريیع للناززحيین٬، لكن جهھوددنا 

عشرااتت  ااستضافوااحكومة إإقليیم كرددستانن وواالعديید من االسكانن االذيین ا مأأبدتهھ ذيینلاالريیاددةة االاالتعاوونن االراائع وو
تتطلب وو   1991يي حدثث في عامم ذاالنزووحح االلناززحيین هھھھذهه معقدةة مثل ااآلالفف من ااألسر االناززحة.  فأززمة اا

لى تنظيیم ووتقديیم االمساعدةة  إإل جميیع االسلطاتت وواالمجتمع االدوولي االشعورر االمستمر بالحاجة االملحة من قب
االمطلوبة على نطاقق ووااسع".  

7503770849 964+يیالنجر  على االهھاتف : بلالتصالل : لويیس   
 

  2014 عامم في االعرااقيیيین االناززحيین خريیطة) 1االملحق ررقم (
نن في إإقليیم كرددستانن االعرااقق ) : االناززحو2االملحق ررقم (  

 
 

 
 
 
 

عددد االناززحيین في  االمحافظة
 شهھر آآبب

االنسبة في 
 شهھر آآبب

االعددد في عامم 
2014 

االنسبة في عامم 
2014 

 64 % 543,384 %89 418,986 ددهھھھوكك
 20 % 170,544 %9 42,276 اارربيیل
كاررميیانناالسليیمانيیة وو  

 
11,166 2% 136,920 % 16 

االمجموعع في إإقليیم 
 كرددستانن االعرااقق 

472,428 % 100 850,848 % 100 
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