
النزوح في العراق یتجاوز 3.3 ملیون: المنظمة الدولیة للھجرة
٢٣ شباط ٢٠١٦

العراق – وفقاً لمصفوفة المنظمة الدولیة للھجرة لتتبع النزوح في العراق فیما نشرتھ أمس أن ھناك 3,320,844 نازح عراقي (553,474 أسرة) منذ األول من كانون الثاني 2014 حتى الرابع من شباط
.2016

یقوم الفریق الُقطري األنساني لألمم المتحدة بتخطیط ُبنیة لألستجابة األنسانیة ألحتواء 3.3 ملیون نازح آخذاً في األعتبار المعلومات المتاحة ومنھجیة مصفوفة تتبع النزوح.

 حیث أستضافت ثالثة محافظات مایقارب نصف السكان النازحین: بغداد 18% (602,628 فردًا) األنبار 17% (574,764 فردًا) ومحافظة دھوك 12% (404,424). والمحافظات األخرى التي
أستضافت أكبر عدد من النازحین ھي محافظة كركوك 11% (377,208) أربیل 11% (360,522) نینوى 8% (259,962) وكذلك محافظة صالح الدین %5 (180,594).

تزاید عدد النازحین العراقیین في فترة ما بین 7 كانون الثاني وحتى 4 شباط 2016 في كل من محافظة نینوى (12,114 فردًا)و محافظة صالح الدین (7,578) ومحافظة األنبار (3,264) وذلك بسبب
العملیات العسكریة المستمرة.

وُیذكر أن مجموع ما یقارب 534,048 فرداً عادوا الى مواقعھم األصلیة؛ إذ یشیر ھذا الرقم الى الزیادة بنسبة 6% (31,662 فردًا) منذ أوائل كانون الثاني. حیث شھدت محافظة صالح الدین النسبة األعلى
للعائدین مایقارب (257,694 فردًا).

قال رئیس بعثة المنظمة الدولیة للھجرة في العراق توماس لوثر فایس: " األزمة اإلنسانیة الواسعة النطاق في العراق تتجاوز قدرة العاملین في المجال اإلنساني لتوفیر المستویات المطلوبة للمساعدات اإلنسانیة.
ھناك حاجة ماسة للتمویل األضافي والموارد البشریة وتقدیم الدعم لتعویض الحرمان ولمواجھة ترتیبات التحدیات المعیشیة التي یواجھھا العراقیین النازحین. وسوف تستمر المنظمة الدولیة للھجرة بالتعاون مع

الفریق القطري اإلنساني لألمم المتحدة والشركاء في المجال اإلنساني والسلطات الحكومیة والجھات المانحة بتقدیم المساعدات للنازحین العراقیین في جمیع أنحاء البالد".     

قامت المنظمة الدولیة للھجرة بالتنسیق مع الفریق القطري اإلنساني لألمم المتحدة بتطویر حزمة المعلومات لمصفوفة تتبع النزوح بما في ذلك خرائط المواقع وعدد النازحین والمأوى حسب الترتیب وذلك لتقدیم
تحدیثا شامال حول أوضاع النازحین في العراق. حیث تم تمویل المصفوفة من ِقبل مكتب السكان والالجئین والھجرة في وزارة الخارجیة االمریكیة

ممكن الألطالع على  أحدث مجموعة بیانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولیة للھجرة و لوحة المعلومات والخارطة الدینامیة للنازحین باإلضافة إلى منشورات أخرى لمصفوفة تتبع النزوح على
الموقع التالي:

http://iomiraq.net/dtm-page

لمزید من المعلومات یرجى االتصال بالمنظمة الدولیة للھجرة في العراق:

ساندرا بالك على ھاتف:  2550 234 751 964+

sblack@iom.int  : البرید إلكتروني

http://iomiraq.us10.list-manage.com/track/click?u=3e0b28a713df5a494bfed23b2&id=53362c4e99&e=d6250ec5bb
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أو

لورا نیستر

lnistri@iom.int  :برید الكتروني
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