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 7201 نيسان 4                                                       21 تقرير رقم:
 

 األزمـــة اإلنسانيــة يف العراق
2017ن نيسا 4اذار ولغاية  11للفرتة من تغطي فرتة التقرير   

 الواردة يف هذا التقرير هي وفق املعطيات املقّدمة من قبل احلكومة العراقية واملنظمات الدولية العاملة يف العراق.إّن املعلومات 
 

 أبرز األخبار
 نيسان مع انئب السفري  2العاملي ويف الغذاء آذار منسق الطوارئ يف برانمج  03لتقى األمني العام جمللس الوزراء الدكتور مهدي العالق يف ا

األزمة احلالية وجهود اإلغاثة املقدمة من احلكومة العراقية واجملتمع الدويل للنازحني، فضاًل عن جهود إعادة اإلستقرار اىل الربيطاين وذلك ملناقشة 
 املناطق احملررة.

  مراكز لتسجيل االسر العائدة من النزوح اىل مناطق سكناها احملررة يف  4ن عن افتتاح نيسا 0أعلنت وزارة اهلجرة واملهجرين فرع حمافظة صالح الدين بتاريخ
ن اهلدف من افتتاح تلك املراكز هو توثيق وتسجيل حاالت العودة وصرف منحة الوزارة للعائدين والبالغة او يثرب.أقضية الدور والعلم والضلوعية وانحية 

 .مليون ونصف دينار عراقي
  فريق صندوق إعادة إعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية وابلتعاون مع اللجنة العليا املشرفة على برانمج إنعاش العراق آذار،  22عقد يف

اهليئة العليا س ورئيمني العام جمللس الوزراء حبضور السيد األذلك و  عمارملناقشة وحتديد املشاريع ذات األولوية يف إعادة اإل ورشة عمل موسعة
 ل من القرض األملاين.للتنسيق بني احملافظات وخرجت الورشة بتوصيات كان أبرزها حتديد أولوايت املشاريع اليت متوّ 

  وضاعأو  والسياسية منيةاأل وضاعاأل املسؤولني عدد من آذار، حيث حبث مع 03و 03أجرى األمني العام لألمم املتحدة زايرة اىل العراق يف 
إلغاثة ، وطالب اجملتمع الدويل بزايدة الدعم إىل العراق يف جهود افيه الساكنة النازحة العوائل حوالأ على طلعاو كما زار خميم حسن شام  .النازحني

 اإلنسانية واإلستقرار وإعادة اإلعمار وتقوية املؤسسات احلكومية خللق الشروط املناسبة للمصاحلة الوطنية.
 سكناها مناطق اىل اىل العوائل العائدة عراقي دينار ونصف مليون مبلغ واملهجرين اهلجرة وزارة ختصيص عنآذار   22بتاريخ نبار أعلن جملس حمافظة األ 

  .احملافظة يف احملررة
 

 (JCMCاملركز املشرتك للتنسيق والرصد ) ية اليت نفذهاالتنسيق واألنشطة جتماعاتإلا
  عقد املركز املشرتك للتنسيق والرصدJCMC   افظات يف الوزارات واجلهات األخرى وممثلياته يف احمل ةممثلياالجتماع الدوري التنسيقي لشبكة  شباط 20بتاريخ

هات الوضع اإلنساين للنازحني يف احملافظات والنشاطات اليت تتضمن املساعدات اإلغاثية اليت تقدمها اجلو  لعمل املركز اجلديدة الشروط املرجعية وذلك ملناقشة
 .UNDPبدعم من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  ، وذلكاحلكومية ومنظمات األمم املتحدة للنازحني، فضالً عن آليات تبادل املعلومات

  اقشة جهود آذار، وذلك ملن 22عقد املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف مقره اإلجتماع الدوري مع فريق التنسيق املدين العسكري لقوات التحالف الدويل بتاريخ
 اإلغاثة اإلنسانية املقدمة للنازحني وسري عمليات حترير اجلانب الغريب من مدينة املوصل.

  اىل  طبية ماتمستلز اليت تنقل و  يف مطار أربيل املدنية بوط طائرة الشحنهل إبستكمال اإلجراءات األصوليةآذار،  31بتاريخ قام املركز املشرتك للتنسيق والرصد
، وذلك ابلتنسيق مع سلطة الطريان (SAMARITAN’S PURSEاجلراحي امليداين يف انحية برطلة مبحافظة نينوى والتابع اىل منظمة )ستشفى امل

 املدين. 
  بشكل يومي إذ عدات ايقوم املركز بتأمني إيصال املساعدات االنسانية اىل العوائل النازحة عرب التنسيق املباشر مع املنظمات الدولية وتسهيل حركة هذه املس

( شاحنة 432حيث مشلت الربقيات تسهيل حركة ) نيسان 0لغاية و  آذار 31( برقية تسهيل حركة ابلتنسيق مع مركز العمليات الوطين بني 42مّت إصدار)
لنفس  وذلك( أتشرية دخول طارئة ومتعددة إىل العاملني اإلنسانيني يف املنظمات الدولية 14حتمل مواد إغاثة انسانية. كما قام املركز املشرتك بتسهيل إصدار )

 الفرتة املذكورة آنفاً.
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 اتءإحصا
 حركة النزوح:

 إحصاءات اجلهات احلكومية
  51.055 قد بلغ 2332 نيسان 2 تشرين األول ولغاية 32أعلنت وزارة اهلجرة واملهجرين أّن عدد النازحني منذ انطالق عمليات حترير نينوى يف 

 فرد.( 412.215)عائلة 
  2332 نيسان 2شباط ولغاية  32أعلنت وزارة اهلجرة واملهجرين أّن عدد النازحني منذ انطالق عمليات حترير اجلانب األمين من مدينة املوصل يف 

 فرد. 201.235عائلة  43.024قد بلغ 
 إحصاءات منظمات االمم املتحدة

  حبسب منظمة اهلجرة الدولية  2332 آذار 03فرداً( لغاية  0.323.123عائلة ) 130.121للعوائل النازحة بلغ العدد الكليIOM  التابعة إىل األمم
 املتحدة.

 ملنظمة الدولية للهجرةحّددت ا IOM   التابعة إىل األمم املتحدة عدد العوائل اليت التزال يف فرتة النزوح منذ إنطالق عمليات حترير نينوى يف تشرين األول
 فرد(. 032.403عائلة )  13.431قد بلغ  2332نيسان  2ولغاية  2331

 ملنظمة الدولية للهجرةحّددت ا IOM   فرد( من قضاء احلوجية يف حمافظة كركوك  20.003عائلة ) 31.111التابعة إىل األمم املتحدة، نزوح
 .2332 نيسان 2منذ بداية شهر آب ولغاية 

  ة حّددت املنظمة الدولية للهجرIOM قضائي بيجي والشرقاط وانحية من فرد(  340.224عائلة ) 20.222نزوح لتابعة إىل األمم املتحدة، ا
 . 2332 نيسان 2ولغاية حزيران  31منذ بدء العمليات العسكرية يف  القيارة

 حركة العودة:
 إحصاءات اجلهات احلكومية

  مناطقهم احملررة منذ بدء علميات حترير نينوى  فرد( من خميمات النزوح اىل 25.123عائلة ) 32.031أعلنت وزارة اهلجرة واملهجرين عن عودة
 .2332 نيسان 2ولغاية 

 إحصاءات منظمات االمم املتحدة
  حبسب منظمة اهلجرة الدولية  2332 آذار 03فرداً( لغاية  3.102.154عائلة ) 220.214 العائدةبلغ العدد الكلي للعوائلIOM  التابعة إىل األمم

 املتحدة.
 ملنظمة الدولية للهجرةحّددت ا IOM  ،لغاية 2331 أيلول أوائل منذ الفلوجة قضاء اىل( فرد 225,145) عائلة 05,335 عودةالتابعة إىل األمم املتحدة 

 .2332نيسان  0
 

 حمافظة بغداد
 توزيع الُعدد التشغيلية بة املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية عن قيام الوزارة وابلتعاون مع اجلمعية الطبية الكويتية يأفادت ممثل

ركز يف حمافظة بغداد بعد االنتهاء من الربانمج التدرييب املــُعد هلن يف م من معدات اخلياطة بني األرامل النازحات من خميمات )آسيا، الشمس، األمل، السالم(
 انزحة. 322بلغ عدد املستفيدات حنو  وقد ،الوليد التدرييب

  طفل 331 من كثرأ مشلت حيث شيت النيب جممع يف النازحة العوائل طفالأ حلالقة طوعية مبادرة ذارآ 31 يفوزارة العمل والشؤون االجتماعية  أطلقت 
 .املهين للتدريب الوزيرية مركز يف احلالقة تعليم ورشة من خترجو متدراب 35 فيها شارك سن وكبري
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 حمافظة نينوى
  من اإلتصاالت الواردة من رجال  %53وكانت حوايل  ،آذار 21ولغاية  23مكاملة تتعلق أبوضاع النازحني للفرتة من  305تلقى مركز ملعومات النازحني

، وتليها اإلتصاالت حول املساعدة %20من نساء. وتضمنت اإلتصاالت الرئيسية األربعة من مدينة املوصل إستفسارات عن املساعدات الغذائية  %23و
من عائدين  %20من انزحني و %11ت، كانت نسبة . ومن جمموع اإلتصاال%30، والصحة %31، ومث املساعدة اليت تقدمها احلكومة %22النقدية 

 من أفراد اجملتمع املضيف.   %32و
 ( أجرى املنسقني امليدانيني املتنقلني التابعني اىل جلنة تنسيق عمل املنظمات غري احلكوميةNCCI للفرتة من تشرين الثاين )2332ولغاية آذار  2331 ،

 يف القرى واملدن الواقعة يف مشال وشرق واجلنوب الشرقي وجنوب املوصل. موقعاً  231زايرات ميدانية جلمع املعلومات يف 
 تسهم يف تسهيل مباشرة  أفادت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مبوجب كتاهبا الوارد اىل املركز املشرتك للتنسيق والرصد عن أخذها لعدد من اإلجراءات اليت

  .جامعة املوصلأتهيل الطلبة اجلامعني، فضالً عن متابعة العمل يف 
 البصرة حمافظة

 اهلجرة دائرة عن ممثلني روحضو  والرصد للتنسيق املشرتك املركز ممثلية برائسة الالجئني لشؤون السامية املفوضية مقر يف شباط 31 بتاريخ تنسيقي جتماعإ عقد 
 .العمل يف والتكامل دواراأل وتنسيق اخلطة تلك دعم وكيفية للمنظمات 2332 عام خطة االجتماع انقش ومنظمات دولية وحملية. وقد واملهجرين

 مع التنسيق وضرورة 2332 خطة ضمن ولوايتاأل حتديد حول منظمة اليونسيف يف اجلنوب مدير مع اجتماعً إ والرصد للتنسيق املشرتك املركز ممثلية عقدت 
 .والتعليم الطفولة جماالت يف االولوايت حتديد يف املمثلية

 حمافظة النجف األشرف
  الصحة لشؤون احملافظ تشارمس وحبضور املمثلية مقر يف اجلرب  مرض حول األزمة خبلية اخلاص االجتماع برعاية والرصد للتنسيق املشرتك املركز ممثلية قامت 

 نقص بتوفري تكفلت ليتا العلوية والعتبة الدولية غاثةاإل ومنظمة محراأل اهلالل ومجعية الدولية محراأل الصليب و حدود بال طباءأ ومنظمة الصحية الوقاية ومدير
 حدود بال طباءأ نظمةم قامت حيث صوليةاأل املوافقات حصول بعد حتياجاتاإل غلبأ بتغطية تكفلت اليت الالجئني لشؤون السامية املفوضية و دويةاأل

 .املرض من املعاجلة طرق على لتدريبهم عنصر 32 اىل توعية دورة فتح عن فضال  صحية سلة 233 وتقدمي بوسرت 233و صغري فولدر 0333 بطبع
  يف الطوارئ خطة على أكيدوالت النازحني هتم اليت القضااي مناقشة ومت والرصد للتنسيق املشرتك املركز ممثلية مقر حدود بال طباءأ ممثلية زارتآذار   23بتاريخ 

 .الطارئة للحاالت الكافية املساعدات وصول وامكانية االستثنائية الظروف
 صالح الدينحمافظة 

  ُومنظمة سالمياإل والعون اليونسيف منظمة مع والرصد للتنسيق املشرتك املركز ممثلية مقر يف آذار 22 بتاريخ تنسيقي اجتماع قدع                     (Save 
the Children) احملافظات اىل درتغا قبل أن الشرقاط يف منياً أ تدقيقها يتم واليت املوصل من النازحة للعوائل والغذاء املاء أتمني على العمل جلأ من. 

 سةاملدر  كادر مع اللقاء مت حيث فيها العمل على طالعلإل للنازحني بتدائيةاإل الشهامة مدرسة آذار 22 بتاريخ والرصد للتنسيق املشرتك املركز ممثلية زارت 
 منيأت على املوافقة ستحصالإو  الدين صالح تربية مديرية مع تصالواإل وطالبة طالب 123 حتوي اليت املدرسة حتياجاتإ وحتديد اليونسيف منظمة وممثلي
 .خرىاأل املدرسة حتياجاتإ أتمني يف العالقة ذات املنظمات مع والعمل حتديدها مت اليت املتبقية الدراسية الكتب

  ُالعائدين لتسجيل كزمرا  فتح يف للوزارة افظةاحمل جملس دعم حول واملهجرين اهلجرة وزارة من وفد وحبضور احملافظة جملس رئيس مع آذار 25بتاريخ  جتماعإ قدع 
 .واالماكن العمل مستلزمات هتيئة مت حيث احملافظة ونواحي اقضية يف

 حمافظة كركوك
 يف حمافظة كركوك برانجماً لتوفري مشاريع مدرة للدخل للنساء النازحات يف  الدولية اوكسفام منظمة معآذار وابلتعاون  25بتاريخ  العراقية األمل مجعية أطلقت

 اخلياطة) مثل صغرية مشاريع فتح من يتمكن   حىت دوالر 213 مبلغا مقداره 012كل إمرأة من جمموع  احملافظة. إستلمت يف املرحلة األوىل من املشروع
 .املدارس تنظيف يف يوماً  32 ملدة عملهن مقابل امرأة 033 نحولـ دوالر 233 رهااقدم مالية مبالغ تقدمي مت الثانية املرحلة يفو  (والصالون
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 حمافظة اببل
  تعليم التدريب مشل ،لنازحنيل جتمعات لعشرة احلريق خماطر لتقليل تدريبا اببل فرع العراقي محراأل اهلالل مجعية مع وابلتعاون لالجئني الدمناركي اجمللس قام 

 .وصيانته تثبيته وكيفية احلرائق مستشعر وجهاز احلرائق مخادإ وبطانية احلريق ملطفأة االمثل االستخدام النازحني
 

 األنبارحمافظة 
  اىل  شاحنة حمملة ابخليم 31آذار وابلتنسيق مع ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف حمافظة األنبار إبرسال حنو  03قامت وزارة اهلجرة واملهجرين بتاريخ

خيمة لغرض استبدال اخليم التالفة ونصب خيم إضافية إلستقبال العوائل  133يف احملافظة، حيث بلغت عدد اخليم املرسلة حوايل  35النازحني يف خميم الكيلو 
 النازحة والقادمة من مناطق غرب حمافظة األنبار.

 خطيطالت ومدير االنبار حمافظة عن وممثل احملافظة يف واملهجرين اهلجرة وزارة فرع معًا جتماعإ آذار 23 تاريخب والرصد للتنسيق املشرتك املركز ممثلية عقدت 
 .اخلالدية حديثة، لوجة،الف هيت، الرمادي، يف العائدين لتسجيل مكاتب أتمني و بفتح  احملافظة تقوم ان على تفاقاإل مت حيث احملافظة يف واملتابعة

  وجة واخلالدية واحلكومة احمللية وفرع وزارة اهلجرة واملهجرين متت هتيئة مخسة مراكز موزعة يف قضاء الرمادي والفلابلتعاون مع ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد
 .ستقبال وتسجيل عودة االسر النازحة ملناطق سكناهم ال وهيت وحديثة

 
 حمافظة دايىل

 لشبابلاً مؤمتر  ملاأل مجعية مع وابلتعاون املتحدة مملأل العام منيلأل اخلاص املمثل انئب ةبرائس ذارآ 21 بتاريخ العراق ملساعدة تحدةملا مماأل بعثة نظمت 
  . الوطين واحلوار املصاحلة جهود لدفع الشباب نظر وجهات وتقدمي جلمع

 يوم 23 قتستغر  اليت فيه الصيانة اعمال متابعة لغرض العظيم سد انحية يف الصحي املركز محراأل للصليب الدولية اللجنة زارت آذار 22 بتاريخ. 
 حمافظة ميسان 
 ممثلني حبضورو  الكندية العون منظمة يف ندماجاإل عادةإو  القانونية احلماية مركز من بدعوة النازحني حول ولاأل التنسيقي جتماعاإل عقد مت آذار 31 بتاريخ 

 والنوع املرأة وقسم حملافظةا يف املواطنني شؤون وقسم الدولية اهلجرة ومنظمة الالجئني لشؤون السامية واملفوضية والرصد للتنسيق املشرتك املركز ممثلية عن
 .ميسان حمافظة يف جتماعياإل

 
 حمافظة واسط

  الفرتة خالل فاقآ ظمةمن قبل من املقدمة القانونية العيادات عمل لكوكذ للنازحني واخلدمية منيةاأل الدوائر عمل لتقييم احملافظة يف حواري ملتقى قامةإ مت 
 .النازحني معاانة لتخفيف توفريها املطلوب حتياجاتواإل املاضية

 
 خمتلف احملافظات

   نيسان 3ولغاية  آذار 32تقوم وزارة النقل بنقل النازحني من خمتلف حماور عمليات التحرير اجلارية حيث بلغ عدد احلافالت املشاركة يف الواجب للفرتة من 
، وذلك حبسب لرت 044.231 قد بلغت للحافالت مت توفريهافرد، فيما كمية الوقود اليت  434.312حافلة وبلغ عدد النازحني الذين مت نقلهم  2.032

  البياانت اليت أفاد هبا ممثل املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف الوزارة.
  العظيم( و  لسعدية،ا عمار ابلتعاون مع منظمات اجملتمع املدين وضمن خطته اجملتمعية بنشاط تشجري املناطق املستهدفة يف دايىل )جلوالء،عادة اإلإقام صندوق

 اخلمسة كيلو( حيث بروانة، التاميم، اخلالدية، هيت، الفلوجة، نبار)الرمادي،شجرة واأل 2333الضلوعية(حيث مت زرع  الدور، العلم، وصالح الدين )تكريت،
 .شجرة وقد شارك يف هذه احلملة فرق عمل تطوعية ابلتعاون مع مديرايت النواحي ومنظمات اجملتمع املدين 0333مت زرع 
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 املوصل اإلستجابة للنزوح من مدينة
  ما يف أدانه: وك للنازحني واملصابني جراء العمليات العسكرية اجلارية، توفري الرعاية الصحيةلدعم آذار عن جهودها  03أفادت منظمة الصحة العاملية بتاريخ 

 وتتألف من غرفتان  املوصل غرب يف للقتال األمامية اخلطوط من كيلومرت 31 والذي يبعدابلرضوح  للمصابني امليداين العذبة مستشفى إفتتاح
 سريراً.  11للعمليات اجلراحية وتستوعب حنو 

  يات إحالة املرضى واملصابني.لعمسيارة إسعاف وذلك لتحسني  31بنقل الصحة العاملية العاملي، قامت منظمة الغذاء بدعم لوجسيت من برانمج 
  يف.لدعم توفري الرعاية الصحية األولية يف منطقة التجمع يف البوستربعت املنظمة بكرفانني جمهزين ابلكامل اىل دائرة صحة نينوى وذلك 
 عائلة. 2.133ملنفعة  3 قدمت املنظمة الدعم لشريكها التنفيذي اجلمعية الطبية العراقية إلنشاء مركز للرعاية الصحية األولية يف خميم السالمية 
  خدمها لغرض مجع وإجراء الفحوصات املختربية على عينات من املياه اليت يست دعمت املنظمة فريق رصد نوعية املياه والتابع اىل دائرة البيئة

 .النازحني يف املخيمات
  انزح وذلك يف هناية شهر نيسان  321.134( تكفي إليواء خيمة) ئيإيوا مكان 22.404أفاد قطاع إدارة وتنسيق املخيمات التابع اىل األمم املتحدة عن إمكانية إجناز

 .اجلاري
 

 متويل 
 هبدف التقليل من خماطر آذار،  03إىل دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة ابأللغام يف  أمريكي دوالر 4.041.333ة مقدارها منححكومة الياابن  قّدمت

 .والتدريبلتوعية ابملخاطر واملسوح وعمليات اإلزالة اب يف تنفيذ أنشطتها املتعلقة هذا التمويلوسُيساهم . العراقاملتفجرات يف 
  مليون دوالر أمريكي من إحتياطي  3.5ختصيص حنو  آذار عن 20 بتاريخ الصادر تقريره يف العراق يف اإلنسانية الشؤون لتنسيق املتحدة األمم مكتب أعلن

 االستجابة رير اىل ان خطةأشار التق. كما جنوب املوصل علي احلاج خميم موقع يف متطلبات قطاع املياه والنظافة والصرف الصحي تكلفة الطوارئ لغرض تغطية
 العاجلة االستجابة تكلفة تغطيةمليون دوالر امريكي ل 003منها حنو  أمريكي دوالر مليون 251 مقدارهحباجة اىل متويل  2332لعام العراق يف االنسانية

 .ألزمة املوصل
  وبنداء عاجل 2332خطة لإلستجابة اإلنسانية لعام ؤها يف العمل الصحي رتاك مع شركاآذار عن تقدميها ابإلش 25أفادت منظمة الصحة العاملية بتاريخ ،

وذلك لتوفري خدمات الرعاية الصحية الالزمة للمتضررين. وتبلغ الفجوة احلالية يف التمويل حوايل  ،مليون دوالر أمريكي 333للحصول على مبلغ مقدارُه 
51%. 
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