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 7401 نيسان 44                                                     41 تقرير رقم:
 

 األزمـــة اإلنسانيــة يف العراق
 ) للفرتة من 5 ولغاية 44 نيسان(

 واملنظمات الدولية العاملة يف العراق. ، شبكة ممثليات املركز املشرتك للتنسيق والرصدوفق املعطيات املقّدمة من قبل احلكومة العراقية إّن املعلومات الواردة يف هذا التقرير هي 
 

 أبرز األخبار
  ّع السيد األمني العام جمللس الوزراء د. مهدي العالق مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وقUNDP 91، يف ممثاًل مبنسقة الشؤون اإلنسانية يف العراق السيدة ليز غراندي 

ولتمهيد الطريق لعودة النازحني اىل مناطقهم احملررة  ،مشروعًا صغريًا ومتوسطًا لدعم اإلستقرار يف املناطق احملررة من حمافظة نينوى 202مذكرة تفاهم إلطالق  نيسان،
 وتقدمي اخلدمات األساسية هلم. 

  على لالطالع والقيارة العليلام حّ  نيسان، خميمات 5ومنسق الشؤون اإلنسانية يف العراق السيدة ليز غراندي بتاريخ  العالق مهدي الدكتور الوزراء جمللس العام االمنيزار 
 األممية. اجلهود اىل ضافةإ ستقراراإل عادةإو  النازحني دعم يف احمللية واحلكومات للوزارات استثنائية اجهودً  هناك نمني العام جمللس الوزراء على أاأل النازحني. وأكدّ  وضاعأ
  مليار دينار من موازنة اللجنة العليا عن  00وزارة املالية انقلت مبلغًا مقداره  نّ أنيسان،  5أعلن رئيس اللجنة العليا إلغاثة وإيواء النازحني يف مؤمتر صحفي ُعقد بتاريخ

اىل وزارات الصحة، الرتبية، الكهرابء وإىل حمافظات األنبار، صالح الدين، دايىل، نينوى، وكركوك. وذلك لدعم جهود إعادة  2090شهري كانون الثاين وشباط 
 اإلستقرار.     

  مع ابلتزامنأييت هذا و .ُدمرت اليت دورهم بناء تيسري اجل من داعش من العائدة اىل مناطقهم احملررة للعوائل ميسرة قروض ملنح آلية وضعمصرف الرافدين عن  أعلن 
 .احملررة للمناطق االستقرار إلعادة العراقية احلكومة مساعي

  يصل إىل مليون مدين من املوصل. وابلفعل،  العراق: "عند بدء القتال، كان أسوأ سيناريو حمتمل ابلنسبة لنا فرار ماصّرحت السّيدة ليز غراندي منسق الشؤون اإلنسانية يف
يزالون يف املناطق اليت يسيطر عليها  شخص ال 500.000يقل عن  وتقدر األمم املتحدة أّن ما ال شخص، وتركوا كل شيء تقريبًا ورائهم" 010.000غادر أكثر من 

شخص يف املدينة القدمية املكتضة ابلسكان. ويعمل الشركاء يف اجملال اإلنساين على مدار الساعة لتوسيع مواقع الطوارئ  000.000 غر  املوصل، مبا يف ذلك داعش يف
 واملخيمات إليواء مئات اآلالف من السكان الذي قد يفرون يف األايم واألسابيع املقبلة.

 (JCMCاملركز املشرتك للتنسيق والرصد ) اليت نفذهاية التنسيق واألنشطة جتماعاتإلا
 اعدات بشكل يومي إذ مّت إصداريقوم املركز بتأمني إيصال املساعدات االنسانية اىل العوائل النازحة عرب التنسيق املباشر مع املنظمات الدولية وتسهيل حركة هذه املس 
حتمل مواد ( 9وطائرة شحن عدد )( شاحنة 686حيث مشلت الربقيات تسهيل حركة ) نيسان 20و 0بني  سيق مع مركز العمليات الوطين( برقية تسهيل حركة ابلتن50)

 ( أتشرية دخول طارئة ومتعددة إىل العاملني اإلنسانيني يف املنظمات الدولية وذلك لنفس الفرتة املذكورة آنفاً.99. كما قام املركز املشرتك بتسهيل إصدار )نسانيةإإغاثة 
 اتئيإحصا

 حركة النزوح:
 إحصاءات اجلهات احلكومية

  509.006)عائلة  900.200 قد بلغ، نيسان 98 ولغاية 2096 تشرين األول 90أعلنت وزارة اهلجرة واملهجرين أّن عدد النازحني منذ انطالق عمليات حترير نينوى يف 
 .(فرد

  عائلة  51.800قد بلغ ، نيسان 98شباط ولغاية  91أعلنت وزارة اهلجرة واملهجرين أّن عدد النازحني منذ انطالق عمليات حترير اجلانب األمين من مدينة املوصل يف
 .(فرد 006.980)

 إحصاءات منظمات االمم املتحدة
  حبسب منظمة اهلجرة الدولية  2090 نيسان 90فرداً( لغاية  0.000.902عائلة ) 500.850بلغ العدد الكلي للعوائل النازحةIOM .التابعة إىل األمم املتحدة 
 ملنظمة الدولية للهجرةحّددت ا IOM  2096تزال يف فرتة النزوح منذ إنطالق عمليات حترير نينوى يف تشرين األول  التابعة إىل األمم املتحدة عدد العوائل اليت ال 

 فرد(. 000.092عائلة ) 55.002قد بلغ  2090نيسان  20ولغاية 
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 حركة العودة:
 إحصاءات اجلهات احلكومية

  نيسان 98 حترير نينوى ولغاية عملياتمناطقهم احملررة منذ بدء  فرد( من خميمات النزوح اىل 998.580عائلة ) 20.609أعلنت وزارة اهلجرة واملهجرين عن عودة 
2090. 

 املتحدةإحصاءات منظمات االمم 
  حبسب منظمة اهلجرة الدولية  2090 نيسان 90فرداً( لغاية  9.001.980عائلة ) 280.860بلغ العدد الكلي للعوائل العائدةIOM .التابعة إىل األمم املتحدة 

 حمافظة نينوى
  للهجرة الدولية املنظمة قامت IOM الربيطانية الدولية التنمية مؤسسة من وبتمويل نيسان 99 بتاريخ DFID على نازحنيلل علي احلاج خميم يف النازحني بتدريب 

  طفاءإ قنينة 050 بنحو جتهيزهمو  احلرائق من الوقاية ممارسات
  لطلبة الدراسية املستلزمات لنقل املوصل حمافظة يف يسراأل الساحل اىل الربي للنقل العامة الشركة شاحنات من سطولأ نيسان بتوجيه 99أوعزت وزارة النقل بتاريخ 

 .الرتبية وزارة مع ابلتنسيق وذلك واإلعدادية واملتوسطة االبتدائية الدراسة
 البصرة حمافظة

  للتنسيق املشرتك املركز مثليات مسؤويل السادة وحبضورنيسان  92 بتاريخ اجلنو  يف الالجئني لشؤون السامية املفوضية مكتب يف ولاأل التنسيقي جتماعاإل عقد مت 
 الشريك اخلري ومنظمة املتحدة لألمم اإلمنائي والربانمج العاملي غذيةاأل وبرانمج بعثة )يوانمي(و  الديوانية السماوة، قار، ذي ميسان، البصرة، اجلنو  حمافظات يف والرصد
 مسؤويل وضحّ  لكوكذ عملهم تواجه اليت واملعوقات كلا واملش اجلنوبية احملافظات يف املنظمات شطةأن ستعراضإ متّ  وقد لشؤون الالجئني. السامية للمفوضية التنفيذي
 .القدرات وتطوير وبناء التنسيقي العمل زايدة تناولت التوصيات من ابلعديد جتماعاإل وخرج ،حمافظته حسب كل ،للنازحني االنساين الوضع املمثليات

 حمافظة النجف األشرف
  ممثلية وحبضور الكوفة جامعة يف التمريض كلية قاعة على النفسي والدعم العاملي الصحة عيد مبناسبة اخلامس مؤمترها ،نيسان 6 بتاريخ العاملية الصحة منظمة عقدت 

 والصحة النفسي الدعم خيص مبا عمالواأل احللول مناقشة ومتت وحملية دولية وشخصيات الدولية واملنظمات الكوفة جامعة ساتذةأو  ورئيس والرصد للتنسيق املشرتك املركز
 احملررة. مناطقهم اىل النازحة العوائل عودة بعد النفسي والدعم احللول جيادإ لكوكذ احملافظة عموم يف النازحة للعوائل العامة

 مستشار احملافظ للشؤون الصحية وبرائسة املمثلية مقر يف اجلر  مرض حول الرابع زمةاأل خلية جتماعإ ،نيسان 92 بتاريخ والرصد للتنسيق املشرتك املركز ممثلية عقدت 
 .العلوية والعتبة يونسيفلوا الدولية غاثةواإل حراأل اهلالل ومجعية العني ومؤسسة اهلجرة فرع ومدير احملافظة يف الصحية الوقاية مدير وعضوية

 صالح الدينحمافظة 
  خيمة يف خميم العلم يف حمافظة صالح الدين، فضالً عن اإلستمرار ابلعمل لغرض تنفيذ املتبقي من اخليم  050عن إجناز  ،نيسان 98أعلنت وزارة اهلجرة واملهجرين بتاريخ

 خيمة.   0.000ليكون العدد اإلمجايل 
  ذا يبلغ عدد املراكز اليت إفتتحتها الوزارة مراكز جديدة لتسجيل عودة النازحني يف حمافظة صالح الدين. وهب 0نيسان عن فتح  90أعلنت وزارة اهلجرة واملهجرين بتاريخ

 مركزاً يف عموم أقضية ونواحي احملافظة وذلك لتوثيق بياانت العوائل العائدة وتسهيل صرف منحة املليون ونصف دينار هلم. 90
 حمافظة اببل

  مت ، حيثاحملافظة ونواحي اقضية مجيع يف النازحات النساء من لعدد النفسي الدعم ابعطاء للسكان املتحدة االمم لصندوق التابعة النفسي الدعم مراكز كوادر قامت 
 النفسية الصحة النفسية، رهآاثو  االحباط التمييز، النساء، ضد العنف الشبا ، بني العنف مواضيع وتناولت انزحة إمرأة 200 استهدفت توعوية ترفيهية ورشة 99 عقد
 .جتماعيةواإل سريةاأل الروابط تقوية يف املرأة دورو  مهيتها،أو 

 دايىل حمافظة
  ومت التباحث معهم  .جتماع املنعقد بني قائمقام قضاء املقداديه وبني وفد منظمه اوكسفام الدوليهاإل نيسان يف 90شاركت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد بتاريخ

هيل بعض مشاريع املاء يف صالح وأتإعاله أ ةتبين املنظملتفاق ومت اإل .املقداديهوخصوصا يف قضاء يف حمافظه دايىل  ةعمار بعض املشاريع املدمر إ ةعادإيف كيفيه 
 .عوده العوائل النازحه واستقرارهم يف تلك املناطق لتسهيلالقضاء وذلك 
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 األنبارحمافظة 
 مناقشة ومتت ،اخلدمية الدوائر ومدراء الفلوجة وقائمقام داريةاإل للشؤون احملافظ انئب وحبضور الدولية اهلجرة منظمة فريق مع الفلوجة قضاء قائمقامية يف إجتماع عقد مت 

 املدينة حياءأ يف ميدانية جبولة الفريق قام كما .صغرية مشاريع يضم الذي اجملتمع تفعيل وبرانمج اجملتمعية الشرطة مركز بناء مشروع ضمنها ومن اجناحها وسبل املشاريع
 .اليت تعرضت هلا املدينة االضرارى و مست على لالطالع

 اهلجرة وزارة الفروع يف عام ومدير الوطين مناأل جهاز ومدير نباراأل حمافظ وحبضور ولاأل مؤمترها احملافظة يف والرصد للتنسيق املشرتك املركز  ممثلية عقدت نيسان 0 بتاريخ 
 الدولية املنظمات نشاطات ستعراضإ مت لكوكذ احملافظة يف نسايناإل العمل تواجه اليت املشاكل مناقشة ومتت .الدولية املنظمات عن وممثلني الوزارة فرع ومدير واملهجرين

 اىل ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد. الدورية التقارير ومت اإلتفاق على تقدمي
 ستفبالإل احملافظة ستعداداتإ حول التباحث ومت والرصد للتنسيق املشرتك املركز ممثلي وحبضور العراق يف الالجئني لشؤون املتحدة االمم مفوضية ممثل االنبار حمافظ التقى 

 العائدين مناطق ستهدافإل املنظمة مع احملافظة وتعاون العودة مشاريع ةنقاشم لكذ. وكوتقدمي املساعدات هلم التحرير عمليات خالل الغربية املناطق من ازحني اجلددالن
 .النازحني ستقبالإل انتقايل وليس اثبت كمخيم 98 الكيلو خميم اعتماد مناقشة ومتت العوائل سكانإل جزئيا املهدمة الدور وأتهيل اخلدمات لتوفري

 وممثلي الوطين مناأل مدير و نباراأل عمليات وقائد واملهجرين اهلجرة وزارة يف الفروع شؤون عام مدير و االنبار حمافظ وحبضور نباراأل عمليات مقر يف جتماعإ عقد مت 
 اىل وتفوجيهم منياأ وتدقيقهم استقباهلم وطريقة والقائم وعنه راوه قضيةأ مناطق انزحي مامأ العقبات تذليل سبل جتماعاإل حبث. احملافظة يف والرصد للتنسيق املشرتك املركز

 خميم يكون نأ بدل يواءإ خميم يكون نأو  جديدة خيمة 90000 ضافةإو  98 الكيلو خميم وأتهيل تطوير على تفاقاإل مت كما عامرية الفلوجةو  السياحيةاملدينة  خميمات
 .ستقراراإل عادةإ وخطط ميناإل امللف وحبث 60 الكيلو مبخيم احمليطة املناطق وأتمني استقبال

 حديثة قائممقام وزايرة واملهجرين اهلجرة وزارة عن ممثل وحبضور القائمقامية مبىن يف الكائن مقرها يف نيسان 8 يوم أعماهلا حديثة قضاء يف النازحني عادةإ جلنة ابشرت 
 .الصقالوية يف واخر الفلوجة قضاء يف ومركز إضايف الرمادي قضاء يفاضافيني لتسجيل العائدين  مركزين فتح مت وقد  البلدي اجمللس ورئيس

 جرة وممثلني عن املنظمات مدير فرع اهلو حبضور انئب احملافظ و  الرمادي مدينة يفجتماع تنسيقي نيسان، إ 98بتاريخ   والرصد للتنسيق املشرتك املركز  ممثلية عقدت
 دعم زايدة على التنسيق حبث مت ايضا الغربية االقضية حترير معركة يف املتوقعة لالزمة والتهيأ االستعدادات وكذلك واملخيمات للنازحني املقدم الدعم االجتماع حبثالدولية. 
 .طفالأ ورايض مدارس نشاءإو  98كيلو  خميم

 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  اىل الرمادي مدينة شرق يبهوجو  احلامضية منطقة بني الرابط املأمون جسر إبحالة االنبار حمافظة يف احمللية قامت احلكومةUNDP إلعادة 
 .عمارهإ
  الكلفة( لألسر العائدة من النزوح ممن دمرت منازهلم، واطئة )دور سكنية وحدات بناءعلى  للهجرة الدولية املنظمةأعلنت وزارة اهلجرة واملهجرين أهنا ستقوم وابلتنسيق مع 
 دومن. 00 تبلغ ومبساحة االنبار حمافظة من الوزارة ستحصلتهاإ رضأ علىالبناء  سيشيدو 
   لتحل متنقلة طبية حبوايل تسعة عيادات االنبار صحة مديرية يف حمافظة األنبار. إضافة اىل تزويد صحية مؤسسة 80 عماروإ أتهيل إبعادة والبيئة الصحة وزارةأوعزت 

 تدمري الصحية نتيجة املراكز يف احلاصل النقص لسد الطبية واملستلزمات ابألدوية حمملة شاحنة 680 وارسال حنو اإلرهابية، العمليات نتيجة املتضررة الطبية املراكز حمل
 ا.حمتوايهت

 ةحيث بلغت الكلفة االمجالي إعادة إعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية، صندوق قبل من عمارهإ عادةإ بعد نيسان، 91بتاريخ  العام هيتمستشفى  حا فتتمت إ 
 دينار عراقي. 01106090000

 إعمار املناطق املتضررة من العمليات االرهابية حيث  ، بعد اتهيل القاعات الدراسية واملختربات من قبل صندوق إعادةنيسان 91بتاريخ  إفتتاح كلية العلوم التطبيقية مت
 مليون دينار عراقي. 80.061بلغت قيمتها االمجالية 

 املثىن حمافظة
 واملهجرين اهلجرة دائرة مديرو عدد من املنظمات العاملة وحبضور ممثلني عن نيسان  90بتاريخ املركز املشرتك للتنسيق والرصد  ممثلية مكتب يف الدوري االجتماع عقد مت 

 الصليب مع االتفاقمّت و  األصلية حمافظاهتم ىلإ نيوالرتيث بنقل احلصة التموينية حلني عودة النازح للنازحني الطوعية العودة أمهها األمور من مجلة مناقشة ومت املثىن يف
 .املثىن حمافظة يف همقبل من معتمد اثبت منسق تواجدعلى  الدويل االحر

 خمتلف احملافظات
   حافلة وبلغ  150نيسان،  95 ولغاية 1تقوم وزارة النقل بنقل النازحني من خمتلف حماور عمليات التحرير اجلارية حيث بلغ عدد احلافالت املشاركة يف الواجب للفرتة من

، وذلك حبسب البياانت اليت أفاد هبا ممثل املركز املشرتك لرت 900.005للحافالت  توفريها متّ كمية الوقود اليت بلغت  فرد، فيما  998.805عدد النازحني الذين مت نقلهم 
  للتنسيق والرصد يف الوزارة.
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  التفاوض ملهارات العراقي املركز مع وابلشراكة كور مريسي منظمة عقدت "موحد عراق جلأ من نتصاحل" شعار وحتت ميليا املنصور فندق قاعة وعلى نيسان 5 بتاريخ 
 .وبغداد الدين صالح ،دايىل ،نينوى ،كركوك حمافظات من شخصية 250 ومبشاركة زماتابأل ثراأت كثراأل ماكناأل يف املصاحلة جهود لتعزيز الوطين املؤمتر النزاع دارةإو 

 .املصاحلة تعزيز حول 2095 يلولأ منذ تنفيذه متّ  الذي برانمج املنظمة على املشاركني الطالع املؤمتر وقد هدف
 اإلستجابة للنزوح من مدينة املوصل

 وقد خيمة 60000حنو  بلغت استيعابية املوصل وبطاقة ملدينة اجلنويب حملوروالواقع يف ا القيارة انحية يف النازحني إليواء 5 جدعة افتتحت وزارة اهلجرة واملهجرين خميم .
 النازحني من الساحل األمين ملدينة املوصل. عداد أخيمة إضافية يف حمافظة نينوى نظراً لتصاعد  60000نشاء إقررت اللجنة العليا إلغاثة وايواء النازحني 

  نقطة اإلحالة الرئيسية ملرافق الصحة اإلجنابية الثابتة  ستشفىهذا املعد نيسان جناح األمومة مبستشفى عذبة امليداين. يُ  90افتتح صندوق األمم املتحدة للسكان يف
ا سريرً  20جناح األمومة  ية. يضمّ واملتنقلة يف غريب املوصل، ويوفر التدخالت الطبية املنقذة للحياة للنساء الالئي يواجهن مضاعفات الوالدة وغريها من الطوارئ اإلجناب

جناح األمومة املدعوم من صندوق األمم املتحدة للسكان يف مستشفى عذبة امليداين هو جزء من جناح املصابني ابلرضوح والذي  إنّ وغرفة عمليات حلاالت الطوارئ. و 
 .تديره منظمة الصحة العاملية

  افتتحت املفوضية السامية لشؤون الالجئنيUNHCR عائلة وستستلم كل انزح. 95.000خيمة تكفي إليواء ما يقار   2.500هتيئة  حيث متّ  2 العليل حام خميم 
كما تعمل املفوضية على زايدة الطاقة  وعدة مطبخ. الشمسية الطاقة على ومصباح يعمل وحصرية وموقد للطبخ بطانيات ومواد أساسية تتضمن خيمة ،حجمها حسب

 فرد. 000000 اإلستيعابية للمخيم ليأوي مايقار 
 متويل 

   مليون دينار لدعم جهود مديرية الدفاع املدين  500نيسان عن مصادقة اللجنة العليا إلغاثة وإيواء النازحني على قرار ختصيص  0أعلنت وزارة اهلجرة واملهجرين بتاريخ
 لغرض رفع األنقاض وإجراء اإلسعافات األولية ولدعم اجلهد اإلنساين يف معارك التحرير اجلارية.

 منظمة الصحة العاملية  تأعلنWHO  نيسان عن مسامهة مكتب املفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية واحلماية  0بتاريخECHO  90مببلغ إضايف مقدراه 
 مليون يورو لدعم تقدمي خدمات الرعاية الصحية للمرضى واملصابني جراء العمليات العسكرية لتحرير مدينة املوصل.

 دة للسكان صندوق األمم املتح أعلنUNFPA  عن تلقيه مسامهمات مالية من مكتب املفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية واحلماية  نيسان 92و 1يف
ECHO   الصحة اإلجنابية وذلك لدعم توفري خدماتعلى التوايل، ي مليون دوالر أمريك 0.0مليون يورو ومن حكومة الياابن مببلغ مقداره  5مببلغ إضايف مقدراه 
حتياجات األولية للنساء والفتيات النازحات من املوصل واملناطق األخرى. ابإلضافة اىل إعادة تشغيل وجتديد عدد من مستشفيات لتلبية اإلستجابة السريعة وتقدمي اإل

 .2090يف انشائها عام الوالدة واملرافق الصحية احلكومية ومن ضمنها مستشفى الوالدة يف قضاء الفلوجة، واليت سامهت احلكومة الياابنية 
  أعلن برانمج األمم املتحدة اإلمنائيUNDP  نيسان عن تلقيه مسامهات مالية اىل صندوق متويل اإلستقرار الفوري 90و 5يف FFIS  من حكومة كندا مببلغ إضايف

م جهود إعادة اإلستقرار للمناطق احملررة، وحبسب األولوايت اليت دوالر أمريكي وذلك لدع 050.000مليون دوالر أمريكي ومن احلكومة الرتكية مبلغاً مقداره  2.2مقداره 
إبصالح البىن التحتية بسرعة  FFISمن خالل صندوق اإلستقرار الفوري  UNDPويقوم الربانمج اإلمنائي حددهتا احلكومة العراقية واحلكومات احمللية يف احملافظات. 

  حلكومات احمللية ودعم التواصل املدين واملصاحلة اجملتمعية وتوفري عمل مؤقت من خالل برامج األشغال العامة.وتقدمي منح إلقامة مشاريع صغرية وحتسني قابليات ا
  أعلنت املفوضية السامية لشؤون الالجئنيUNHCR  مليون دوالر أمريكي لإلستمرار يف تقدمي خدماهتا اىل  292نيسان عن حاجتها اىل متويل مبقدار  92بتاريخ

 املأوى وإدارة وتنسيق املخيمات.و احلماية  قطاعاتالنازحني من مدينة املوصل يف 

 

  

 
 عبد االمري حممد علي حسني
 JCMCرئيس املركز املشرتك للتنسيق والرصد 
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