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 7022حزيران  02                                                          02 تقرير رقم:

 يف العراق ةــة اإلنسانيـــاألزم
 ( 0227حزيران  02 ولغاية 0 للفرتة من) 

 
 عاملة يف العراق.واملنظمات الدولية ال ، شبكة ممثليات املركز املشرتك للتنسيق والرصدهذا التقرير هي وفق املعطيات املقّدمة من قبل احلكومة العراقيةإّن املعلومات الواردة يف  

 أبرز األخبار
 وعودة لتحريرا بعد ما ملرحلة املوصل ملدينة املستقبلية خططها وضعت العراقية احلكومة نّ أ العالق مهدي. د الوزراء جملس عام منيأ السيد كدأ 

" فالتمانس هندريك اين" دالسي العراق يف هولندا مملكة سفري استقباله خالل وأوضح هنائياً، اإلرهايب داعش تنظيم على القضاء بعد دورهم اىل أهاليها
 .وقت أبسرع ليهاا للعودة النازحني املواطنني تشجيع بغية للمدينة األساسية واخلدمات االستقرار إلعادة أولوايت بوضع قامت العراقية احلكومة نأ

 عمارعادة اإلإرئيس صندوق  ومبشاركة هولندا يفيومني  ىمدحزيران حيث استمر على  1 بتاريخ أعماله نينوى حول الدويل أمسرتدام مؤمتر اختتم 
 .الدويل والبنك تركياو  وبريطانيا وأمريكا يبو األور  واالحتاد املتحدة مماأل وممثلي ونينوى ربيلأو  بغداد من والسياسية احلكومية الشخصيات من عددو 

 احلوكمة عملية ىلا ضافةابإل اجلوانب كافة من نينوى عمارإ عادةإ عملية وتناول والغرب الشرق ومركز حباثلأل األوسط الشرق مؤسسة وقد نّظم املرمتر
 . الدويل والدعم

 شام حسن خميم حداثأ خلفية علىبياانً  حزيران 11بتاريخ مجعية اهلالل األمحر العراقي  أصدرت U2 :من التأكد املخيمات دارةإ على" جاء فيه 
 والتأكد ،الصحة دوائر قبل من فحصها قبل مطبوخة وأ جاهزة غذائية مواد يأ توزيع وعدم املخيمات، داخل النازحني مع العاملة املنظمات هوية
 داخل اجدةاملتو  اهلالل فرق نّ "أ البيان ضافأو  "الغذائية ابملواد املخيمات داخل العاملة املنظمات جتهز اليت للمطاعم صحية جازاتإ وجود من

 ."املخيمات داخل للعوائل وتوعوية صحية توصيات صدروت   النازحني وضاعأ تراقب املخيمات
  ّلغام املزروعة يف منطقة البعاج بعد خطر العبوات الناسفة واأل حزيران اىل 11تقريرها الصادر بتاريخ  يف الالجئني لشؤون السامية املفوضية رتحذ

 نزع مت لغم مزروع 099 من أكثر أنّ يف العراق و  البعاج من أكثر املناطق تلوثً  أبنّ  وأفادت التقارير استعادهتا وحتريرها مؤخراً من سيطرة تنظيم داعش.
 يف املنطقة. املاضية القليلة األايم يف فتيلها

 بناحية خيمة فقط( 099) اجلرابيع أم خميم يف انزح ألف 09 قاربي   ما" أنّ  حزيران 6بتاريخ  يف تقريره الصادر نسانحلقوق اإل العراقي رصدامل أفاد 
 والعطش، وعاجل بسبب ميوتون بدأوا وقد أيكلونه، طعام حىت أو مساعدات أو خيم دون من األرض يفرتشون( املوصل مدينة عن كلم 31) عبطة تل

  .مسنة وإمرأة طفل فعالً  تويف حيث
 (JCMCاملركز املشرتك للتنسيق والرصد ) ية اليت نفذهاالتنسيق واألنشطة جتماعاتإلا

 وذلك ملناقشة جهود  ،ين العسكري لقوات التحالف الدويلمع فريق التنسيق املد ةالدوري اتاالجتماععقد املركز املشرتك للتنسيق والرصد  يستمر
 .NOCممثل عن مركز العلميات الوطين  حبضوراإلغاثة اإلنسانية املقدمة للنازحني وسري عمليات حترير اجلانب الغريب من مدينة املوصل، 

  هذه املساعدات بشكل  حركةيقوم املركز بتأمني إيصال املساعدات االنسانية اىل العوائل النازحة عرب التنسيق املباشر مع املنظمات الدولية وتسهيل
( شاحنة حتمل مواد إغاثة 686)حيث مشلت الربقيات تسهيل حركة سيق مع مركز العمليات الوطين ( برقية تسهيل حركة ابلتن61يومي إذ مّت إصدار)

اإلنسانيني يف املنظمات الدولية وذلك لنفس الفرتة ( أتشرية دخول طارئة ومتعددة إىل العاملني 86). كما قام املركز املشرتك بتسهيل إصدارنسانيةإ
 املذكورة آنفاً.

  عقد املركز املشرتك للتنسيق والرصد اجتماعاً تنسيقياً مع برانمج األغذية العامليWFP  ووزارة التجارة بشأن نية الربانمج قطع توزيع السالت الغذائية
إبرسال تقضي يف الوقت احلايل. وقد خرج االجتماع بتوصية  %69هذه السالت اىل عن العوائل النازحة خارج املخيمات بعد خطوهتم بتخفيض 

على متويل  لوالسعي للحصو طلب حكومي اىل األمم املتحدة يدعو فيه االستمرار بتوزيع هذه السالت اىل العوائل النازحة داخل وخارج املخيمات 
 يغطي هذه املساعدات.لمن املاحنني  إضايف
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 اتئيإحصا
 النزوح:حركة 

 إحصاءات اجلهات احلكومية
  قد بلغ، 0913 حزيران 18 ولغاية 0916 تشرين األول 13أعلنت وزارة اهلجرة واملهجرين أّن عدد النازحني منذ انطالق عمليات حترير نينوى يف 

 .(فرد 013.111)عائلة  160.341
  قد بلغ ، حزيران18شباط ولغاية  10أعلنت وزارة اهلجرة واملهجرين أّن عدد النازحني منذ انطالق عمليات حترير اجلانب األمين من مدينة املوصل يف

 .(فرد 606.480)عائلة  104.611
 

 مم املتحدةاأل التابعة إىل IOMاملنطمة الدولية للهجرة إحصاءات 
  39.001قد بلغ  0913 حزيران 10ولغاية  0916عمليات حترير نينوى يف تشرين األول  انطالقعدد العوائل اليت التزال يف فرتة النزوح منذ إّن 

 فرد(. 406.080)عائلة 
  حزيران 18ولغاية حزيران  16منذ بدء العمليات العسكرية يف  قضائي بيجي والشرقاط وانحية القيارةفرد( من  141.994)عائلة  01.814نزوح 

0913. 
  0913 حزيران 18فرد( من قضاء احلوجية يف حمافظة كركوك منذ بداية شهر آب ولغاية  03.319)عائلة  16.086نزوح. 

 
 حركة العودة:

 وزارة اهلجرة واملهجرينإحصاءات 
  حزيران 18 مناطقهم احملررة منذ بدء علميات حترير نينوى ولغاية فرد( من خميمات النزوح اىل 091.016)عائلة  49.466وزارة عن عودة الأعلنت 

0913. 
  صالح  يف 102606و يف دايىل  62406عائلة عائدة من النزوح يف مراكز تسجيل العائدين منها  812011قامت وزارة اهلجرة واملهجرين بتسجيل

 االنبار. يف 662101والدين 
  املنظمة الدولية للهجرة إحصاءاتIOM  املتحدةاألمم  التابعة إىل 
  0913 حزيران 16ولغاية  0916تشرين األول  18فرد( إىل حمافظة نينوى للفرتة من  109.899)ة عائل 11.899عودة. 

 

 بغدادحمافظة 
 ةالسيدوبرفقة  ايرأ 1 يفجراء زايرة اىل خميم الغزاليه الكشفي إليواء النازحني قامت ممثليه شبكه املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف حمافظه بغداد إب 

موضوع مناقشة و م ابلسيد مدير املخي اللقاء متّ  دهاء الراوي حيث ةوالسيدالالمي عضو جملس حمافظة بغداد رئيس جلنة منظمات اجملتمع املدين  ةمهدي
   ة.الرتبيلغرض تسليم املخيم الكشفي إىل وزارة خر آإىل خميم  ةالنازحنقل العوائل 

 

 البصـرة ةـحمافظ
  ر الذي،ميكن ان تقدمه والدو  اجلنوب يف املتقدم وكادرها اليونسيف منظمة مدير مع تنسيقي اجتماع والرصد للتنسيق املشرتك املركز ممثلية عقدت

اجه ابرز النشاطات اليت قدمتها اليونسيف يف احملافظة واملشاكل واملعوقات اايت تو  مت استعراضبعد انتهاء موجة النزوح ضمن حمافظة البصرة كما 
وتنفيذ مشاريع لالطفال النازحني واجملتمع املضيف  داخل املخيمةتقدمي دعم لوجسيت للمفرزة الطبية الواقعهي  االجتماع  اترجوكانت اهم خمعملهم .

 .اليونسيف تقدمها اليت واملشاريع ابخلدمات البصرة اهوار الساكنة البصريه العوائل مشول و
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 نينوى حمافظـة
  حالة من النازحني يف خميم اخلازر  360حزيران عن تسمم حنو  11أفادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف حمافظة نينوى بتاريخU2  بعد

طفل( اىل مستشفيات أربيل وابقي احلاالت  069شخص )منهم  618إحالة حنو  تناوهلم وجبة إفطار مقدمة من قبل منظمة راف القطرية. حيث متّ 
ولياء د للتسمم هو تناول وجبة اإلفطار املكونة من )الرز والفاصالسبب احملدّ أّن . وتشري املصادر اىل ومل تسجل أي حالة وفاةمت معاجلتها ميدانيًا 

من املطعم اجملهز وشخص  6اشخاص ومنهم  3ة الدجاج. وعلى أثر احلادث مت اعتقال والدجاج واللنب( والسبب األرجح هو تسمم بكتريي من ماد
 واحد من منظمة راف القطرية مع غلق املطعم اجملهز. 

  مساعدين( لعالج حاالت التسمم يف خميم  1طبيب +  0فرق طبية كل فريق مكون من ) 1حزيران بتشكيل  11قام اهلالل األمحر العراقي بتاريخ
سيارات اسعاف لنقل احلاالت املرضية من واىل املراكز الصحية التابعة للهالل داخل املخيم حيث مت معاجلة ما يقارب  1واستخدم  U2اخلازر 
 .حالة. فضالً عن فتح كافة خمازن األدوية التابعة للهالل لتغطية املراكز الصحية يف املخيم ابألدوية واملستلزمات الطبية الضرورية 069

  ّدائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة ابأللغامت ذنف UNMAS  مع دائرة الصحة والرعاية االجتماعية العراقية وبدعم من حكومة اململكة وابلتعاون
ية والرسائل التحذير  توزيع املنشورات محالت توعية استهدفت العائدين عرب معربي العقرب والبوسيف اىل منازهلم يف املوصل. حيث متّ  ،املتحدة

نفلقة ملاملطبوعة على قناين املياه لغرض جلب انتباههم واليت حثت مبجملها على توخي احليطة واحلذر ضد خماطر األلغام واملخلفات احلربية غري ا
 والعبوات الناسفة.

  إلنقاذ احلياة اىل مستشفى السالم أجهزة مراقبة مريض ابإلضافة اىل معدات أخرى  1قامت املنظمة الدولية للهجرة وبدعم من حكومة الياابن بتوفري
 واليت ت عد املستشفى العام الوحيد يف مدينة املوصل. 

 

 

 دايىل حمافظة
 منض وذلك وجلوالء والعظيم السعدية لناحية خمصصة دايىل حمافظة إىل مكعب مرت 6و مكعب مرت 19 سعة 11 عدد نفاايت كابسات تسليم  مت 

 . $1.114.899 ومببلغEODP   قرض البنك الدويل الطارئة يف العراق /  اتالعملي –صندوق اعادة االعمار  عمل
 

 األنبارحمافظة 
  ل يعقدت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد اجتماعاَ مع املنسق امليداين ملنظمة اإلغاثة الدولية و مدير الربامج حيث مت مناقشة تسهأاير  11بتاريخ

يل يف االستقرار يف احملافظة ومن ضمن هذه املشاريع املباشرة بتأهيل مركز صحي جبإعادة اليت ستقوم بتنفيذ بعض املشاريع لغرض عمل املنظمة 
 تواجد النازحني.أماكن فرق طبية يف أربع قضاء الفلوجة وتشكيل 

  املفوضية األوروبيةة و ممثلني عن جملس احملافظ جتماعَا ضمّ نبار إوابلتنسيق مع ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد ترأس حمافظ االأاير  11بتاريخ 
قرار من االستإعادة عمل املنظمات املنفذة ملشاريع املفوضية واليت تساهم يف دعم تداول  حيث متّ  ISHO  منظمة اخلالص العراقي اإلنسانية و

 .أتهيل مساكن املواطنني املدمرة ودورات التأهيل واملساعدات الغذائيةوإعادة ائر اخلدمية البىن التحتية للدو وإعادة إعمار خالل أتهيل 
 

 خمتلف احملافظات
  حبضور الدكتور مصطفى اهلييت رئيس  اجتماعاً  حزيران 8بتاريخ عقد صندوق إعادة إعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية يف فندق الرشيد

 ةواإلسكان و وزير مار عاإل ةيف العراق والوزارات القطاعية املشمولة هبذا القرض حبضور السيدة وزير الصندوق ضم فريق تنفيذ قرض البنك الدويل 
ة مراحل تنفيذ وذلك ملناقشفريقيا أومشال وسط األكيل وزير الكهرابء كما حضر فريق عمل البنك الدويل يف بغداد ومسؤول منطقة الشرق و الصحة 

 .ن وسبل تفادي املعوقات واإلسراع إبجناز املشاريع ضمن اجلدول الزمين املخطط هلادايىل وصالح الدي يت القرض يف حمافظ
 منذ انزح123392088 من أكثر إجالء مت حيث. النازحني نقل احصائيات عن حزيران 11 بتاريخ والوفود املسافرين لنقل العامة الشركة أعلنت 

 اتبعة حافلة130 من أكثر ( وشاركت182336احملاور. وبلغ عدد النقالت حنو ) كافة من حزيران 19 ولغاية نينوى اي قادمون عمليات انطالق
 .النازحني إجالء عملية يف للشركة
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   املوصل مدينة من للنزوح اإلستجابة
 تسجيل متوكما اعلنت عن   .حزيران 11 ولغاية طارئ وموقع خميم 10 يف اجلدد للنازحني شاغر مأوى 8.014 فرتو  عن املتحدة األمم أعلنت 

 .0916 األول تشرين منذ تعليمي موقع يف انزح طالب 433.113
  جنوب  0حزيران واستجابة لتصاعد اعداد النازحني الفارين من غرب املوصل أبفتتاح خميم السالمية  3قامت املفوضية السامية لشؤون الالجئني بتاريخ

فرد(  192999عائلة ) 62999يف األايم القادمة وسيتسع املخيم لقرابة خيمة حلد اآلن وسيتم نصب املزيد  02699املوصل. حيث مت نصب حنو 
 .املفوضية شريكة فور إكتماله. فضالً عن إدارته من قبل منظمة أكتد

 لتأمني الطوارئ حلاالت االستجابة نطاق بتوسيع الصحة لوزارة دعماً آاير و  11بتاريخ  املتحدة للسكان األمم وصندوق العاملية الصحة منظمة قامت 
شخص من الذين اليزالون حمتجزين داخل املدينة القدمية غرب املوصل وأصبحت إمكانية  1892999والبالغ عددهم حنو  املدنيني وصول إمكانية

 طوارئال إمدادات متركز وأعادت الصدمات عالج نقاط عدد فقد قامت املنظمة وشركائها بزايدة. الصحية حمدودة للغاية دماتاخل وصوهلم إىل
ن توسيع نطاق قدرة فضالً ع .الستقباهلم املخصصة واملخيمات النازحني جتمع نقاط وحول املوصل داخل الطبية اللوازم وسائر للحياة املنقذة واألدوية

 غري ألطفالا حتصني إىل هتدف املوصل غرب يف جديدة متنقلة طبية إضافية ونشر مخسة عيادات إسعاف سيارات 6 اإلحالة الطبية من خالل توفري
 ضافية.خميماهتم إ ويف واستقباهلم النازحني لتجمع الرئيسية املواقع مجيع يف األساسية الصحية الرعاية خدمات وتوفري امللقحني

  ( حبوايل العريب حي منطقة) االيسر املوصل جانب يف املؤقتة( النازحني استقبال نقطة) الطوارئ نقطة اهلالل األمحر القطري بنصب وجتهيزمجعية قامت
 االمين الستقبال جلانباب القدمية ابملدينة اجلارية العسكرية العمليات ملنطقةطوارئ  نقطة خيمة مقدمة من قبل االحتاد االوريب. واليت تعترب أقرب 11

 .النازحني
 

 متويل 
  العاملى األغذية برانمجأعلنWFP لدعم يورو مليون 08 مسامهة مالية مقدارها األملانية احلكومة حزيران عن تقدمي 10بتاريخ  املتحدة لالمم التابع 

 .البالد أحناء خمتلف يف حمافظات أربع يف عراقي انزح الف 036 اىل املقدمة الغذائية املساعدات
 أعلن برانمج األمم املتحدة اإلمنائيUNDP  مليون دوالر  1.6حزيران، عن تقدمي احلكومة األسرتالية مسامهة مالية إضافية مقدارها  11بتاريخ

 . اترخيهمليون دوالر لغاية  1وهبذا يصبح إمجايل مسامهة أسرتاليا حنو . FFSإلستقرار اأمريكي اىل مشروع إعادة 
 االحتياجات لتلبية العام هناية مليون دوالر حىت 106عاجل يُّقدر حبوايل  لتمويل حباجة إهنا حزيران 0 بتاريخ الالجئني لشؤون السامية املفوضية أعلنت 

 مليون 69 رباقأي ما ي   املطلوبة، األموال نصفوعادوا اليها. إذ ستستخدم  املوصل من نزحوا ممن املستضعفني والرجال والنساء لألطفال امللحة
 638 العام هذا العراق يف املفوضية تقدمها اليت واملساعدة احلماية برامج جمموع تكلفة حديثا. وتبلغ انزحة عائلة ألف مئة من أكثر ملساعدة دوالر،
 .فقط %01 بنسبة اآلن حىت مولت دوالر، مليون

 
 االعمارمشاريع إعادة 

 اإلسكندرية) ناطقم يف املاء جممعات وأتهيل متضررة شبكات تبديل مابني تراوحت ماء مشروع عشر ثالثة تنفيذ من االعمار إعادة صندوق انتهى 
  . عراقي دينار مليون ومثانون وثالثة مليار 1.981.999.999 امجالية وبكلفة اببل حمافظة من( النصر وجرف

 من االنتهاء مت  اوالف شركة وتنفيذ الدويل البنك قرض/العراق يف الطارئة التنمية عملية وضمن االعمار اعادة صندوق من وتنسيق مباشر إبشراف 
 .أمريكي دوالر الف وتسعمائة ماليني أربعة( 4.0992999) امجالية وبكلفةيف حمافظة صالح الدين  الضلوعية جسري اعمار
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 االستقرار اعادة مشاريع
 داخلياً  للنازحني شاملةال اجلودة ذي والثانوي بتدائياإل التعليم اىل الوصول" مشروع املاضي األسبوع األوريب حتاداإل مع ابلشراكة اليونسكو أطلقت 

 التعليم فرصة لقادمةا سنوات الثالث خالل املشروع هذا وسيقدم. يبو األور  االحتاد قبل من واملمول" العراق يف ابألزمة املتأثرة املناطق يف والالجئني
 قدرة عززسي كما ابألزمات املتأثرة احملافظات يف والالجئني النزوح من والعائدين داخليا النازحني من والشباب األطفال من 1992999 لقرابة

 .الطوارئ حاالت يف التعليم وبرامج ملشاريع الالفعّ  التنفيذ على احلكومية وغري احلكومية املؤسسات
 يف  املياه ملعاجلة األزركية حزيران حمطة 1بتاريخ  العراق يف اإلمنائي املتحدة األمم لربانمج التابع االستقرار متويل وصندوقالعراقية  احلكومة افتتحت

 تاملعدا وجهز املدمرة الضخ حمطة حيث قام الفريق العامل إبصالح .املدينة سكان من ابملئة 69 من ألكثر الشرب مياه توفر اليت ،مدينة الفلوجة
 احملطة مباين كافة من ةاملتفجر  العبوات إبزالة ابأللغام املتعلقة لألعمال املتحدة األمم دائرة فضاًل عن قيام. واملولدات املياه مضخات مثل الرئيسية،

الفلوجة، فضالً  يف استقرار مشروع 199 من أكثر دعم من 0916منذ آب  وقد متكن الربانمج .األراضي من مربع مرت 492999 من أكثر ومن
 مخس ذلك يف مبا تفجرات،امل من التحتية والبنية األراضي من مربع مرت مليوين قرابةمن تطهري  ابأللغام، املتعلقة لألعمال املتحدة األمم ئرةعن قيام دا

 مدرسة. 88و مياه نقطة 10و صحي صرف موقع 11و صحياً  مرفقاً  10و الكهرابء لتوليد حمطات
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