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 7108حزيران  8                                                             81 تقرير رقم:

 األزمـــة اإلنسانيــة يف العراق
 ) للفرتة من 81 آاير ولغاية 8حزيران(

 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

  اخذ القرارات املناسبة الستقبال واغاثة العوائل ااير ملناقشة الوضع االنساين يف املوصل و  92عقد الفريق االستشاري االعلى اجتماعه الدوري يف بغداد بتاريخ
 النازحة.

 مصفوفات بعمل توقام أولوايت، لديها التنفيذية وأجهزهتا العراقية احلكومة ، أنبغداد يف نيوزلنداخالل لقاءه مع سفري  الوزراء جمللس العام األمني كدأ 
 للنازحني يةاالغاث واجلهود التحرير، عمليات يف السريع ابلتطور إعجابه السفري بدىومن جانبه أ .احملررة املناطق اىل االستقرار وإعادة االعمار إلعادة خاصة،

 .والتدريب األلغام نزع جمال يف وخاصة خمتلفة جماالت يف للمساعدة بالده استعداد كما أبدى املخيمات، أو احملررة املناطق يف سواء
 اجلهود لتنسيق تمرارابس اليونيسيف منظمة مع تعمل احلكومة أّن " .العراق يف اليونيسفمنظمة  رئيس انئب هخالل استقبال الوزراء جمللس العام األمني أكد 

 التحدايت كل تذليل سبيل يف تتواىن لن احلكومية األجهزة وأضـاف أبّن " .العمل وحتدايت معوقات بتذليل والقيام العراق، يف مهمتها جناح ضمان اجل من
 ."اإلرهابية داعش عصاابت جرائم جراء من عاانه ما عاىن بلد يف ابلطفولة واالهتمام التعليمي ابملستوى رتقاءالل املنظمة هدف اجل من

 والرصد للتنسيق املشرتك املركز قدم JCMC طائرات شحن جزائرية يف مطار بغداد الدويل حمملة مبساعدات  6واملوافقات االصولية بشان هبوط  تسهيالالت
 .دويةأو  ذائيةغ وغري غذائية وادم اىل الشعب العراقي سلمت اىل مجعية اهلالل االمحر العراقي واليت تتضمن اجلزائرية احلكومة هبا تربعتإنسانية 

 (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 يف مقره  يستمر

 .NOCممثل عن مركز العلميات الوطين  وحبضوراإلغاثة اإلنسانية املقدمة للنازحني وسري عمليات حترير اجلانب الغريب من مدينة املوصل، 
  العوائل النازحة عرب التنسيق املباشر مع املنظمات الدولية وتسهيل حركة هذه املساعدات بشكل يومي إذ يقوم املركز بتأمني إيصال املساعدات االنسانية اىل

 (6) عدددولية شحن  اتوطائر ( شاحنة 279)حيث مشلت الربقيات تسهيل حركة سيق مع مركز العمليات الوطين ( برقية تسهيل حركة ابلتن66مّت إصدار)
الل خ( أتشرية دخول طارئة ومتعددة إىل العاملني اإلنسانيني يف املنظمات الدولية وذلك 67)قام املركز املشرتك بتسهيل إصدارحتمل مواد إغاثة انسانية. كما 

 الفرتة احملددة ابلتقرير.
 منظمات ورؤساء غراندي ليز السيدة مع الدوري اجتماعه والرصد للتنسيق املشرتك املركز عقد OCHA وUNMAS، املستجدات عرض جرى حيث 

 .العراق يف األلغام نزع وأنشطة املوصل يف اإلنساين الوضع حول
 برفقة فريق من برانمج االمم املتحدة االمنائي املركز املشرتك للتنسيق والرصد من مقر فريق  قامUNDP  يف حمافظة نينوى واببل  ممثليتهبزايرة ميدانية اىل

العمل على فضالً عن اجراء تقييم دوري لعمل هذه املمثليات و  ،االنسانية وجهود دعم االستقرار يف احملافظاتاوضاع النازحني والية االستجابة لالطالع على 
 توفري متطلبات عملها.

 اتئيإحصا
 حركة النزوح:

 إحصاءات اجلهات احلكومية
  عائلة  759.927 قد بلغ، ااير 17 ولغاية 9176 األولتشرين  77أعلنت وزارة اهلجرة واملهجرين أّن عدد النازحني منذ انطالق عمليات حترير نينوى يف

 .(فرد 051.970)
  712.157قد بلغ ، ااير 17شباط ولغاية  72أعلنت وزارة اهلجرة واملهجرين أّن عدد النازحني منذ انطالق عمليات حترير اجلانب األمين من مدينة املوصل يف 

 .(فرد 677.917)عائلة 
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 إحصاءات منظمات االمم املتحدة

 ملنظمة الدولية للهجرةحّددت ا IOM شرين األول عمليات حترير نينوى يف ت انطالقإىل األمم املتحدة عدد العوائل اليت التزال يف فرتة النزوح منذ  التابعة
 فرد(. 170.791)عائلة  61.191قد بلغ  9177 حزيران 7ولغاية  9176

  ة حّددت املنظمة الدولية للهجرIOM منذ  قضائي بيجي والشرقاط وانحية القيارةفرد( من  796.716)عائلة  99.157نزوح لتابعة إىل األمم املتحدة، ا
 .9177ااير  90ولغاية حزيران  76بدء العمليات العسكرية يف 

 ملنظمة الدولية للهجرةحّددت ا IOM فرد( من قضاء احلوجية يف حمافظة كركوك منذ بداية شهر  26.270)عائلة  76.751إىل األمم املتحدة، نزوح  التابعة
 .9177 ااير 90آب ولغاية 

 ة ملنظمة الدولية للهجر حّددت اIOM  تشرين األول ولغاية  70فرد( من حمافظة نينوى منذ  170.706)عائلة  61.117التابعة إىل األمم املتحدة، نزوح
 .9177ااير  97

 حركة العودة:
 احلكوميةإحصاءات اجلهات 

  17 مناطقهم احملررة منذ بدء علميات حترير نينوى ولغاية فرد( من خميمات النزوح اىل 707.717)عائلة  16.951أعلنت وزارة اهلجرة واملهجرين عن عودة 
 .9177 ااير

  صالح الدين  يف 776557ويف دايىل  56760عائلة عائدة من النزوح يف مراكز تسجيل العائدين منها  70.071قامت وزارة اهلجرة واملهجرين بتسجيل
 .9177ااير  17ولغاية  االنبار يف 69.775و

 إحصاءات منظمات االمم املتحدة
  حددت املنظمة الدولية للهجرةIOM  9176تشرين األول  70فرد( إىل حمافظة نينوى للفرتة من  712.511)ة عائل 91.955التابعة لألمم املتحدة، عودة 

 .9177 حزيران 7ولغاية 
 

 حمافظة نينوى
   البشرية للمستوطنات املتحدة األمم برانمجعّقد (UN-Habitat)، العراق يف الياابن خرجيي ورابطة (JAAI )الدويل للتعاون الياابنية والوكالة (JICA ،)

أكدت على أمهية و  املوصل وتنمية البناء، وإعادة واملصاحلة، الصراع بعد ما مرحلة يف احلضري التخطيط دور ملناقشة مشرتكة دراسية حلقة ايرا 70 بتاريخ
 والتمويل احلضري االقتصاد وكذلك احلضرية التشريعات مع والتصميم احلضري التخطيط بني جتمع واليت اجلديدة، احلضرية األجندة يف الثالثي النهجاعتماد 

 املوصل. بناء وإعادة احلضري اإلصالح حتقيق أجل من
 ااير وابلتعاون مع 70بتاريخ  اخلريية قطرمنظمة  نفذت (اإلنســــــانية اإلغاثة هيئة -İHHمشــــــروعا ) املوصــــــل قثل بتقدد مســــــاعدات  انزحي لفائدة إغاثيا

أكثر من  نهام(. حيث بلغ عدد املســـــتفيدين كان وده أربيل، خميمات ،عربت ليالن، شـــــام، حســـــن خازر، قيماوا، نركزليه،) غذائية وغري غذائية يف خميمات
 .قطري رايل مليونحنو  وبلغت تكلفتها ،شخص 976111

  املستشفى امليداين يف محام العليل ومتابعة خدمات الطوارئ املقدمة وابلتنسيق مع املعنني لغرض التوسع يف تقدد خدماتمنظمة أطباء بال حدود / فرنسا  تزار 
 الطوارئ لغري اجلرحى ابإلضافة اىل اخلدمات األخرى.

 حمافظة النجف األشرف
  وابلتنسيق مع ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد  جرة واملهجرين والنقلعتبة العلوية املقدسة ووزاريت اهلابلتعاون بني الJCMC  سجلتيف حمافظة النجف 

اد الغذائية اإلجراءات القانونية واتمني احلافالت هلم وجتهيزهم ابملو ستكمال وا مع تقدد كامل التسهيالتاجلانب االيسر  حمافظة نينوى عائلة اىل 951عودة 
 زمة ضمن محلة اإلعادة الطوعية للنازحني.الال
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 حمافظة صالح الدين 

 يف العراق  اإلمنائي املتحدة األمم برانمج قامUNDP صــالح كومةح من بدعمو  للمدينة، النظيفة املياه وانتاج مكيشــيفة مياه مشــروع تشــغيل إعادة بتنفيذ 
 .الربانمج قبل من املنفذ العراق استقرار برانمج ضمن املشروع املشروع. ويندرج هذا من ٪71 من أكثر بتخريب داعش ميتنظ تسبب ان بعد الدين

 
 حمافظة واسط

  األمحر  للصليب الدولية اللجنةقامتICRC اليت النازحة عوائللل املاء أانبيب خطواسط بتنفيذ أعمال املرحلة الثانية لــّمد  ماء دائرةقبل  من مباشر وبتنفيذ 
 لةاملقب األايم كم. وسيتم االنتهاء من أجناز املرحلة الثانية من املشروع خالل71 بطولو  شوملي نعمانيه طريق طول على احلسينية واملواكب الكرفاانت تسكن
 ابلتنفيذ املاء مديرية قامتو  االانبيب تجهيزب الوزارة تكفلت حيث واسط واملهجرين ودائرة ماء اهلجرة وزارة ابلتعاون بني تنفيذها مت االوىل املرحلة ان علماً 

 .املباشر
 

 األنبارحمافظة 
  حنو تروي واليت ة اجلزيرةاألروائية يف منطق البوهايس حمطةمع حمافظة األنبار بتشغيل  وابلتعاونقام صندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية 

 معهد الصقالوية بعد إعادة أتهيله وبكلفة إمجالية بلغتكما قام الصندوق ابفتتاح  ضمن ختصيصات الصندوق. دينار مليون 05 وبكلفة دومن 16511
 دينار عراقي. 671.909.111

 النازحني وحتدايت جاتاحتيامع السلطات احمللية  زايرته أثناء وانقش الفلوجة، مدينة فايس لوثر توماس العراق يف للهجرة الدولية املنظمة بعثة رئيس زار 
التابع  اجملتمعية التنمية رانمجب فضاًل عن مناقشته سبل توسيع .احمللي االقتصادي االنتعاش على تركز اليت تلك سيما وال املنظمة، مشاريع مراجعةو  والعائدين
 خمتارة جمتمعات من شخص 911 من أكثر فعلياً  حصل وقد. شخص 951 من ألكثر شيالع كسب لسبل الدعم لتوفري األنبار للهجرة يف الدولية للمنظمة

 املرأة، قكني مركزاألعمال. كما زار الوفد  تطوير خدمة دورات مع جنب إىل جنبا جتارية، حمالت فتح إعادة أو لبدء األعمال دعم حزم على الفلوجة من
 وإعادة املياه، وشبكة املياه صريفت حمطة أتهيل إعادة مثل التنفيذ قيدالبىن التحتية اليت الزالت  إضافة اىل مشاريع. وجتهيزه إصالحه على املنظمة تساعد حيث
 يف الفلوجة الصحية الرعاية مركز أتهيل

 
 خمتلف احملافظات

  أفاد ممثل املركز املشرتك للتنسيق والرصدJCMC  آاير، أن الوزارة تقوم بنقل النازحني من خمتلف حماور عمليات التحرير اجلارية  90يف وزارة النقل بتاريخ
فرد، فيما بلغت   67.512حافلة وبلغ عدد النازحني الذين مت نقلهم  779آاير،  97ولغاية  97حيث بلغ عدد احلافالت املشاركة يف الواجب للفرتة من 

 لرت.  21.706وفريها للحافالت كمية الوقود اليت مّت ت
 لتقددعلى تضافر اجلهود يف مجيع احملافظات  9177أاير  70بتاريخ  الوكيل االقدم لوزارة العمل والشون االجتماعية خالل اجتماع هيئة رعاية الطفولة أكد 

 كيلو( يف حمافظة االنبار.  70عوانت واملساعدات اىل خميم )املساندة لألطفال يف املناطق احملررة. وكما بني انه مت االتفاق على تنظيم محلة لتقدد امل
 منظمة الصحة العاملية  نفذتWHO دف األطفال واليت تسته القادمة األطفال شلل ودهوك محلة مديرايت الصحة يف حمافظات نينوى وأربيل مع وابلتعاون

 .اخلامسة سن دون انزح طفل 7116111 حنو احلملة وستستهدف. 9177 ايرا 95 إىل 97 من ستنطلق اليتو  املوصل يف النازحني
 

 متويل 
  البشرية  للمستوطنات املتحدة األمم لربانمج احلاكم اجمللسصادقUN-Habitat املنعقد يف نريويب بتاريخ  والعشرين السادس االجتماع جلسة ختام يف

 يتم صندوق إنشاء علىو  احلضريّة لألزمات االستجابة يف البشرية للمستوطنات املتحدة األمم برانمج دور لتعزيز العراق من املقرتح القرار مشروع اير علىا 79
   .القائمة البشرية ملواردا إطار يف إدارهتا تتمّ  اليت الطوارئ وحاالت احلضرية األزمات يفللربانمج  السريع التدخُّل الطوعية لتيسري املسامهات من قويله
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 املدنية احلماية وإدارة اإلنسانية للمساعدات السامية األوروبية املفوضية أعلنت (ECHO )املتحدة األمم وكالة اىل يورو، مليون 1 مقداراها منحة تقدميها عن 
 من شخص ألف 701 نم أكثر عددهم والبالغ النزاع من املتضررين السكان ملساعدة اإلنسانية استجابتها من الرابعة املرحلة تنفيذ لغرض العراق يف للهجرة

 تعمل اليت واجلماعات احلكومية طاتوالسل احمللية اجملتمعات قادة مع ابلتنسيق املشروع وسيُنفذ املضيفة واجملتمعات والعائدون داخليا النازحون فيهم مبا العراقيني
 إىل 9179 عام منذ العراق يف املفوضية ملسامهات اإلمجايل املبلغ سيصل املرحلة هذه وبتنفيذ  أشهر، تسعة ملدة يستمرمن املؤمل أّن و  اإلنسانية اجملاالت يف

 .يورو مليون 97 حوايل
 

 مشاريع إعادة االستقرار
 قضاء يف العسكري حليا مداخل طرق تبليط مشروع دايىل حمافظوالسيد  هلا املرافق والوفد منسق الشؤون اإلنسانية يف العراق كراندي ليز افتتحت السيدة 

. وبعد االفتتاح مت عقد اجتماع موسع يف ديوان UNDP االمنائي املتحدة االمم ربانمجإعادة االستقرار يف العراق التابع ل مشاريع أحد يُعداملقدادية والذي 
 ( ابإلضافة اىل الصحةو  والرتبية والكهرابء املاء قطاعات ) يف  اخلدمية املشاريع من جمموعه يف للمحافظة الـــــمنظمة دعم احملافظة  وتوصل االتفاق فيه على

 احملافظة. عموم يف الربامج بعض تنفيذ خالل من عمل فرص وتوفري الرايضية املشاريع
 املواطنني ملئات للدخل مدرة ادرمص يؤّمن حيث كركوك حمافظة يف بشري قرية يف العمل مقابل النقد مشروع بتنفيذ العراق اإلمنائي يف املتحدة األمم برانمج يقوم 

 .الربانمج قبل من املنفذ العراق استقرار برانمج ضمن املشروع هذا يندرج. القرية أتهيل إعادة يف مسامهتهم لقاء
 عرب احلدود، خارج مستقبال التوسع فرصة له لتتاح العربية، الدول يف نظرائه مع حتالفات بناء إىل األردين اخلاصاير القطاع ا 97بتاريخ الدويل  البنكا دع 

 إلعادة ضافةإ فيها، األزمة بسبب العراق يف احملررة اليت هدمت املناطق اعمار إلعادة جدية خطط وجود مؤكدا واليمن، وليبيا العراق إعمار إعادة مشاريع
 .داعش عصابة من احملررة املناطق أعمار

 
 
 
 

 

  
 عبد االمري حممد علي حسني
 JCMCرئيس املركز املشرتك للتنسيق والرصد 

 1087حزيران  8                     
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