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 7202 متوز 9                                                                22 تقرير رقم:
 األزمـــة اإلنسانيــة يف العراق

 ) للفرتة من22 حزيران ولغاية 9 متوز(
 

 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

   الوزراء، جمللس العامة األمانة يف اعماله عقد الذي 7102 لسنة الرابع الوكالء جملس الجتماع ترؤسه خاللالعالق  مهدي. د الوزراء جمللس العام األمنيأكد 
 جمال يف جهودها بنيت ودقيقة واقعية تقارير إلعداد املباشرة العالقة ذات الوزارات داعيا   اليها، االستقرار إلعادة احملررة املناطق احتياجات حتديد ضرورة على

 هذا يطرح موحد وطين بتقرير عهامج سيتم املذكورة التقارير أن اىلوأشار  .العودة مبشاريع ترتبط اليت نيةآلا احتياجاهتا وحتديد احملررة املناطق يف االستقرار إعادة
 بذلتها اليت هوداجل سيظهر التقرير ان اىل ولفت االستقرار، وإعادة االعمار إعادة مشاريع لدعم املاحنة الدول ستعتمده والذي واشنطن مؤمتر يف األسبوع
 .ابلبالد مرت اليت املالية االزمة ظل يف السابقة املرحلة يف االستقرار وإعادة اإلنسانية االستجابة جماالت يف العراقية احلكومة

 
 (JCMCاملركز املشرتك للتنسيق والرصد ) ية اليت نفذهاالتنسيق واألنشطة جتماعاتإلا
  فريق التنسيق املدين العسكري لقوات التحالف الدويل، وذلك ملناقشة جهود متوز اإلجتماع الدوري مع  5عقد املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف مقره بتاريخ

 .يباإلغاثة اإلنسانية املقدمة للنازحني وسري عمليات حترير اجلانب الغريب من مدينة املوصل واملناطق اليت التزال حتت سيطرة داعش اإلرها
 متوز يف مقر مركز العمليات الوطين  3ريخ شارك املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف اإلجتماع الذي عقد بتاNOC  حبضور ممثلني عن وزارة العمل والشؤون

رشاداي  ليستفيد ااإلجتماعية ومنظمة اليونسيف حيث مت مناقشة موضوع األطفال النازحني وتوفري اإلستجابة الالزمة هلم. كما قدمت منظمة اليونسيف دليال  
 يتضمن توجيهات لكيفية التعامل مع األطفال النازحني، وسيتم توزيعه بعد مراجعته من قبل احلكومة العراقية.    منه أفراد القوات األمنية يف امليدان

  70عقد املركز املشرتك للتنسيق والرصد اجتماعا  تنسيقيا  يف مقره بتاريخ ( حزيران مع منظمة أايدي الرمحةMercy Hands جرى خالل اإلجتماع .)
ركز ملامج اإلنسانية اليت تنفذها املنظمة يف خمتلف احملافظات وإمكانية توسيعها لتشمل اعادة اإلستقرار يف املناطق احملررة.مع تقدمي عرض اإستعراض اجلهود والب 

 إستعداده لتقدمي كافة التسهالت الالزمة ملنظمة أايدي الرمحة.
 لعمل امناقشة  شؤون االنسانية يف العراق. جرى خالل اإلجتماعمع منسقة ال تنسيقيا   اجتماعا  حزيران  01بتاريخ املركز املشرتك للتنسيق والرصد  رئيس عقد

 احملررة. فضال  عن تكثيف جهود اعادة اإلستقرار للمناطق اإلغاثي اجلاري للمتضررين من األزمة وكذلك املشاكل واملعوقات واجياد أفضل السبل ملعاجلتها،
 حزيران مع ممثلي منظمة اهلجرة الدولية  01ماعا  تنسيقيا  يف مقره بتاريخ عقد املركز املشرتك للتنسيق والرصد اجتIOM  وذلك ملناقشة آليات تسهيل حركة

ظات الدولية العاملة يف احملاف ةاملساعدات اإلنسانية والبامج اليت تنفذها املنظمة يف احملافظات. كما مت مناقشة التعاون بني الفرق امليدانية التابعة ملنظمة اهلجر 
 مع ممثليات املركز املشرتك للتنسيق والرصد.

  حزيران مع ممثلي املفوضية السامية لشؤون الالجئني ملناقشة جهود املفوضية يف بناء  01عقد املركز املشرتك للتنسيق والرصد اجتماعا  تنسيقيا  يف مقره بتاريخ
وذلك  01ة خميم الكيلووضية بتوسعخميمات جديدة وتوسيع املخيمات املوجودة إلستقبال النازحني من مناطق غرب األنبار حيث مت اإلتفاق على أن تقوم املف

خيمة جديدة فضال  عن التنسيق مع اجلهات ذات العالقة لغرض لتحديد املناطق اآلمنة والقريبة من مصادر املياه ووسائط النقل والطاقة  507إبضافة أكثر من 
 يف حمافظة األنبار لغرض بناء خميم جديد عليها.

 نسانية اىل العوائل النازحة عب التنسيق املباشر مع املنظمات الدولية وتسهيل حركة هذه املساعدات بشكل يومي إذ يقوم املركز بتأمني إيصال املساعدات اال
( شاحنة حتمل مواد إغاثة 811)حيث مشلت البقيات تسهيل حركة  حزيران 70سيق مع مركز العمليات الوطين بني ( برقية تسهيل حركة ابلتن81مّت إصدار)

( أتشرية دخول طارئة ومتعددة إىل العاملني اإلنسانيني يف املنظمات الدولية وذلك لنفس الفرتة املذكورة 50)قام املركز املشرتك بتسهيل إصدارانسانية. كما 
 آنفا .
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 اتئيإحصا
 حركة النزوح:

 إحصاءات اجلهات احلكومية
 038,311 حنو بلغت متوز، 6 ولغاية شباط 01 بتاريخ نينوى حملافظة األمين اجلانب حترير عمليات انطالق منذ النازحني عدد أنّ  واملهجرين اهلجرة وزارة أعلنت 

 .(فرد 286,268)
 (فرد 111,015) عائلة 021,617 بلغ قد متوز 6 ولغاية نينوى حترير عمليات انطالق منذ الكلي النزوح جمموع أنّ  واملهجرين اهلجرة وزارة أعلنت.  

 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(. 170.131)عائلة  036.123قد بلغ  7102 متوز 6ولغاية  7106
  ة حّددت املنظمة الدولية للهجرIOM منذ  قضائي بيجي والشرقاط وانحية القيارةفرد( من  087.021)عائلة  73.615نزوح لتابعة إىل األمم املتحدة، ا

 .7102 متوز 7ولغاية حزيران  06بدء العمليات العسكرية يف 
 ملنظمة الدولية للهجرةحّددت ا IOM وجية يف حمافظة كركوك منذ بداية شهر فرد( من قضاء احل 11.567)عائلة  06.872إىل األمم املتحدة، نزوح  التابعة

 .7102 متوز 7آب ولغاية 
 ة ملنظمة الدولية للهجر حّددت اIOM  تشرين األول ولغاية  01فرد( من حمافظة نينوى منذ  170.131)عائلة  036.123التابعة إىل األمم املتحدة، نزوح

 .7102 متوز 5
 حركة العودة:

 إحصاءات اجلهات احلكومية
 احملررة مناطقهم اىل( فرد 771,271) انزحة عائلة 85,277 عودة عن متوز 6 بتاريخ واملهجرين اهلجرة وزارة أعلنت. 
  وصالح الدين  يف 07,515و يف دايىل  5,875عائلة عائدة من النزوح يف مراكز تسجيل العائدين منها  12,828قامت وزارة اهلجرة واملهجرين بتسجيل 

 االنبار. يف 61,828
 منظمات االمم املتحدةإحصاءات 

  حددت املنظمة الدولية للهجرةIOM  7106تشرين األول  01فرد( إىل حمافظة نينوى للفرتة من  707.137)ة عائل 35.827التابعة لألمم املتحدة، عودة 
 .7102 متوز 6ولغاية 

 نينوى حمافظـة
  اتالعملي من املتضررة املناطق إعمار إعادة صندوق رئيسحزيران ورشة عمل حبضور رئيس اهليئة و  06بتاريخ  أربيل حمافظة يف الوطنية نينوى هيئة عقدت 

 أن ميكن اليت الكفيلة السبلو  مناطقهم إىل نينوى حمافظة من النازحني إعادة آليات النروجيية ملناقشة اخلارجية وزارة وممثل وعدد من املسؤولني العراقيني اإلرهابية
 .العودة مناطق إىل احلياة وإعادة واالستقرار العودة تسهيل يف االجتماع هذا يف املشاركة اجلهات هبا تساهم

 املثىن ةـحمافظ
  كي مدير برانمج االغذية مع السيد كيتون سانثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد ومماجتماع برائسة السيد انئب حمافظ املثىن االول متوز مت عقد  8بتاريخ

ئب اح السيد النيف حمافظة املثىن واوضيف اجلنوب والوفد املرافق له حول ايقاف االخري للمساعدات املقدمة للعوائل النازحة ومعظم براجمة   WFPالعاملي 
  خصصة من قبله لدعم العوائل النازحة خار  املخيماتامل %8بنسبة الـ WFPوطالب سيادته الـ  WFPحاجة العوائل واجملتمع املضيف للـ 

 دايىل حمافظة
 اربيل يف احملافظة بورشة عمل العضاء الفريق التقين خللية االزمة واليت اقامها برانمج االمم املتحدة االمنائي يف املركز املشرتك للتنسيق والرصد شاركت ممثلية 

 .ئ التحتيهاالستجابه السريعه العاده بناء البن اعداد خطه  لتعليم املشاركني يف متوز يف اربيل وبتمويل من االحتاد األوريب و ذالك  8-7من للفرتة 
 



 

JCMC 
 

 

 مجهورية العراق

 األمانة العامة جمللس الوزراء
صدوالر املركز املشرتك للتنسيق   

General Secretariat of the Council of Ministers 
Joint Coordination and Monitoring Center-JCMC 

 

 

 3 

 ذي قارحمافظة 
  العاملي االغذية برانمج مدير سانكي كيتون السيد مع قار ذي حمافظ السيدعقد  متوز 3بتاريخ WFP  من كل ضورحبو   له املرافق والوفد اجلنوب يف 

 العاملي االغذية مجبران ايقاف حولة املركز املشرتك للتنسيق والرصد وممثلي اهلجرة دائرة مدير والسيد املنظمات لشؤون املستشار الزيدي خالد السيد
 خار  النازحة العوائل لدعم قبله من املخصصة %8الـ بنسبة WFP الـ سيادته وطالباحملافظة  يف هبراجم ومعظم النازحة للعوائل املقدمة للمساعدات

 . املخيمات
 األنبارحمافظة 

 تفجريا   شهد ان بعد 61 الكيلو خميم إلغالق الالزمة اإلجراءات كافة اختاذ عن متوز 8 بتاريخ االنبار حمافظة يف والرصد للتنسيق املشرتك املركز ممثلية افادت 
عائلة  875ا حنو العوائل النازحة والبالغ عدده نقل . حيث متاماان   أكثر مواقع إجياد خالل من املخيم لنازحي العاجلة االستجابةفضال  عن تقدمي  .انتحاراي  

 .احلبانية الواقع يف مدينة السياحية املدينة جممعوايوائهم يف 
 باراالن صحة دائرة مع وابلتعاون العراق لصاحل اجملمعة االموال صندوق مع وابلشراكةمتوز  7بتاريخ  والتنمية لإلغاثة املوحدة العراقية الطبية اجلمعية افتتحت 

 يف النازحني اىل يةاالدو  انواع وخمتلف الطبية واملستلزمات اخلدمات بتقدمي الفور على املباشرة ومت االنبار مبحافظة 01 الكيلو خميم يف الصحي االمل مركز
 املخيم.

 واسط حمافظة
  مكتب مسؤول انكيس كيتون السيد ورضوحب العاملياألغذية  برانمج وفد مع واسط حمافظ السيد حبضور احملافظة ديوان يف اجتماع عقد مت متوز 7بتاريخ 

 ابستثناء النازحة العوائل عن ذائيةالغ املساعدات قطع خبصوص التباحث مت حيث املركز املشرتك للتنسيق والرصد وممثلية له املرافق والوفد البصرة يف  اجلنوب
 يتعذر الذين فرتلع قضاء من هم النازحني اغلب ان العلم مع. عنها كليا املساعدات قطع وابلتايل خميمات لديها التوجد واسط حمافظة ان ومبا. املخيمات

 لطريقة مقاربة لكوهنا املخيمات معاملة تعامل ابن العوائل هذه جعل على الرتكيز ومت كبري بشكل النعمانية قاطع يف املتواجدين احلاضر الوقت يف عوهتم
 . املخيمات

 خمتلف احملافظات
  أفاد ممثل املركز املشرتك للتنسيق والرصدJCMC أن الوزارة تقوم بنقل النازحني من خمتلف حماور عمليات التحرير اجلارية حيث بلغ عدد  ،يف وزارة النقل

فرد، فيما بلغت كمية  026,781حافلة وبلغ عدد النازحني الذين مت نقلهم 0.010، متوز 0ولغاية  حزيران  00احلافالت املشاركة يف الواجب للفرتة من 
 لرت.  050,505الوقود اليت مّت توفريها للحافالت 

   املوصل مدينة من للنزوح اإلستجابة
 لتجهيز نقطة استقبال انزحي املوصل يف حي العريب.خيمة مقدمة من االحتاد األوريب وذلك  00بعثة العراق بنصب حنو -قام اهلالل األمحر القطري 
 حزيران 71 ولغاية طارئ وموقع خميم 01 يف اجلدد للنازحني شاغر مأوى 1.112 حاليا   يتوفر. 
 6102 األول تشرين منذ تعليمي موقع يف انزح طالب 810.612 تسجيل مت. 

  خميم السالمية جنويب شرق املوصل خيمة يف  7,511متوز عن أجناز مهام تصميم حنو  3اشارت املفوضية السامية لشؤون الالجئني يف تقريرها الصادر بتاريخ
مأوى  5,111املخيم حنو مشغول(. ومع اجناز املرحلة الثانية من اعمال التوسيع سيوفر  8,517مأوى )منه حنو  8,257حيث يستوعب املخيم حاليا  حنو 

مأوى يف  882مأوى شاغر للنازحني اجلدد يف خميماهتا مشال املوصل وعلى الشكل التايل: 0,115إضايف. كما نوهت املفوضية يف تقريرها اىل وجود حنو 
 مأوى يف خميم القيماوة. 72و 7مأوى يف خميم النركزلية 0,870و 0خميم النركزلية 

 

          
 حسنيعبد االمري حممد علي 

 JCMCرئيس املركز املشرتك للتنسيق والرصد 
 2027 متوز 9                              
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 صورة عنه اىل :
 .مكتب رئيس الوزراء/ للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
 للتفضل ابلعلم... مع التقدير.جملس النواب/ جلنة املرحلني واملهجرين البملانية / 
  للتفضل ابلعلم... مع التقدير.خلية ادارة االزمة املدنية/ 
 .اللجنة العليا إلغاثة وايواء العوائل النازحة جراء العمليات االرهابية، للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
 .مكتب االمني العام جمللس الوزراء / للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
 ير.االمني العام جمللس الوزراء / للتفضل ابلعلم... مع التقد معاون مكتب 
  للتفضل ابلعلم... مع التقدير.إعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابيةعادة إصندوق / 
 .وزارة اخلارجية/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 للتفضل ابلعلم... مع التقدير.وزارة الدفاع / 
 واعالمنا... مع التقدير./ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم وزارة الداخلية 
 .وزارة اهلجرة واملهجرين/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .وزارة الصحة/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .وزارة الرتبية/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 الطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.وزارة التجارة/ للتفضل اب 
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