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 2202 متوز 22                                                             42 تقرير رقم:

 األزمـــة اإلنسانيــة يف العراق
 ) للفرتة من20 متوز ولغاية  22 متوز(

 
املنظمات الدولية و  ، شبكة ممثليات املركز املشرتك للتنسيق والرصدهذا التقرير هي وفق املعطيات املقّدمة من قبل احلكومة العراقيةإّن املعلومات الواردة يف  

 العاملة يف العراق.
 أبرز األخبار

   احلكومة العراقية تبذل كل اجلهود املمكنة لعودة النازحني اىل مدهنم احملررة أبسرع وقت خالل استقباله  نّ أاألمني العام جمللس الوزراء د. مهدي العالق أكد
سية مثل الكهرابء، هتيئة مستلزمات العيش واخلدمات األسا معلوزير الدولة الربيطاين لشؤون الشرق األوسط وافريقيا السيد اليسرت بريت والوفد املرافق له، 

دي وصالح نسبة النازحني العائدين اىل منازهلم يف الرما نّ أز الصحية، واملدارس لتشجيع االسر النازحة على العودة ملدهنم وقراهم سريعاً. وقال واملاء، واملراك
  .حالياً  %07الدين فاقت نسبة 

 عمليات هدتش اليت املناطق يف واملهجرين النازحني إغاثة جمال يف اإلنسانية املنظمات دور أمهية على العالق مهدي. د الوزراء جمللس العام األمني أكد 
 العاملة اإلنسانية املنظمات مجيع عمل لتسهيل مستعدة الوزراء جمللس العامة األمانة نأ ،الدولية حدود بال أطباء منظمة فريق استقباله خالل وذكر .التحرير

 .مقابل بدون شعبنا ألبناء ومهمة نبيلة خدمات تقدم كوهنا اإلغاثة جمال يف
 مدين  077,777هناك حاجة عاجلة إىل التمويل اإلنساين ملساعدة متوز بعنوان:" 9منسقة الشؤون اإلنسانية يف العراق السيدة ليز غراندي، بياانً يف  أصدرت

لقيام به يف الكثري من العمل الذي ينبغي اهناك "وقالت السيدة غراندي أيضاً:  نَّ القتال قد ينتهي، ولكن األزمة اإلنسانية ليست كذلكإو  انزح من املوصل
يتعّرضون املدنيني احملاصرين يف املناطق اليت حيتمل أن حتدث فيها املعارك، مبا يف ذلك تلعفر واحلوجية وغرب األنبار، س نّ أ" " مشرية إىلاألسابيع واألشهر املقبلة

يف املائة فقط من خطة االستجابة اإلنسانية للعراق،  34واجلدير ابلذكر أبنه مت متويل  ."عدهتمإىل خطٍر كبرٍي، وعلينا أن نتأكد من أننا على أمت االستعداد ملسا
 .مليون دوالر أمريكي 989واليت تطلب مبلغاً قدره 

 
 (JCMCاملركز املشرتك للتنسيق والرصد ) ية اليت نفذهاالتنسيق واألنشطة جتماعاتإلا
  متوز ملراجعة احللول االنية واخلطط املستقبلية لتوفري املياه  59اجتماعًا تنسيقيًا مع قطاع املياه واالصحاح البيئي بتاريخ عقد املركز املشرتك للتنسيق والرصد

 الصاحلة للشرب للعوائل النازحة مع توفري اخلزين املناسب ملادة الكلور والشب لتغذية حمطات حتلية املياه املنتشرة يف عموم البالد.
 يف حاالت الطوارئ يف مكتب األمم اإلغاثة مولر انئب منسق أورسال متوز مع السيدة  53شرتك للتنسيق والرصد اجتماعًا تنسيقيًا بتاريخ عقد املركز امل

و حبضور السيدة ليز كراندي منسق الشؤون االنسانية يف العراق حيث مت استعراض خطط احلكومة  UNOCHAاملتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية 
 .دعم  األمم املتحدة للعراق ومساعدته لتجاوز األزمةأورسال السيدة أكدت االستقرار اىل املناطق احملررة وكما وإعادة النازحني إغاثة العراقية يف جمال 

  املشرتك األزمات متوز مع مركز تنسيق  54والرصد اجتماعا تنسيقيا يف مقره بتاريخ عقد املركز املشرتك للتنسيقJCC  ومتت مناقشة عودة العوائل النازحة
 اجلهد التنسيقي بني املركزين.واستمرار 

 واهلجرة تخطيطال وزارة ووكيلي العالق مهدي. د الوزراء جمللس العام األمني السيد حبضور تنسيقياً  اجتماعاً  متوز 54 بتاريخ والرصد للتنسيق املشرتك املركز نظم 
 لشؤون املتحدة لألمم السامية ةواملفوضي البشرية للمستوطنات املتحدة األمم برانمج وممثلي كردستان إقليم يف املشرتك االزمات تنسيق مركز وممثلي واملهجرين
 اإلطار وثيقة رضع اىل االجتماع وهدف(. كركوك اببل، الدين، صالح دايىل، االنبار، نينوى، بغداد،) مشلت حمافظات سبعة ممثلي عن فضالً  الالجئني

 سياسة مشروع عم التخطيط وزارة قبل من واملعدة واحلربية اإلرهابية العمليات جراء املتضررة للمحافظات والتنمية االعمار إلعادة الوطنية للخطة العام
 دايىل، االنبار، بغداد، حمافظات يشمل والذي UNHABITATو ،UNHCR منظميت قبل من واملعدة داخلياً  للمهجرين املستدامة احللول
 .اببل كركوك، نينوى، الدين، صالح
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  منسقة الشؤون اإلنسانية يف األمم املتحدة مع متوز اجتماعًا تنسيقيًا  88عقد املركز املشرتك للتنسيق والرصد بتاريخUN  دير قسم ميف العراق وحبضور
 UNMAS عن ممثلو  املتحدة األمم يف اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب مدير انئبو  UNDP اإلمنائي املتحدة األمم برانمج االستقرار يفإعادة 

 االستقرار دةإلعا واملساعدات االنسانية اليت وعدت هبا بعض الدول التمويل أمههامت مناقشة عدة قضااي  املركز املشرتك. وقد يف UNDP منسقةو 
 موضوعضور قد انقش احلو  (شديد دمار متوسط، دمار خفيف، دمار) مستوايت ةثالث اىل املوصل غرب يف ضراراأل تقسم متو  املتضررة لمناطقلعمار واإل

 .األلغام من احملررة املناطق تطهري
  املعدات ات يفوتشخيص القدرات والثغر يف كركوك لغرض تقييم عمل املمثلية املشرتك ممثلية املركز متوز،  84بتاريخ زار وفد من املركز املشرتك للتنسيق والرصد 

 .الستقراراوإعادة االنسانية أعمال اإلغاثة رفع مستوى عمل املثلية يف متابعة وتنسيق أجل من وذلك  البشريةو  املؤسسيةو  التحتية والبنية
  ذ النازحة عرب التنسيق املباشر مع املنظمات الدولية وتسهيل حركة هذه املساعدات بشكل يومي إيقوم املركز بتأمني إيصال املساعدات االنسانية اىل العوائل

( شاحنة حتمل مواد 408)حيث مشلت الربقيات تسهيل حركة  متوز  89 -9سيق مع مركز العمليات الوطين بني ( برقية تسهيل حركة ابلتن30) مّت إصدار
( أتشرية 08) . كما قام املركز املشرتك بتسهيل إصدارمن مطار ديب اىل مطار اربيل ( حتمل مواد إغاثة إنسانية8) عددإماراتية وطائرة شحن  إغاثة انسانية

 دخول طارئة ومتعددة إىل العاملني اإلنسانيني يف املنظمات الدولية وذلك لنفس الفرتة املذكورة آنفاً.
 اتئيإحصا

 حركة النزوح:
 إحصاءات اجلهات احلكومية

 حنو بلغت متوز، 53 ولغاية شباط 89 بتاريخ نينوى حملافظة األمين اجلانب حترير عمليات انطالق منذ النازحني عدد أنّ  واملهجرين اهلجرة وزارة أعلنت 
 .(فرد 007,295) 849,348

 (فرد 8.784,453) عائلة 883,998 بلغ قد متوز 53 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(. 838.548)عائلة  838.404قد بلغ  5780 متوز 55ولغاية  5782

  ة حّددت املنظمة الدولية للهجرIOM منذ  قضائي بيجي والشرقاط وانحية القيارةفرد( من  842.895)عائلة  55.295نزوح لتابعة إىل األمم املتحدة، ا
 .5780 متوز 54ولغاية حزيران  82بدء العمليات العسكرية يف 

 ملنظمة الدولية للهجرةحّددت ا IOM فرد( من قضاء احلوجية يف حمافظة كركوك منذ بداية شهر  98.578)عائلة  82.428إىل األمم املتحدة، نزوح  التابعة
 .5780 متوز 54آب ولغاية 

 ة ملنظمة الدولية للهجر حّددت اIOM  تشرين األول ولغاية  88فرد( من حمافظة نينوى منذ  838.548)عائلة  838.404التابعة إىل األمم املتحدة، نزوح
 .5780 متوز 55

 حركة العودة:
 إحصاءات اجلهات احلكومية

 احملررة مناطقهم اىل( فرد 532,722) انزحة عائلة 39,789 عودة عن متوز 53 بتاريخ واملهجرين اهلجرة وزارة أعلنت. 
  وصالح الدين  يف 85,999و يف دايىل  9,359عائلة عائدة من النزوح يف مراكز تسجيل العائدين منها  94,443قامت وزارة اهلجرة واملهجرين بتسجيل 

 االنبار. يف 09,483
 إحصاءات منظمات االمم املتحدة

  حددت املنظمة الدولية للهجرةIOM  5782تشرين األول  88فرد( إىل حمافظة نينوى للفرتة من  559.988)ة عائل 40.294التابعة لألمم املتحدة، عودة 
 .5780 متوز 89ولغاية 
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 نينوى حمافظـة
  متوز. 3متوز أنشطتها جمدداً يف خميمي القيارة واحلاج علي بعد توقف خلدماهتا منذ  87استأنفت منظمات األمم املتحدة بتاريخ 
 لوزراءا رئيس مكتب_ املدنية االزمات ادارة خلية شرافإبومتوز وبتمويل وتنفيذ من قبلها  9بتاريخ  والتنمية لإلغاثة املوحدة العراقية الطبية اجلمعية ابشرت 

 تسليم ملناطقهم. وسيتم ةالعائد العوائل خلدمة إلعادته املوصل ملدينة االمين اجلانب يف الواقع الصحي اهلرميات مركز بتأهيل نينوى دائرة صحة مع وابلتعاون
 واحد. شهر خالل نينوى صحة دائرة اىل املركز

  غرب حمافظة نينوى بطول ( قيارة ــ عبطة تل) طريق أتهيلإبعادة متوز عن املباشرة  88بتاريخ  العامة شغالواأل والبلدايت واالسكان اإلعمارأعلنت وزارة
الطريق  تعرضدينار عراقي. إذ  مليارات 3 ما يقارب للمشروع إىل اإلمجالية كلفةالغربية. وتصل ال ابملناطق حمافظة نينوى شرق مناطق يربط كم والذي94

 اجلنويب املدخل بوابة شاءوان اثين ممر استحداث) مشروع تنفيذكما أعلنت الوزارة املباشرة ب االرهابية. داعش عصاابت يد على ممنهجة ختريب لعملياتمسبقاً 
 راالستقرا إلعادة الوزارة جهود ضمنعراقي. وأتيت هذه املشاريع  دينار مليون 443 اىل تصلإمجالية وبكلفة  الشرقاط بقضاء الناحية يربط الذي( القيارة ملدينة

 .مناطقهم اىل النازحني بعودة واملسامهة يف حمافظة نينوى احملررة املناطق اىل
 البصرة حمافظة

 :احملافظة يف والرصد للتنسيق املشرتك املركز ممثلية عقدت
  ذلك و يف اجلنوب وحبضور مدير خميم النازحني لغرض مناقشة دعم النازحني الساكنني يف املخيم األغذية العاملي مع مدير برانمج متوز  88ًا بتاريخ اجتماع

 .لكل فردلف أ 57بقيمة ابستبدال توزيع احلصص الغذائية مببلغ مايل 
  قبل من ةاملقدم املشاريع على االطالع لغرض اهلجرة ومدير االجتماعية والشوون العمل مدير وحبضور ةالدولي اهلجرة منظمة مع متوز 88 بتاريخ اً اجتماع 

 .والزبري اخلصيب يبأ يف 5 عدد ملدرسة صحيات وبناء مستفيد 847 وبواقع املضيف واجملتمع للنازحني املنظمة
 دايىل حمافظة

 ضمن مشاريع برانمج االمم املتحده االمنائي UNDP   ربعاء األوم العظيم ي سدّ  ةانحي ةبزاير قام وفد من الربانمج  ،التحتية للمناطق احملررة البىن ةعادإيف
ومشروع أتهيل ماء مركز  ،هالبوحنيحن وقريه الغر  ةخيط امليس وقري ةوقري ىعني ليل ةقريمحيد الندا و  يةقر الطاقة الكهرابئية يف مشاريع  ةملتابع متوز 85املوافق 
 .السفوح ةومدرساملستنصرية  ةومدرسمحورايب  ةمدرسمدارس وهي  ةثالثومشروع أتهيل  ةالناحي

  سرتاتيجيةاال عمل ملناقشة اخلطة ورشهمتوز عن قيام وزارة البيئة ودائرة شؤون األلغام بعقد  80أفادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف حمافظة دايىل بتاريخ 
الدين(  وصالح ىونينو  ودايىل وكركوك مبشاركة حمافظات )االنبار( 5758_  5780) لألعوام هلا التنفيذية واخلطة احلربية واملخلفات األلغام لشؤون الوطنية
 شأهنا من وإجراءات طواتخ عدة تنفيذ على املشاركون اتفق العالقة. حيث ذات املتفجرات والدوائر مكافحة وممثلي البيئة ودوائر املدين الدفاع مدراء وحبضور
 .احلربية والذخائر ابأللغام امللوثة املناطق تطهري
 
 األنبارحمافظة 

   الغذائي يف منظمة االغذية العاملية وانئب األمن متوز بني منسق  88مت عقد اجتماع تنسيقي يف مقر ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف احملافظة بتاريخ
ربية اليت سوف تزداد مناقشة موجة النزوح يف املنطقة الغحيث متت احملافظ للشؤون الفنية ومستشار احملافظ لشؤون اهلجرة والنازحني وحبضور مسؤول املمثلية 

ذائية داخل الغ دمع بدء العمليات العسكرية ومت التطرق اىل منطقة الناظرة يف الرطبة كأول حمطة الستقبال النازحني وكذالك حددت املنظمة توزيعها للموا
  خميمات النازحني فقط.

 حمافظة النجف
  واملهجرين ة ائرة اهلجر دظمات الدولية يف احملافظة وحبضور ممثلني عن مت عقد االجتماع الثامن للمنوبرعاية ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد  متوز 57بتاريخ

يف مدينة  ةاالطراف الصناعي عمشرو إكمال حيث مت استعراض عمل املنظمات الدولية يف احملافظة ومناقشة ة اليتيم اخلرييسسة ؤ وموموئسسة العني  ةالعلوي ةوالعتب
بعد عودة  ةعلى غلق خميم احلري UNHCR  مت االتفاق معو مع اللجنة الدولية للصليب االمحر  يف مستشفى الزهراء ةوأتهيل صالتني للوالد ةالصدر الطبي

 .اىل خميم السالمونقل العوائل اخلمسة الباقية يف املخيم ساكنيه اىل مناطقهم غلب أ
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 حمافظة ميسان
 املدين اجملتمع منظمات ومنسق ميسان حمافظة يف واملهجرين اهلجرة دائرة مدير وحبضور العاملي غذيةاأل برانمج ممثلة مع املشرتك املركز ممثلية مبقر اجتماع عقد مت 

 عيون خميم تسكن اليت النازحة العوائل يشمل والذي سيل سياآ شركة مع ابلتعاون الربانمج به يقوم الذي( املالية املنح) مشروع مناقشة االجتماع خالل ومت
 ركةش مكاتب طريق عن استالمها يتم واليت العائلة فرادأ من فرد لكل دينار لفأ( 57) مالية منحة عن عبارة وهو الشهر هذا الربانمج به ابشر والذي ميسان

 .املخيم يسكنون ممن احملافظة يف عائلة( 98) مشول مت وقد سيل سياآ
 

 احملافظاتخمتلف 
 متوز على عدد من امللفات منها: املصادقة على ختصيص مليون دينار لكل انزحة  85اللجنة العليا إلغاثة وايواء النازحني يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  وافقت

افقت على النفسية اليت تعرضن هلا.كما و األزمة ابلتنسيق مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية والتأكيد على دعمهن لتجاوز ذلك انجية من االيزيدايت و 
كرفاين يف حمافظة كربالء البىن التحتية ملخيم النازحني الإنشاء إيصال التيار الكهرابئي ملخيمات النازحني يف منطقة احلسينية يف بغداد. فضاًل عن موافقتها 

 املقدسة. 
 898 متوز 55 ولغاية 9جلارية حيث بلغ عدد احلافالت املشاركة يف الواجب للفرتة من تقوم وزارة النقل بنقل النازحني من خمتلف حماور عمليات التحرير ا 

، وذلك حبسب البياانت اليت أفاد لرت 59,087للحافالت  مّت توفريهاكمية الوقود اليت بلغت  فرد، فيما  34,990حافلة وبلغ عدد النازحني الذين مت نقلهم 
 مت حيث النازحني نقل احصائيات عن متوز 82 بتاريخ والوفود املسافرين لنقل العامة الشركة أعلنتوكما  يف الوزارة. هبا ممثل املركز املشرتك للتنسيق والرصد

 حماور القتال. خمتلف مننقلة و  34,758متوز وبواقع  89 ولغاية نينوى اي قادمون عمليات انطالق منذ انزح 5,758,479 من أكثر إجالء
  عاٍل من التمثيل مع البنك الدويل  ىحبضور على مستو  87/0/5780يل فىياإلعمار اجتماع البنك الدو عادة إحضر الدكتور مصطفى اهلييت رئيس صندق

شارك يف وقد  ،لاملوصعمار إوالدول املسامهة فيه وذلك لعرض اخلطط االسرتاتيجية إلعمار املناطق املتضررة من العمليات االرهابية والرتكيز على خطة 
دولة ومتت املوافقة على جمموعة من اإلجراءات منها رفع سقف القرض ودخول حمافظة نينوى يف خطط القرض والرتكيز على تفعيل دور  (44االجتماع )

 .ومتكني املرأةعمار اإلالقطاع اخلاص يف 
 اخلطه االسرتاتيجيه الوطنيه  ملناقشة  5780/0/80عقد ورشة عمل يف مت  ودائرة شؤون األلغام  ةالبيئالسيد كامران علي حسن الوكيل اإلداري لوزاره  ةبرعاي

 وصالح الدين وحبضور ىونينو وكركوك  حمافظات االنبار ودايىل مبشاركة  (5758_  5780لشؤون األلغام واملخلفات احلربية واخلطة التنفيذية هلا لألعوام من )
تنفيذ عدة خطوات وإجراءات من شأهنا تطهري  ىعلحيث اتفق املشاركون  والدوائر ذات العالقة  وممثلي مكافحة املتفجرات  ةالبيئمدراء الدفاع املدين ودوائر 

 .والذخائر احلربيةلغام ابألاملناطق امللوثة 
  84,842االوىل من املستفيدين وبواقع  الدفعة عشر اخلامسة الوجبة لتشمل دينار 597,777 منحة متوز عن إطالق 80بتاريخ  واملهجرين اهلجرة وزارةأعلنت 

 انزحة يف عموم حمافظات العراق. عائلة
  خميم  جنازا مت حيث الدين صالح حمافظة العلم يف منطقة خميمات مشروعابلعمل يف  مستمرة الوزارة متوز أّن " 87أعلنت وزارة اهلجرة واملهجرين بتاريخ

 نشاءإ عمالأ متابعة كما تستمر .خيمة 3777خميم بسعة  تشييد من االخرية املراحل اىل الوصول ومت ،الكهرابئي التيار خدمة توفري مع خيمة097سعة 
 سي للطلبة النازحني يف حمافظة دايىل.مدر  كرفان 57ز جناإفضالً عن  ،(4 وجدعة / القيارة املدرج )خميم يف املوصل منها النازحني ملخيمات صحية وحدات
دمن  57مساحتها  ضر أ على املتعددة العناية لفئات الكلفة واطئة دور لبناء رضأ قطعة بتخصيص االنبار حمافظة موافقة استحصلت الوزارة نّ أ موضحاً 

 توزيع مت يثح واالسكان االعمار وزارة قبل من املشيدة السكنية ابلشقق العناية فئات بشمول مستمر العمل نّ أ و االسالمي، التنمية بنك قرض ضمن
  .املاضية الفرتة خالل قار ذي حمافظة يف للنازحني سكنية وحدة 845 حنو
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   املوصل مدينة من للنزوح اإلستجابة
 املرحلة أعمال كجزء من   5استمرار جهودها بنصب خميمات السالمية  عن متوز 3 بتاريخ الصادر تقريرها يف الالجئني لشؤون السامية املفوضية شارتأ

مأوى إضايف ليكون بذلك جمموع  807حنو إهناء مأوى للنازحني اجلدد. حيث متكنت املفوضية وعلى مدى اليومني املاضيني من  9,777األوىل لبناء حنو 
  قضاء البعاج غرب املوصل.عائلة انزحة قادمة من  829مأوى. وقد مت تسليم اخليم املنجزة حلوايل  3,095العدد اإلمجايل للخيم اجلاهزة لإليواء حوايل 

  مأوى شاغر، وذلك  0.592خميم حيث بلغ العدد الكلي  89إحصائية خاصة أبعداد املأوى الشاغر املتوفر للنازحني يف آخر أفادت األمم املتحدة عن
 .حي األساسيةغذائية وخدمات املياه والصرف الصمتوز. ويتوفر يف املأوى الشاغر املستلزمات الضرورية حلاجة النازحني بضمنها خيمة ومواد غري  89لغاية 

 احلاد ةتغذي سوء من يعانون الذين األطفال الصحية إىل الرعاية أتمني إلاتحة سريرًا 47 من مؤلفة وحدة وبدءًا عن افتتاحها حدود بال أعلنت منظمة أطباء 
 27 بعد لىع تقع اليت القيارة يف انحية مستشفاها يف احلاد التغذية سوء من يعانون طفالً  397 من أكثرتقاريرها اىل أن أشارت إذ  .متوز شهر منوذلك 

  .السادس شهرهم يبلغوا لّ  منهم %27 أنّ  حّت  العمر، من الواحدة دون وأن معظمهم. املوصل جنوب كيلومرتًا
 

 متويل 
  واحلماية  املأوى توفري أجل من يورو مليون 84 للحكومة األملانية والبالغ قيمتها األخرية املسامهةمتوز عن  2بتاريخ  الالجئني لشؤون السامية املفوضيةأعلنت

 بتوفري لنازحنيل دعماً  ونشاطات احلماية اإلنسانية املعونة لتوفري بتدخلها االستمرار من املفوضية الدعم وسيمكن هذا. عراقي انزح مليون 4 من ألكثر
 .هبا واملناطق احمليطة املوصل يف وإدارة املخيمات النفس واالعتماد علىواحلماية  املأوى من األساسية احتياجاهتم

 4 حوايل) أسرتايل دوالر ماليني 3 مقدارها مبسامهة للربانمج األسرتالية احلكومة دعم عن متوز 84 بتاريخ املتحدة لألمم التابع العاملي األغذية برانمج أعلن 
 يف النزاع من املتضررين العراقيني النازحني من شخص ألف 54 حنو إىل متعددة ألغراض استخدامها ميكن نقدية مساعدات لتقدمي( أمريكي دوالر ماليني
 الثالث السنوات خالل العراق لدعم( أمريكي دوالر مليون 85) أسرتايل دوالر ماليني 887 البالغة أسرتاليا منحة من اجزءً  املسامهة هذه وتعترب. املوصل
 .املقبلة

 ذاه سيوفر حيث. العراقي للشعب إضافية إنسانية كمساعدات دوالر مليون 889 من أكثر تقدمي عن متوز 83 بتاريخ األمريكية املتحدة الوالايت أعلنت 
 النظافة وحتسني للحياة، نقذةامل الطبية والرعاية النقية، الشرب مياه وتوفري عاجلة، بصورة الغذائية املواد بتقدمي تتمثل اضافية مساعدات اجلديد التمويل
 . .األزمة بسبب نزحوا الذين العراقيني ومحاية الطوارئ حاالت يف املأوى توفري اىل ابإلضافة الصحية، واملرافق

  مليون دوالر امريكي إضايف لدعم جهود إعادة االستقرار يف العراق املنفذ من قبل  897متوز عن نيتها تقدمي حوايل  2أعلنت احلكومة االمريكية بتاريخ
 .USAIDوسيتم تقدمي التمويل من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  UNDPبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي 

 االحتاد سيمكن حيث. يورو مليون 47 مقداره إضايف مببلغ العراق يف اإلنسانية لألزمة استجابته نطاق توسيع من متوز 84 بتاريخ وريباأل االحتاد أعلن 
 الطبية اخلدمات ستدعم لك،ذ اىل إضافة. مؤخرا منازهلا فقدت اليت وللعوائل حديثاً، استعادهتا مت اليت املناطق يف الطارئة لإلغاثة دعمه مواصلة من األورويب
 .يورو مليون 437 إىل 5789 عام منذ العراق إىل املقدمة اإلنسانية املساعدات إمجايل يصل وبذلك. للقتال األمامية اخلطوط يف املصابني للمدنيني الطارئة

 األمم لربانمج التابع االستقرار إعادة ملشروع أمريكي دوالر مليون 9.5 رهاقدم إضايف مببلغمتوز عن مسامهتها  80بتاريخ  املتحدة اململكة كومةأعلنت ح 
 حنو املشروع يف تحدةامل اململكة مسامهة إمجايل يصبح وهبذا". داعش" تنظيم من حمّررة مناطق يف سريعة مبادرات ميّول اإلمنائي يف العراق، والذي املتحدة

 ".اليوم.  حت دوالر مليون 89
 مليون  4.9 حوايل) مليون يورو 4.5 مقدارها مبسامهة للربانمج الفرنسية احلكومة دعم عن متوز80 بتاريخ املتحدة لألمم التابع العاملي األغذية برانمج أعلن

 577,777 من أكثر عملد املسامهة هذه وسيستخدم الربانمج .العراق يف الصراع جراء املتضررة العوائل يدعم الذي النقدية املساعدات ملشروع( أمريكي دوالر
حيث . امليالع األغذية برانمج يقدمها اليت اإلنسانية املساعدات ألغراض إعداده مت إلكرتوين برانمج عن عبارة وهو" سكوب" برانمج خالل من انزح

 املتاجر من األخرى األساسية واللوازم خيتارونه الذي الطعام لشراء( أمريكياً  دوالراً  80) شهرايً  يورو 89 حوايل على األسرة أفراد من فرد كل سيحصل
( أمريكي مليون دوالر 84.0 من يقرب ما) يورو مليون 85 حنو تربعاهتا قيمة حيث بلغت العراق يف الربانمج بدعم فرنسا تقوم ،5783 عام ومنذ .احمللية

 .احتياجاً  األكثر للعراقيني املقدمة الغذائية املساعدات حجم زايدة يف ساهم مما
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  حبسب مصفوفة تتبع املساعدات املالية التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةOCHA 5780، بلغ جمموع املساعدات املالية املقدمة للعراق يف عام 
مليون دوال  983.2مليون دوالر قدمتها الدول املاحنة لتمويل خطة اإلستجابة اإلنسانية للعراق والبالغة  397.3( مليون دوالر أمريكي منها 240.9)

 .5780متوز  57مليون دوالر، وذلك حبسب آخر حتديث بتاريخ  943.4وتقدر الفجوة املالية للخطة حبوايل 
 

  دعم اإلستقرار يف املناطق احملررة
   ابء لتجهيز زارة الكهر متوز عن توقيع عقدين مع شركة )كار(، "املتخصصة يف جمال الطاقة الكهرابئية" وابلتنسيق مع و  89أعلنت وزارة النفط بتاريخ

ميكا واط(. ويعّد توقيع هذا العقد من ضمن مبادرات وزارة النفط يف دعم اإلستقرار وتسهيل  077املواطنني يف حمافظيت نينوى وصالح الدين مبعدل )
 ات النفطية.اطق احملررة ابملنتوجعودة النازحني يف احملافظات املتضررة، فضالً عن استمرار الوزارة بتجهيز حمطات التعبئة واملواطنني يف املن

 
 مشاريع إعادة اإلعمار

   متوز، عن قيام رئيس الصندوق بتوقيع إتفاقية تسليم اآلليات التخصصية  57أفاد صندوق إعادة إعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية بتاريخ
وستوزع على آلية متخصصة خبدمات املاء واجملاري  888مليون دوالر أمريكي، وتتضمن  9)منحة حكومة الصني وشعبها اىل الشعب العراقي( وبقيمة 

 احملافظات حسب نسبة الضرر، حيث ستكون حصة حملافظة نينوى من هذه املنحة ومن املؤمل وصوهلا اىل موانئ أم قصر هناية العام اجلاري.
 
 
 

 
 

 

  
 عبد االمري حممد علي حسني
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 صورة عنه اىل :
 .مكتب رئيس الوزراء/ للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
  /للتفضل ابلعلم... مع التقدير.جلنة املرحلني واملهجرين الربملانيةجملس النواب / 
 .خلية ادارة االزمة املدنية /للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
 .اللجنة العليا إلغاثة وايواء العوائل النازحة جراء العمليات االرهابية، للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
  / للتفضل ابلعلم... مع التقدير.مكتب االمني العام جمللس الوزراء 
 االمني العام جمللس الوزراء / للتفضل ابلعلم... مع التقدير. 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.رة الدفاعوزا / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.وزارة الداخلية / 
 .وزارة اهلجرة واملهجرين/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .وزارة الصحة/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 لرتبية/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.وزارة ا 
 .وزارة التجارة/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .وزارة البلدايت واالشغال العامة/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 منا... مع التقدير./ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالوزارة النفط 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.وزارة النقل / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.وزارة املوارد املائية / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.وزارة العمل والشؤن االجتماعية / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.واالسكان والبلدايت العامة وزارة االعمار / 
 .مركز العمليات الوطين/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.امانة بغداد / 
 يلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة بغداد/ للتفضل ابالطالع واخذ ما 
 .حمافظة اببل/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .حمافظة االنبار/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .حمافظة النجف االشرف/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
  املقدسة/ للتفضل ابالطالع واخذ ما يلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة كربالء 
 .حمافظة نينوى/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .حمافظة دايىل/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
  التقدير.حمافظة صالح الدين/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة ميسان / 
 .حمافظة واسط/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة املثىن / 
 واعالمنا... مع التقدير./ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم حمافظة كركوك 
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 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة ذي قار / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة الديوانية / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة البصرة / 
 الداخلية /مركز تنسيق االزمات املشرتك  حكومة اقليم كوردستان / وزارةJCC.للتفضل ابلعلم... مع التقدير / 
 .بعثة االمم املتحدة ووكاالهتا يف العراق، للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .اللجنة الدولية للصليب االمحر يف العراق/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
  للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.العراقيمجعية اهلالل االمحر / 
 .غرفة عمليات االمانة العامة جمللس الوزراء/ للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
 للتفضل ابلعلم... مع التقدير.االمانة العامة جمللس الوزراء/ الدائرة القانونية / 
  للتفضل ابلعلم... مع التقدير.الوزراء/دائرة املتابعة والتنسيق احلكومي وشؤون املواطننياالمانة العامة جمللس / 
 املركز املشرتك للتنسيق والرصد ممثلياتJCMC.للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير / 
 .اضبارة احلفظ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


