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 7202 آب 22                                                              82 تقرير رقم:
 األزمـــة اإلنسانيــة يف العراق

 ) للفرتة من21 آب ولغاية 22 آب(
 

 عاملة يف العراق.واملنظمات الدولية ال ، شبكة ممثليات املركز املشرتك للتنسيق والرصدالتقرير هي وفق املعطيات املقّدمة من قبل احلكومة العراقيةإّن املعلومات الواردة يف هذا  
 أبرز األخبار

 داعش تنظيم دنس من هاحترير  بعد وقراهم مدهنم اىل النازحني عودة يف املتزايدة للنسب العراقية احلكومة ارتياح عن الوزراء لسجمل عامال االمني السيد أعرب 
 القائم توديعه اللخ وكشف.التحرير معارك ضراوة مع ابملقارنة أعدادهم قلة أو النازحني، عودة أتخر اىل تشري كانت التوقعات ان اىل مضيفا   اإلرهايب،
 ،%09 وايلح بلغ الدين صالح اىل عادوا الذين النازحني أعداد ان العراق، يف مهامها انتهاء مبناسبة بروسيشن كريستال السيدة الكندي ابألعمال
 .الدمار جمح بسبب القدمية املوصل مناطق عدا ما املوصل مناطق من العديد يف طبيعتها اىل تعود بدأت احلياة ان كما ،%09 بلغ الفلوجة اىل والعائدين

  العليا للمسح العنقودي متعدد املؤشرات، االستعدادات واملواعيد املقررة إلطالق املسح، ونوعحبث األمني العام جمللس الوزراء مع أعضاء اللجنة التوجيهية 
املسح، موجها  اليونسيف الشريك يف هذا منظمة واكد بصفته رئيسا للجنة العليا للمسح العنقودي ان خارطة الطريق واضحة وتنسجم مع معايري.العينات

وأوضح ان املسح سينفذ يف مجيع احملافظات مبا .أولوية يف املسح، ملا يرتتب عليه نتائج يف مؤمتر املاحنني الدوليني بضرورة إعطاء مؤشرات اإلسكان والنزوح
 لتحرير.ال نزوح أهلها اثناء معركة سيعقد للجنة من اجل حبث كيفية توزيع العينة يف نينوى، يف ظ اخرا   ان اجتماعا   فيها نينوى، مضيفا  

 املتحدة واالمم الوزارة استعداداتآب  12بتاريخ  كراندي ليزا السيدة العراق يف اإلنسانية للشؤون املتحدة االمم منسقة معهجرين حبث وزير اهلجرة وامل 
 وغرب نينوى هلس مناطق اىل النازحني عودة ملف مناقشة عن فضال   القضاء حترير عمليات انطالق مع ابلتزامن تلعفر قضاء من النازحني الستقبال

 اجلدعة خميمات تشمل ليتا القيارة حمور خميمات يف اما وايوائهم تلعفر انزحي استقبال على تعمل امليدان يف املتواجدة الوزارة كوادر" انوذكر الوزير  .املوصل
 خميمات يف ايواء خيمة2.999 توفري عن وخميمات حمور اخلازر. فضال   النمرود انحية يف( 1) السالمية مبخيمات اسكاهنم او علي واحلاج العليل ومحام

 استقبل الذي ابدوش ةانحي يف النازحني استقبال مركز ومنها تلعفر انزحي الستقبال مراكز مخسة هنالك انمشريا  اىل  .تلعفر انزحي ايواء لغرض اجلدعة
 اساس شريك ونستك املتحدة االمم ان كراندي ليزا . من جانبها أكدتاملاضيني اليومني خالل هبا احمليطة واملناطق تلعفر من انزح االف عشرة االن اىل
 القليلة ايماأل خالل السالمية خميم يف إيواء وحدة 2999 انشاء على ستعمل املتحدة مماأل نإ مبينة تلعفر، من النازحني وايواء اغاثة عمليات يف الوزارة مع

 .للمخيم ساسيةاأل وتوفري اخلدمات تلعفر من النازحني ستقبالأل القادمة
 

 (JCMCاملركز املشرتك للتنسيق والرصد ) ية اليت نفذهاالتنسيق واألنشطة جتماعاتإلا
  عقد املركز املشرتك للتنسيق والرصدJCMC   وروحبضراندي منسقة الشؤون اإلنسانية يف األمم املتحدة گآب مع السيدة ليز   19 بتاريخ إجتماعا  تنسيقيا 

عمليات التحرير االخرية لقضاء تلعفر واالستجابة االغاثية للعوائل النازة ومت التطرق اىل  UNOAHو  UNMASو UNDP منظميت ممثلني عن
 وابلتنسيق مع الشركاء االنسانيني.العمليات وحتديد امكان ايوائهم ومناطق التدقيق االمين

  املركز املشرتك للتنسيق والرصد عقدJCMC  ة املخيمات ممثلني عن قطاع إدار  آب مع 19إجتماعا  تنسيقيا يفCCCM  وحبضور يف األمم املتحدة
ظة نينوى خلدم وحتديد اليات فتح مركز معلوماتية يف حمافومت مناقشة القضااي اليت تعىن  إبدارة املخيمات واجملتمع املضيف   JCMCيف  UNDPممثل 

 . JCMCالعوائل العائدة وابلتنسيق مع املركز املشرتك 
  املركز املشرتك للتنسيق والرصد عقدJCMC  منسقة الشؤون اإلنسانية يف األمم املتحدة  يالسيدة ليز غراندآب مع  21إجتماعا  تنسيقيا يفUN 

حيث متت مناقشة الكثري من القضااي اليت ختص النازحني والعائدين وإعادة اإلعمار وكانت اهم التوصيات UNMAS و UNDPوحبضور ممثلني عن 
 كامل تقدمي على املتحدة األمم وستعمل نينوى حمافظة اىل التابعة والنواحي االقضية يف والرصد للتنسيق املشرتك للمركز ممثليات فتح على العملهي 

 .املوضوع هلذا املساعدة
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  دات بشكل يومي الدولية وتسهيل حركة هذه املساعحة عرب التنسيق املباشر مع املنظمات ايقوم املركز بتأمني إيصال املساعدات االنسانية اىل العوائل الناز
( شاحنة حتمل مواد 920)مشلت الربقيات تسهيل حركة ، اذ آب 11 -21 سيق مع مركز العمليات الوطين بني( برقية تسهيل حركة ابلتن10) إذ مّت إصدار

ومتعددة إىل العاملني اإلنسانيني يف املنظمات الدولية وذلك لنفس الفرتة ( أتشرية دخول طارئة 11) إغاثة انسانية. كما قام املركز املشرتك بتسهيل إصدار
 املذكورة آنفا .

 اتئيإحصا
 حركة النزوح:

 إحصاءات اجلهات احلكومية
 حنو بلغت ،اب 19 ولغاية شباط 20 بتاريخ نينوى حملافظة األمين اجلانب حترير عمليات انطالق منذ النازحني عدد أنّ  واملهجرين اهلجرة وزارة أعلنت 

 .(فرد 399,919) 291,311
 (فرد 2.990,002) عائلة 201,911 بلغ قد اب 19 ولغاية نينوى حترير عمليات انطالق منذ الكلي النزوح جمموع أنّ  واملهجرين اهلجرة وزارة أعلنت.  

 إحصاءات منظمات االمم املتحدة
  ة حّددت املنظمة الدولية للهجرIOM منذ  قضائي بيجي والشرقاط وانحية القيارةفرد( من  210.011)عائلة  11.030نزوح لتابعة إىل األمم املتحدة، ا

 .1920 اب 19ولغاية  1920 حزيران 20بدء العمليات العسكرية يف 
 ملنظمة الدولية للهجرةحّددت ا IOM فرد( من قضاء احلوجية يف حمافظة كركوك منذ بداية  299.100)عائلة  20.022إىل األمم املتحدة، نزوح  التابعة

 .1920 اب 19ولغاية  1920 شهر آب
 ة ملنظمة الدولية للهجر حّددت اIOM  تشرين األول  23فرد( من حمافظة نينوى منذ  313.093)عائلة  210.003التابعة إىل األمم املتحدة، نزوح

 .1920 اب 23ولغاية 
 حركة العودة:

 احلكوميةإحصاءات اجلهات 
 احملررة مناطقهم اىل( فرد 109,013) انزحة عائلة 19,991 عودة عن اب 19 بتاريخ واملهجرين اهلجرة وزارة أعلنت. 

 إحصاءات منظمات االمم املتحدة
  حددت املنظمة الدولية للهجرةIOM  تشرين األول  23فرد( إىل حمافظة نينوى للفرتة من  119.010)ة عائل 92.310التابعة لألمم املتحدة، عودة

 .1920 اب 23ولغاية  1920
 حمافظة بغداد

  فاتاملخل كافة ازالة بعد عائلة انزحة اىل منطقة صدر اليوسفية )العزم( جنويب بغداد. 201آب عن عودة حنو  20أعلنت قيادة عمليات بغداد بتاريخ 
 .انسفة وعبوات متفجرات من داعشتنظيم  تركها اليت

 أبو منطقة يف شخص 1,199 حلوايل النقية الشرب مياه توفري مشروع تنفيذ لغرض والتنمية لإلغاثة الدر ملؤسسة متويل بغداد يف األسرتالية السفارة قدمت 
 .املياه معاجلة نظام وتركيب بئرين حفر من املنظمة األسرتايل التمويل مكن حيث ،غريب

 29عائلة انزحة اىل مناطق البو عوسج وكيلو  199آب إبعادة أكثر من  20شراف قيادة عمليات بغداد بتاريخ السابعة عشر وإبشرت قيادة الفرقة اب 
 الغريب يف انحية اللطيفية وذلك بعد تنظيف املناطق واملنازل من العبوات اليت خلفها تنظيم داعش اإلرهايب.

 نينوى حمافظـة
 لتنسيق مع مقرها يف بغداد على استكمال االجراءات االصولية على نقل غاز الكلور لتغذية حمطات حتلية املياه يف احملافظة قامت ممثلية املركز املشرتك واب

 وذلك ابلتعاون مع وزارة االعمال واالسكان والبلدايت العامة اذ مت نقل الوجبة االوىل من حصة احملافظة من هذه املادة.
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  فيما وصل،امل غرب تلعفر قضاء حترير عمليات خالل الطبية اخلدمات بتقدمي للمشاركة آب عن استعدادها 20بتاريخ  الشعيب احلشد طبابة مديريةأبدت 
 يف طبية مفرزة 09الـ  يقارب ما تواجد عن فضال   االختصاص ذوي من والكوادر الطبية واملعدات االجهزة أبحدث ميدانيني مستشفيني جتهيز اكدت

  عجلة اسعاف اىل عمق املناطق الساخنة إلسعاف ونقل اجلرحى. 119وتسيري  الطارئة". واحلاالت اجلرحى إلسعافللقتال  االمامية اخلطوط
  من واهلدف. نينوى حمافظة يف احلمدانية منطقة يف شبك منارة حمطة أتهيل عادةآب عن املباشرة إب 29أعلن الصليب األمحر الدويل يف العراق بتاريخ 

 حمطة أتهيل إعادةعن  فضال   (.املتقاعدين من 1.999و السكان من 11.999) شخص 19.999 خلدمة خدمتها وإعادة احملطة أتهيل هو املشروع
 لغ عدد املستفيدين منوب. فخرة وكيز مشسيات سكان إىل املياه إمدادات توفري املشروع من واهلدف ،ابملوصل احلمدانية منطقة يف املياه ملعاجلة مشسيات
 (.عائد 1.919و انزح 199و سکان،من ال 1.919) شخص 1999 املشروع

 

 دايىل حمافظة
  جملالس احمللية لالقضية ارية واابلتنسيق مع الوحدات اإلد و افظة دايىلحميف العودة للعوائل للنزوح و  إحصائية ابخرأفادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد

 .عائلة  19.990عائلة والعائدة  12.911النازحة آب وكان عدد العوائل  21لغاية  والنواحي
  تضررةامل املناطق اعمار واعادة دعم صندوق من احملافظة وبتمويل من خمتلفة مناطق يف مشاريع 0أعلنت احلكومة احمللية يف حمافظة دايىل عن املباشرة أبجناز 

 وجلوالء والسعدية العظيم نواحي طرق منظومة اىل ابإلضافة ،واملقدادية عباس وديل الطرق يف مناطق شروين أتهيل اعادةوتضمنت املشاريع  يف العراق.
  .االسيود وحزمي

 األنبارحمافظة 
   برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية /برانمج العراق مدير آب إجتماعا  تنسيقيا مع  21عقدت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف احملافظة يف

UNHABITAT  لواقع اخلدمي كيفية تعزيز التعاون والنهوض اب  حولو الوفد املرافق له وحبضور عدد من املسؤولني يف احملافظة ومتحور اإلجتماع
ر  انية اليت تعرضت لدمواملناطق السكزايرة ميدانية لبعض املؤسسات احلكومية فضال  عن واإلمنائي على مستوى املشاريع الكربى ومشاريع اإلسكان والتنمية 

 كبري جراء العمليات اإلرهابية.
  املرحلة كانتو حلمايتها من اهلجمات االرهابية  هيت مدينة حلماية أمين سور إبنشاءصندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية ابشر 

 .م 319و كلم 1 بطول لتشييد السور من قبل الصندوق األوىل
 حمافظة صالح الدين

  افظة احمل جملس من اعضاءحبضور و برانمج األغذية العاملي  مع ممثل آب إجتماعا  تنسيقيا   20 املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف احملافظة يف عقدت ممثلية
الربانمج  لالتداول مع ممثو  عادة مشول التجمعات اخلاصة ابلنازحني مبساعدات الربانمجإالتنسيق مع الربانمج ابلعمل على حول وقائمقام قضاء تكريت 

  .ية للنازحني داخل وخارج املخيماتحول تقدمي الربانمج للمساعدات الغذائ
 اببلحمافظة 

 حيثسعافهم إيف إنقاذ املصابني و على التدخل موظف  199بتدريب مؤسسات الدولة دوائر و فرع اببل وابلتعاون مع  قامت مجعية اهلالل األمحر العراقي 
 مناطق احملافظة.منهم موزعني يف عموم فريق  23مت تشكيل و يف مركز واقضية ونواحي احملافظة الدوائر احلكومية ختيارهم من مت إ

 خمتلف احملافظات
  آب  20 ولغايةآب  0تقوم وزارة النقل بنقل النازحني من خمتلف حماور عمليات التحرير اجلارية حيث بلغ عدد احلافالت املشاركة يف الواجب للفرتة من

، وذلك حبسب البياانت لرت 93.139للحافالت  مّت توفريهاكمية الوقود اليت بلغت  رد، فيما ف 99.221حافلة وبلغ عدد النازحني الذين مت نقلهم  101
 جهود ضمن النازحني لنقل اإحصاءاهت آخر عن والوفود املسافرين لنقل العامة الشركة أعلنتيف الوزارة وكما  شرتك للتنسيق والرصداليت أفاد هبا ممثل املركز امل

 ولغاية نينوى اي قادمون عمليات انطالق منذ انزح 1.900.900 من أكثر إجالء مت إذ. نينوى حمافظة يف النازحني وايواء إلغاثة العليا اللجنة يف النقل وزارة
 نقلة.91.000قالت أكثر من الن عدد بلغفيما  ،احملاور كافة من آب 21
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   املوصل مدينة من للنزوح اإلستجابة
 الكلي العدد بلغ اذ. نينوى حمافظة يف آب 19 لغاية الشاغر املأوى أبعداد إحصائية آخر عن املتحدة لألمم التابع املخيمات قطاع تنسيق وادارة أفاد 

 .فرد 92.111تكفي إليواء  شاغر مأوى0.011
 متويل 

 يف واجملتمعية املدنية املصاحلة لدعممليون دوالر امريكي  1.3متويل بــ  اتفاق بغداد يف آب 21بتاريخ  أملانيا وسفارة اإلمنائي املتحدة األمم برانمج وّقع 
 احمللية السالم جلان لدعم شروعا  م الوزراء، رئيس ملكتب التابعة العراق يف الوطنية املصاحلة ومتابعة تنفيذ جلنة قيادة حتت اإلمنائي، الربانمج أطلق وقد .العراق

 .النزاع خالل املواطنني ضد املرتكبة واالنتهاكات الفظائع حول معلومات مجع يف احمللية اجملتمعات ومساعدة
 دعم اإلستقرار يف املناطق احملررة 

 امالع بداية يف سيعقد والذي الدويل املاحنني ملؤمتر لإلعداد عمل ورشة آب 20 بتاريخ اإلرهابية العمليات من املتضررة املناطق إعمار إعادة صندوق عقد 
 يف الدويل البنك وفريق للتنمية الكوييت الصندوق رئيس انئب الصباح أمحد الشيخ الكوييت اجلانب عن الورشة وحظر الشقيقة الكويت دولة برعاية القادم
 .والتخطيط والطرق والكهرابء والزراعة الصحة وزارات عن وممثلني اإلعمار إعادة صندوق منتسيب من وعدد العراق

  يف  التنفيذ قيدستقرار يف العراق ضمن مشاريع إعادة اإل مشروع 199 من أكثر‘‘اشار برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف تقرير صدر عنه مؤخرا  اىل أّن
الشبكات  بناء ادةإلع احمللي اخلاص القطاع معوتعاقد املشروع  .‘‘القادمة األسابيع خالل األخرى املشاريع مئات يف العمل يبدأ وسوف ،حمافظة نينوى

 واملرافق املدارس أتهيل اعادة فضال  عن. األساسية حاجاهتم على احمللية السوق يف ينفقونه دخل على ليتمكنوا من احلصول اهلرم رأس إىل القاعدة من
كما قام . ميكن ام أسرع يف الصحي والصرف واملياه الكهرابء بشبكات املنازل وربط. احلكومية الدوائر إىل وخبريا   مهندسا   99 من أكثروارسال  الصحية،
 .االستقرار إعادة مشاريع ضمن املوصل سكان من اآلالف عشرات بتشغيل

 

 مشاريع إعادة اإلعمار
  اإلمنائي عن إعادة أتهيل مركز الصحة آب وأبلتعاون مع حمافظة نينوى وبرانمج األمم املتحدة  20أعلنت الوكالة احلكومية االمريكية للتنمية الدولية بتاريخ

  مواطن يف سهول نينوى. 19,999العامة يف برطلة والذي سيساعد يف توفري خدمات الرعاية الصحية حلوايل 
 على يقع الذي فراج البو جسر) االنبار حمافظة يف جسور 1 اعمار اعادة تها اعمالواصلعن مالعامة  واالشغال والبلدايت واالسكان االعماروزارة  اعلنت 

 جسرو  ،يالرماد مدينة جانيب يربط الذي االروائية الورار قناة على العزيز عبد بن عمر جسرو  2/  رقم السريع املرور بطريق الرمادي مدينة ويربط الفرات هنر
 الطرق دائرة أبشرافو الدين صالح حمافظة يف( شنشال، سرحة) وجسري (،الرمادي مدينة وغرب شرق بني يربط الذي االروائية الورار قناة على القاسم

 .احملررة املناطق اعمار إلعادة الدويل البنك قرض من وبتمويل الوزارة، تشكيالت احدى واجلسور
 
 

 

  
 عبد االمري حممد علي حسني
 JCMCرئيس املركز املشرتك للتنسيق والرصد 

 2027 آب 22
 مزيد من املعلومات يرجى االتصال بـ:

 .JCMCاملركز املشرتك للتنسيق والرصد  -االمانة العامة جمللس الوزراء 
 jcmc.gov.iqاملوقع االلكرتوين: 
 .jcmccomsec@gmail.comالربيد االلكرتوين:
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