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 7310 ولاالتشرين  01                                                    23 تقرير رقم:

 األزمـــة اإلنسانيــة يف العراق
 ) للفرتة من 01 أيلول ولغاية 01 تشرين االول(

 
 املة يف العراق.الع يف هذا التقرير هي وفق املعطيات املقّدمة من قبل احلكومة العراقية، شبكة ممثليات املركز املشرتك للتنسيق والرصد واملنظمات الدوليةإّن املعلومات الواردة 

 
 (JCMCاملركز املشرتك للتنسيق والرصد ) ية اليت نفذهاالتنسيق واألنشطة جتماعاتإلا
  السيد انتوين ابنبوري / رئيس وفد األمم املتحدة اجتماعًا تنسيقيًا مع  األول تشرين 3عقد املركز املشرتك للتنسيق والرصد بتاريخUN  ب راوكينز لييالسيد فو

فرتة  خالل عن البعثة مم املتحدةرفع تقييم اىل اجلمعية العامة لأللك لوذ UNAMI العراق ملساعدة املتحدة األمم بعثةعمل ييم وتقناقشة ملم والوفد املرافق معه
ة هذه الفرتة وجرى االشادة بعمل بعثة االمم املتحدة يوانمي اذ كانت على مستوى عايل من املهنيهم القضااي اليت تواجه العراق يف الرتكيز على أمت  اذ عملها

 .انية يف العراقبزايدة التنسيق واستمرار عملها لدعم الربامج واالنشطة واملشاريع االنسبضرورة مشريين االنسانية  العديد من امللفات والتنسق العايل يف تعاملها مع
  انية وخطط االغاثة لبحث اخر املستجدات االنس الدوري مع منسقة الشؤون االنسانية يف العراق السيدة ليز گراندي هوالرصد اجتماععقد املركز املشرتك للتنسيق

 الطارئة.
 عقد املركز املشرتك للتنسيق والرصدJCMC  مركز العمليات الوطين مع  اجتماعا تنسيقياً  ،تشرين األول 8بتاريخ يف بغداد يف مقرهNOC ، ،وزارة الداخلية

ات دخول وخومهم تسوية مس موظفي املنظمات الدولية العاملة يف إقليم كردستانملنح  العتماد آلية مرنةوذلك  املركز املشرتكوزارة اخلارجية وممثل األمم املتحدة يف 
ال نفاذ ح وفق الضوابط اخلاصة بوزارة الداخلية واالستفادة من توجيه السيد وزير الداخلية إبعفائهم من الغرامة املالية املرتتبة عليهم يف وضع إقامتهم يف العراق

 صالحية إقامتهم يف اإلقليم. 

  وذلك ملناقشة جهود  تشرين األول اإلجتماع الدوري مع فريق التنسيق املدين العسكري لقوات التحالف الدويل 4عقد املركز املشرتك للتنسيق والرصد بتاريخ ،
موضوع ة سري العمليات العسكرية وكذلك مناقش خاللاحلوجية وغرب األنبار  اإلغاثة اإلنسانية املقدمة للنازحني وسيناريوهات التعامل مع أعداد النازحني من

 .األلغام والعبوات الناسفة يف املناطق احملررةإزالة 
  العراق دةملساع املتحدة األمم بعثةمناقشة عمل  وقد متّ األمم املتحدة   من وفداجتماعاً تنسيقيا مع  األول تشرين 3عقد املركز املشرتك للتنسيق والرصد بتاريخ 
(UNAMI)  هذه الفرتة.يف هم القضااي اليت تواجه العراق الرتكيز على أمت كما 
 أيلول مع جلنة تنسيق املنظمات غري احلكومية  88املركز املشرتك للتنسيق والرصد بتاريخ  اجتمع(NCCI)  لبحث سبل التعاون وتقدمي التسهيالت للمنظمات

  JCMC تنظمه اللجنة ويرأسه  موّسع مع املنظمات غري احلكومية عرب براجمها ومشاريعها وقد مت االتفاق على عقد اجتماع
  شكل يومي إذ مّت لية وتسهيل حركة هذه املساعدات بحة عرب التنسيق املباشر مع املنظمات الدو ايقوم املركز بتأمني إيصال املساعدات االنسانية اىل العوائل الناز

( شاحنة 5,075)مشلت الربقيات تسهيل حركة  حيث، ولاألتشرين  8و أيلول 51 سيق مع مركز العمليات الوطين بني( برقية تسهيل حركة ابلتن07) إصدار
دخول طارئة ومتعددة إىل العاملني اإلنسانيني يف املنظمات الدولية وذلك لنفس ( أتشرية 558) . كما قام املركز املشرتك بتسهيل إصدارنسانيةإحتمل مواد إغاثة 
 الفرتة املذكورة آنفاً.

 تنقل ، واليت طائرات التابعة اىل بعثة األمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األمحرليعمل املركز املشرتك للتنسيق والرصد على تسهيل منح املوافقات الالزمة ل
املذكورة وذلك للفرتة رحلة داخلية بني املطارات  (48)تسهيل أربيل والسليمانية حيث مت ات بغداد والنجف و للهبوط يف مطار وذلك العاملني يف تلك املنظمات 

 . 8750تشرين األول  57إىل  5من 
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 إحصائيات
 حركة النزوح:

 إحصاءات اجلهات احلكومية
 عائلة 515,713 حنو بلغ االول، تشرين 5 ولغاية شباط51 بتاريخ نينوى حملافظة األمين اجلانب حترير عمليات انطالق منذ النازحني عدد أنّ  امهجرة وزارة أعلنت 
 (.فرد 881,134)
 5,701,818) عائلة 518,871 حنو بلغ قد االول تشرين 5 ولغاية نينوى حترير عمليات انطالق منذ الكلي النزوح جمموع أنّ  واملهجرين امهجرة وزارة أعلنت 

 (. فرد
 املتحدةمم األإحصاءات منظمات 

 حركة النزوح:
  تشرين األول 3ولغاية  8758 آبمنذ  احلوجية قضاءفرد( من  550,117عائلة ) 51,881حّددت املنظمة الدولية للهجرة التابعة إىل األمم املتحدة، نزوح. 
 مبنّي  كما 8750 ولاأل تشرين 5 ولغاية أيلول 85 منذ والشرقاط احلوجية قضائي منوالعودة  للنزوح الرتاكمي اإلمجايل العدد عن للهجرة الدولية املنظمة أعلنت

 :أدانه اجلدول يف

 كما 8750 االول تشرين 3 ولغاية الثاين كانون يف االنبار غرب حترير عمليات انطالق منذ للنزوح الرتاكمي اإلمجايل العدد عن للهجرة الدولية املنظمة أعلنت 
 :أدانه اجلدول يفمبنّي 

 3107منذ كانون الثاين  01اليت نقلت عرب خميم الكيلو العدد اإلمجايل للعوائل  3107العوائل النازحة من غرب االنبار منذ كانون الثاين  عدد
 عائلة فرد عائلة فرد

14,148 1,715 15,517 8,181 

 حركة العودة:
 إحصاءات اجلهات احلكومية

  فرد( اىل املناطق احملررة يف حمافظة نينوى 371,130عائلة ) 85,710عن عودة  تشرين االول 5أعلنت وزارة امهجرة واملهجرين بتاريخ. 
  احملررة احملافظاتفرد( اىل  370,084عائلة ) 85,455عن عودة  تشرين االول 5أعلنت وزارة امهجرة واملهجرين بتاريخ. 
 من اجملموع الكلي البالغ  (عائلة 008) خرىأ ماكنأاىل مناطق سكناهم واملنتقلة اىل  من حمافظة ميسان 8750تشرين األول  3لغاية  العائدة العوائل جمموع بلغ
 العودة تإجراءا واليت ال تكمل العائدة العوائل من كبري عدد لوجدوقد يكون هذا العدد غري دقيق نظراً ( عائلة 830) عدد العوائل الباقية ويبلغ (عائلة 5.871)

 ميسان. حمافظة حسب ممثلية املركز املشرتك يفوذلك 
  من اجملموع  عائلة( 018أخرى )ماكن أواملنتقلة اىل  عائلة( 8.113) اىل مناطق سكناهم من حمافظة اببل 8750تشرين األول  8 لغاية العائدةبلغ جمموع العوائل

 حسب ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف حمافظة اببل. عائلة( 55.883عدد العوائل الباقية ) ويبلغ عائلة( 51.508)الكلي البالغ 
 التحديث التشغيلي ألعداد املأوى الشاغر 

  ّيف عدد  شخص 08.587تكفي إليواء حوايل مأوى شاغر  58.737توفر  عنتشرين األول،  5يف قطاع إدارة وتنسيق املخيمات التابع اىل األمم املتحدة  أفاد
 :أدانه اجلدول يف موضح وكما ،من خميمات حمافظات نينوى وصالح الدين وكركوك

 كركوك صالح الدين نينوى احملافظة
 اجملموع

 3ليالن  مسراء ملعب تكريت 4-3العلم  الكرامة بساتني الشيوخ 3السالمية ا  علياحل املخيم
 731011 5.404 3.877 5.777 8.181 148 5.777 5.777 851 عدد املأوى الشاغر

 

 النازحة العوائل جمموع حاليا   النازحة العوائل عدد 3107 أيلول 30 بعد العائدة العوائل عدد
 عائلة فرد عائلة فرد عائلة فرد

3,184 114 1,578 5,150 58,888 8,555 
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 حمافظـة نينوى
  ،خصص، ملدة مخسة أشهر حلني إستنفاذ املبلغ امل املوصل مع شركة تريفي االيطالية متديد عقد صيانة سدّ  تشرين األول، عن 3بتاريخ أعلنت وزارة املوارد املائية

 احلكومة األمريكية . كاليفهت علما أن العقد احلايل ينتهي يف منتصف تشرين الثاين. وسيستمر فيلق املهندسني التابع للجيش األمريكي ابإلشراف وستغطي
 أنّ علنت أ. و "وغالبية القطع الثمينة سرقها التنظيم %577النمرود يف نينوى وصلت اىل  "نسبة الدمار يف آاثر نّ أيلول أ 58ى بتاريخ نينو اثر آمديرية فادت أ 

ج مدينة آاثر النمرود األوىل لتسيي املرحلةوابلتعاون مع منظمة اليونسكو بتدريب الكوادر على كيفية إعادة اآلاثر املدمرة، فضاًل عن انتهاء ابشرت املديرية 
 .أعوام لدقة العمل فيها 57تستغرق  وقد 8758ابلكاملومباشرهتا أبعمال مرحلة اجلرد متهيدا النطالق أعمال الصيانة واإلعادة اليت تبدأ مطلع 

  ايم أتمرت لثمانية وعية صحية ألهايل مدينة املوصل واليت اسالدمناركي برامج تمحر األالعراقي وابلتعاون مع الصليب محر األنظمت الفرق الصحية التابعة للهالل
 من فئات اجملتمع املختلفة. مستفيد 5,877وأكثر من  طفل 8,777استهدفت خمتلف فئات اجملتمع. وبلغ عدد املستفيدين من برامج التوعية الصحية أكثر من 

 عادة أتهيل جسر املثىن الثاين يف حمافظة إعمال مشروع من أ %03جناز إيلول عن أ 51شغال العامة بتاريخ سكان والبلدايت واألعمار واإلأعلنت وزارة اإل
 .عمار املناطق احملررةإنينوى، وبتمويل من القرض الطارئ إلعادة 

 مدينة يف واأليسر األمين املدينة جانيب بني الرابط املثىن جسر وافتتاح إجناز عن أيلول 88 بتاريخ العامة واألشغال والبلدايت واإلسكان اإلعمار وزارة أعلنت 
 تعبيد أعمال إجناز عن األول تشرين 8 بتاريخكما أعلنت الوزارة   .دينار مليون 883 ومببلغ احملررة للمناطق الطارئ القرض مشاريع ضمن ينفذ والذي املوصل
 مقرتابت من حلفرايتا ومعاجلة األنقاض رفع ومت.كما جديد من اجلسر افتتاح إلعادة استعداداً  هنائي بشكل( واأليسر األمين) اجلانيب من اخلامس اجلسر مقرتابت
 .كم 4 بطول وتبليطه املوصل مدينة مشال العباسية منطقة قرب اخلارجي الطريق أتهيلو كم8 بطول اجلسر مقرتابت وتعبيد احلرب خملفات ورفع اجلسر

 لكيفت لقضاء التابعة وبعويزة السادة قرية يف مدارس أربع وأتهيل ترميم عن ،األولتشرين  1بتاريخ  املدرسية بنيةاأل قسم/  نينوى لرتبية العامة املديرية علنتأ 
 .(UNDP) برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ابلتنسيق
 كركوك  حمافظة

  ب قواعد ونصب ادريس خزعل وقرية امهندية/انحية امللتقى وقرية قرة تبة/انحية ايجيي( بص هللا عبدمشروع أتهيل الشبكات الكهرابئية يف قرى كركوك )مال جناز إمت
مليون دينار عراقي ونسبة  588 مبوازنة ابلكهرابء( حموالت مع كافة امللحقات والتسليك ومت على أثرها تغذية القرى فعليا 1) ونصب( عمود كهرابء 08)

 .  %577اجناز
 حمافظة بغداد

  ملديرية العامة غريب وذلك لصاحل ابو أبتجهيز ونصب شبكات الكهرابء يف منطقة امهيتاويني والعبادي يف  8750أيلول  81ابشر صندوق إعادة اإلعمار بتاريخ
  .عراقيمليون دينار  174.843.307لتوزيع كهرابء الكرخ /قطاع النصر والسالم وبكلفة 

 دايىل حمافظة
  أيلول عن افتتاح ثالث مدارس )محورايب والسفوح واملستنصرية( يف انحية السد العظيم  58أعلنت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف حمافظة دايىل بتاريخ

 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي.عمال أتهيلها من قبل أبعد إجناز 
 لغذائيةا غري املساعدات بتوزيع الالجئني لشؤون السامية املفوضية قيام تشرين األول عن 4افظة دايىل بتاريخ أفادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف حم 

عائلة  584بشمول يضاً أواملتواجدين حالياً يف اندي الفروسية يف قضاء بعقوبة. كما ستقوم املفوضية وكفري(  وكالر كركوك) مناطقعائلة انزحة قسراً  47على 
 ابملساعدات من املهجرين قسراً واملتواجدين حالياً يف انحية السد العظيم. 

 خمتلف احملافظات
 ( اتفقت دائرة محاية املرأة يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية، مع برانمج االمم املتحدة االمنائيUNDP على توثيق )القضااي واالنتهاكات اليت تعرضت هم أ

. إن التوثيق سيشمل شرائح متعددة من النساء منها األرامل وضحااي اإلرهاب املسجالت ضمن قاعدة بياانت الوزارة إذ سيتم زايرهتن 8773املرأة العراقية بعد مها 
  قية احملافظات تدرجييا.يتم مشول بيف مواقع سكناهن ملعرفة جمرايت األحداث اليت مررن هبا وتوثيقها. سيبدأ املشروع يف العاصمة بغداد كمرحلة أوىل على أن 
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  333 أيلول 37 ولغاية 57تقوم وزارة النقل بنقل النازحني من خمتلف حماور عمليات التحرير اجلارية حيث بلغ عدد احلافالت املشاركة يف الواجب للفرتة من 
، وذلك حبسب البياانت اليت أفاد هبا لرت 47,358للحافالت  مّت توفريهاكمية الوقود اليت بلغت  رد، فيما ف 58,781حافلة وبلغ عدد النازحني الذين مت نقلهم 

 .يف الوزارة ممثل املركز املشرتك للتنسيق والرصد
 نشاط ممثليات املركز املشرتك للتنسيق والرصد 

 تئناف عمليات احلوجية.غر للنازحني وابلتزامن مع اسأفادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف حمافظة صالح الدين عن آخر إحصائية ملوقف املخيمات الشا
 خميم بستان الشيوخ )الشرقاط( خميم امللعب األومليب )تكريت( خميم الشهامة والكرامة )تكريت( خميم مسرة العلم  2خميم العلم   املخيم

 5,777 5,777 5,077 3,177 4,777 عدد املأوى الشاغر

  أيلول من أربيل مشروع "احلصول على التعليم االبتدائي والثانوي ذي اجلودة الشاملة للنازحني والالجئني يف املناطق املتأثرة ابلنزاع  50أطلقت اليونسكو بتاريخ
علمني وتوفري مواد املدرسني ومنظمات املابلعراق" واملمول من قبل االحتاد األوريب. وتشمل أنشطة املشروع تسجيل التالميذ غري امللتحقني ابملدارس وتدريب 

 ألف من الشباب واليافعني.  100تعليمية. فضال عن جتديد املدارس ودفع رواتب الكوادر التدريسية والوصول إىل 
  للنزوح اإلنسانية االستجابة

  عامرية الفلوجة.و  فرد( حالياً يف خميمات اخلالدية 80,877) عائلة 4,877أعلن قطاع إدارة وتنسيق املخيمات التابع لألمم املتحدة عن جاهزيته إلستقبال حنو 
 متويل

   نظراً الستمرار األزمة اإلنسانية يف العراق  ،دوالر أمريكي مليون( 4.1أيلول قرارها بتمديد منحة املساعدات الطارئة بقيمة ) 55أعلنت حكومة الياابن يف يوم
وريني وقد بلغ جمموع املساعدات اليت قدمتها حكومة الياابن لدعم النازحني داخلياً والالجئني الس لشؤون الالجئنيوذلك عن طريق املفوضية السامية لألمم املتحدة 
 مليون دوالر أمريكي. 388قيمة  8754يف العراق واجملتمعات العراقية املضيفة منذ شباط 

  مليون دوالر لبناء مراكز صحية يف مثاين حمافظات عراقية، ضمن برانمج عاجل مت إعداده ابلتنسيق بني  577خصص الربانمج العاجل لصندوق التنمية الكوييت
السامية لشؤون الالجئني أيلول عن دعمها للمفوضية  51أعلنت حكومة الياابن بتاريخ الكويت والعراق يف مقدمتها األكثر تضررا من العمليات االرهابية، 

 مليون دوالر أمريكي من أجل دعم املعونة اإلنسانية اليت تقدمها املفوضية للعوائل املتأثرة أبزمة املوصل.  4.1بتمويل طارئ تبلغ قيمته 
 أيلول اىل جممل التخصيص االحتياطي  85بتاريخ  أشار صندوق التمويل اإلنساين التابع ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف العراق يف تقريره الصادر

 مليون دوالر امريكي  8.1للمشاريع والبالغ 
  يف نيويورك، لدعم العراق برعاية االحتاد األورويّب، وأمريكا، وأملانيا، ومكتب اإلغاثة اإلنسانيَّة التابع لألمم  08يف إطار اجتماعات اجلمعيَّة العامة املنعقد للدورة

مليون دوالر، وكندا مببلغ  884وُمشارَكة مندويب الدول األعضاء يف األمم املتحدة. ويف االجتماع تربَّعت الوالايت املتحدة األمريكيَّة مببلغ  OCHAاملتحدة 
ندوب الكويت كما استعرض م  مليارات دوالر، فيما أعربت كلٌّ من الياابن، والصني، وكوراي اجلنوبية عن استمرار دعمها للعراق، واملسامهة يف إعادة إعماره، 8

  االستعدادات اجلارية لعقد ُمؤمتَر املاحنني يف الكويت مطلع العام املقبل.
 دعم اإلستقرار يف املناطق احملررة 

 نك الدويل، والذي سيشمل باوخذت وزارة العمل والشؤون االجتماعية اخلطوات األوىل للمباشرة ابملشروع الطارئ لدعم االستقرار يف املناطق احملررة ابلتنسيق مع ال
 مليون دوالر لتنفيذ هذا املشروع الطارئ  877وقد خصص البنك الدويل مبلغ  حمافظات نينوى واألنبار وصالح الدين.

  ينوى واألنبار تنفيذ محالت نبناية مدرسية يف اجلانب األمين ملدينة املوصل، يف وقت ابشرت فيه فرق فنية وهندسية اتبعة ملديرايهتا يف  53أهنت وزارة الرتبية ترميم
 إلعادة أتهيل البىن التحتية للمدارس املهدمة بفعل "داعش" االرهايب.

  أيلول اتفاقية مشروع جديد اإلدما  االجتماعي  88وقع وزير الشباب والرايضة ، ومديرة مكتب البنك الدويل يف العراق وحبضور سفري الياابن لدى العراق، بتاريخ
من الشباب العراقي املتضرر عن طريق تسهيل مشاركتهم يف أنشطة التنمية اجملتمعية، ومبادرات بناء السالم ومشاريع إنشاء املشاريع  3,777 واالقتصادي حلوايل

 (.JSDFمليون دوالر أمريكي مقدمة من قبل صندوق التنمية االجتماعية الياابين ) 8.01الصغرية. وقد مت متويل املشروع من منحة قدرها 
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 ع إعادة االستقرار مشاري
  عن اجناز أحد عشر مشروعًا ضمن قرض البنك الدويل الطارئ يف حمافظات يلولأ  81أعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلدايت واالشغال العامة بتاريخ ،

، وبكلفة بلغت ملشروع اعادة اعمار جسر املوصل الرابعبغداد وصالح الدين ودايىل واالنبار. فضالً عن مواصلة الوزارة اعمامها يف نصب اجلسر احلديدي التجرييب 
 ثر من مليار دينار وبتمويل من قرض البنك الدويل.أك
  مشروع )أتهيل الشبكات الكهرابئية يف قرى  جناز إأيلول عن  88أعلنت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف صندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة بتاريخ

مليون دينار عراقي وبنسبة  588مشلت )مال عبد هللا ادريس خزعل وقرية امهندية/انحية امللتقى وقرية قرة تبة/انحية ايجيي( ومبوازنة تقدر حبوايل كركوك واليت 
 . %577اجناز

  عاده أتهيل كور الدولية على قيام االخرية أب  واالتفاق مع منظمة مريسيلتنسيق ابأيلول عن قيام املنظمات غري احلكومية يف الوزارة  80أعلنت وزارة الرتبية بتاريخ
 يفمدرسة يف حمافظة صالح الدين وابلتنسيق بني املديرية العامة للتخطيط الرتبوي / مديرية االبنية املدرسية وبني قسم االبنية املدرسية  53الوحدات الصحية يف 

 احملافظة.
 
 
 
 
 

 

 -موقع - 
 عبد االمري حممد علي حسني
 JCMCرئيس املركز املشرتك للتنسيق والرصد 

 3107تشرين االول  01

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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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