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    األمم المتحدةتقرير 

 في األنباراألزمة اإلنسانية 

  71م رق رالتقري
 7172 آذار 71 

 هذا التقرير. من مختلف الوكاالت حتى وقت إصدارمكتب التنسيق المشترك للتنمية والمساعدات اإلنسانية ها االمعلومات الواردة هنا تستند الى البيانات التي تلق

 أبرز النقاط
 

 آذار.األرقام الحكومية حتى  حسب أسرة 22566 النازحين يبلغ عدد 
  6622عام  منذ كانون الثانيآخرون  2526جرح و   مدنيا عراقيا  332قتل.  
 البري. فيروس شلل األطفال حالة مفصلة عنال الوبائية التحقيقات واليونيسيف منظمة الصحة العالمية أكملت 

 نظرة عامة عن األوضاع:
 

من الرمادي وصوال إلى أبي غريب في محافظة  الممتد، حيث ان الطريق عسكريامتعثرًا سياسيًا و األنبار ظة الوضع في محافال يزال 
يقومون بتوفير الخدمات المسلحين التي تزعم بأن الواردة من الفلوجة و تشير التقارير المحلية  بغداد، ال يزال المسرح الرئيسي للصراع. 
 كسب تأييد السكان السنة .تنفيذ أحكام الشريعة في محاولة لاالجتماعية وخدمات الشرطة في الشوارع و 

أن في الوقت ذاته  مضيفاً عادة اعمار المحافظة إتنفيذ خطة بكرر تأكيد التزامه المالكي بيانا آذار، أصدر رئيس الوزراء  66في يوم 
ذلك بشكل بالمتطوعين للقيام الشرطة و ألفراد  التدريب والمعداتيتم توفير  قوات األمن العراقية سوف تستمر في مواجهة اإلرهابيين حتى

 مستقل.

حسبما ورد انتقلت جماعات و ، آذار 66ففي  هذا االسبوع.  محافظات األخرى إلى مزيد من النزوح فيفي ال انتشار العنفوقد أدى 
 (  التي كانت منتشرة لحماية المدينة في وقت سابقSWATالسوات ) ، بعد أن قامت قوات هرز ) ديالى (الى ب  مسلحة مجهولة الهوية 

 63 يوممن بلدة في الصباح الباكر القصف بدء  قوات األمن العراقية ب مركز المدينة. وتشير التقارير إلى باالنسحاب من شباطفي 
 من المدينة. الى فرار مئات العائالت، مما أدى آذار
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 االستجابة اإلنسانية

 والذي يفيد بوجود ، الهجرة والمهجرين وزارةتقرير تسجيل اجرته احدث  حسبعائلة  22566 العائالت النازحة بلغ مجموع عدد
 إلى داألنبار تستن داخلالتي تشير الى   أن األرقام الحظ األخرى. المحافظات فيعائلة اخرى  25591األنبار و  فيعائلة  56966

  في االنبار. المجالس المحلية المعلومات الواردة من

 نشرت وزارة الهجرة والمهجرين فرق متنقلة، محافظة األنبار من النازحيناستجابة لتزايد عدد مفوضية الالجئين و  بالتنسيق الوثيق معو 
زارة و  مكتب الى، وال يمكن لهم الوصول المحافظة خارج في المناطق النائية الذين يعيشونمن  محافظة األنبار من النازحين لتسجيل

محافظة  من النازحينكبيرة من  أعدادالتي تقطنها  مناطقفي البتقديم الخدمات  المتنقلة الفرقتقوم  .انفسهم لتسجيل الهجرة والمهجرين
 .واليرموك ،االعظمية، الرشيد، أبي غريب  مثل األنبار

 الخسائر بين صفوف المدنيين

، المستمر للقتال نتيجة 1122 كانون الثاني  منذح آخرين اصيبوا بجرو 2651 قتلوا و مدنيا عراقيا 332اعتلنت مديرية صحة األنبار  بأن 

  .بداية الصراع وحدها منذ في الفلوجةآخرين اصيبوا  566 قتلوا و 262 ان  الفلوجة مستشفى أعلنتفي حين 

 قطاع المواد غير الغذائية والمأوى
و  الموصل في مدينةمجموعة من مواد اإلغاثة األساسية   266وزعت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين خالل األسبوع الماضي 

مجموعة من مواد اإلغاثة  2262  المفوضية ايضاً  وزعتو  . النازحة من االنبار لألسر في كركوكمجموعة من مواد اإلغاثة األساسية  56
 خيمة مستخدمة 275 الوزن و خفيفة جديدةخيمة  26) خيمة 625 األساسية و

 حتى اآلن.( للعوائل

 

                                                                     

  

 

   من قبل مفوضية الالجئين في مدينة الموصل في محافظة نينوى مواد اإلغاثة األساسية( :  توزيع مجموعات 2الصورة رقم )
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 األخرى.المحافظات األنبار و في لألسر النازحة العائليةمجموعة من مواد اإلغاثة األساسية  2611 في العراق الدولية  لهجرةامنظمة  وزعتو

 .األنبارفي  لألزمة استجابة 7617ـــــ حتى اآلن ل للهجرة المنظمة الدولية هاتوزعالتي  المواد غير الغذائية وبذلك يصل مجموع

 

من قبل منظمة الهجرة الدولية  في عانة. مواد اإلغاثة األساسيةتوزيع مجموعات ( : 6الصورة رقم )  
 

 الماء والصرف الصحي والنظافة العامة
. القائم في مدينة جرارات 2و  المحليين العمال باستخدام منهاوالتخلص  القمامة حاليا  بجمع UNICEFتقوم  منظمة األمم المتحدة للطفولة 

 نازح.  2666د منها يليستف لتر 22،666 ، حيث بلغ والقائم هيت في نقل المياهاليونيسيف  تواصلو 

  
 

 .اليونيسف توزع وحدات المراحيض الجاهزة في هيت(: 3الصورة رقم )                                                                                   
 

 قل المياه الذي تقوم به اليونيسيف  في هيت (: ن2الصورة رقم )
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النظافة و  المياه والصرف الصحيبموجب برنامج التي تقدمها اليونيسيف  ، وصلت المساعدات6622آذار  62 وحتى االنبارفي  بداية األزمة ومنذ
 :من خالل، وخارجها االنبار محافظة ضمن نسمة( 222616) نازحة عائلة 67316 الى العامة 

 مستلزمات  مجموعات بما في ذلك في حاالت الطوارئالنظافة العامة مجموعة من مجموعات المياه والصرف الصحي و  63226 توزيع
، والبطانيات، اكياس القمامةو  صناديقوالمطهرات و الصابون وصفائح المياه و  المعبأة في زجاجاتاألطفال، والمياه للكبار و  النظافة

  التنظيف.مواد تنقية و الوأقراص 
 أسرة نازحة 2266 منها ستفيدلت على أساس يومي القمامة خدمات جمع . 
 أسرة 566لتستفيد منها  ؛ جاهزة حماماتو  مراحيض وحدة 266 تركيب. 
 أسرة نازحة 6226 منها  ستفيدلت  لتر 626666 بسعة خزانات مياه تركيب . 
 عائلة نازحة 6756 إلى الحرارة خفض مجموعات توزيع . 

 األمن الغذائي

زمة   9725 وزع برنامج األغذية العالمي األزمة،  بداية منذ لم يكن . و المنظمة الدولية للهجرةبالشراكة مع  غذائية الى النازحينمواد ر 
 رصدل مسحبأجراء  شرع برنامج األغذية العالمي السلعية. انقطاع اإلمدادات وذلك بسبب 6622آذار  23 منذ توزيع هناك أي
  شهر أبريل. األسبوع األول من فيلهذا المسح  األولية ومن المتوقع صدور النتائج. المستفيدينالنازحين 

 عملية الطوارئالرزم الم خصصة ل من غذائية رزمة 5666 حيث يتم التعامل حاليًا باستعارة المستقبلفي  توزيعاجراء ال يعتزم البرنامج
 تمويل من الغذائية اإلضافية الرزم بشراء برنامج األغذية العالمي شرع عالوة على ذلك،. راالنبانازحي  السورية لتوزيعها على

 .6622 بداية شهر أيار هذه الرزم الغذائية أن يتم تسليم ومن المتوقع  .لالستجابة لحاالت الطوارئالصندوق المركزي 

 

 
 (: توزيع رزم المواد الغذائية في األنبار.5الصورة رقم )                                                                                    

 

 البرنامجلم يتحقق  أسرة، 6666المحافظة تقديم المساعدة الى  ت، طلبآذار 21في كركوك المشتركة بين الوكاالت ل بعثة التقييم خاللو 
 الغذائي.حالة األمن النازحين و  أرقام من

ولم تجري   من برنامج األغذية العالمي المساعدات الغذائية في كردستان السلطات المحلية لم تطلب، النازحين وجود وعلى الرغم من
 .هناك  ايه توزيعات
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 الصحة

أن  بينفي األنبار والمناطق المحيطة لالحتياجات الصحية في جميع مساكن النازحين  أجرت منظمة الصحة العالمية تقييمًا مفصالً 
هناك ثغرات رئيسية في تقديم الخدمات وتوافر األدوية. استجابة لهذا التحدي، أرسلت منظمة الصحة العالمية شاحنة واحدة م حملة 

 26حمر العراقي. عالوة على ذلك، اشترت منظمة الصحة العالمية باألدوية األساسية لمديرية الصحة في االنبار من خالل الهالل األ
 الرمادي.الفلوجة و حاليا جاهزة إلرسالها إلى مستشفيات جموعات تستخدم في حاالت الصدمة و م

 
اكملت . الرصافة في بغدادالناصرية و  باب الشوم فيتم تحديدها في منطقة  التيالت فيروس شلل األطفال البري تم تأكيد وجود حا 

األطراف  المصاب بشللستة أشهر ذي الأن الطفل ب كشفتاليونيسيف التحقيقات الوبائية التفصيلية التي منظمة الصحة العالمية و 
كما ان يرتادها النازحين من االنبار. جد أن المنطقة ، فقد و  مع ذلك. و يوجد مؤشر على سفره خارج المنطقة  اليتلق التلقيح و لم  السفلية
وزارة الصحة بدعم لم تتلق التطعيم. بدأت  ة بشلل االطفال لكنها غير مشلولة، وهي ايضاً ايضًا مصابسنوات  3 وعمرها  الطفلشقيقة 

. طفل 1666ف المراقبة من باب آلخر لتستهدأجرت الفوري في المنطقة، و تطعيم الصحة العالمية واليونيسيف بأجراء ال من منظمة
 في كل العراق. نيسان 26-62شلل األطفال من مة للتلقيح ضد مرض القادوطنية التجرى الجولة وس  

في بغداد هو من أصل سوري . الذي وجد  أن الفيروس  في العراق  ح نتائج التسلسل الجيني التي تلقتها منظمة الصحة العالميةتوض
، وقد تم ارسال عينات البراز إلى مختبر إيجابيةانها أخوين ( ) أخت واحدة و  بينت التحاليل التي اجريت لثالثة من اشقاء المريض
 منظمة الصحة العالمية المرجعي في القاهرة للتأكيد.

 

 الحماية
حالة . ومن خالل هذا الرصد تم التعرف  266في األسبوعين الماضيين أجرى المجلس الدنماركي لالجئين  تقييمات في عدة مواقع في بغداد ووثق 

 : على قضايا الحماية التالية
 
 مغادرة المنزل .برسالة تهديد  تلقتاحدى العائالت  ؛يهم باإلرهابيينيشار إلو  ي نظر هبانأشتكى النازحين  -
 
 أنهم م نعوا من دخول الجامعاتمن اشتكى  الطالب  -
 
 خشية من المضايقات. ن األطفال النازحين  في المدرسةلم يلتحق  العديد م -
  

عادة اإلدماجالحماية و مراكز المساعدة و  التابعة الى لجنة اإلنقاذ الدولية /حماية اكملت فرق مراقبة ال  لمستوى األسرة استهدف عمق تقييم م  اجراء  ا 
لعمليات جراء ا جميعهم شردواو  الشيعي وقفديوان ال تابع الىمن األفراد في كربالء، جميعهم يعيشون في مبنى  2666عائلة نازحة /  292

بأرسال اطفالها  إلى المدرسة حيث ر باألمان في الموقع ولكنها أشارت إلى أنها ال ترغب انها تشعاألسر ذكرت صلية. األ العسكرية في مواطنهم
 التسجيل من قبل االحتياجات التي تم تحديدها بالمساعدة الطبية و تتعلق .  بذلكانهم يأملون في العودة الى االنبار بمجرد أن يسمح الوضع األمني 

من أمراض مزمنة /  حالة تعاني 92وكذلك  ، الوثائقتحتاج إلى المساعدة القانونية و جرين. وقد تم تحديد بعض األسر التي لمهالمهجرين وازارة و 
 .مشاكل في الكلىاإلعاقة و ، والسكري، والصرع، و مشاكل الصحة العقليةو خطيرة بما في ذلك أمراض القلب 
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 التنسيق و التمويل 
  دارة المعلومات.إلفريق عمل ، تم إنشاء المجموعات بينالتنسيق  لتعزيز

تحديد نقاط مصفوفة تتبع البيانات لالى  القطري المعني بالشؤون اإلنسانيةفريق الالمنظمة الدولية للهجرة بتيسير وصول سوف تقوم 
 نازحين داخليا. الالزمة لل والمساعدة، نقاط والضعف التركيز،
المجتمع و الحكومة ) المعنيين مع نظرائهمو  نيسان 2 فيمكتب الهجرة المهجرين و  في مكتب وزارة المقبلة اجتماعاتهابعقد  الكتل ستقوم

 االحتياجات. و  على األولويات المناقشة ستركزالمدني(، حيث 
وق المركزي لالستجابة الصند دوالر من خمسة ماليين االستجابة االستراتيجيةخطة الواردة ل، بلغت المساهمات المالية حتى اآلن
 نظام المساهمات في كل لم يتم درج  مالحظة، من كندا. مليون دوالر 2.7و  من اليابان مليون دوالر 2.1و  ، لطوارئلحاالت ا

 حتى اآلن.( FTS) التتبع المالي

 لالتصال

 الدكتورة جاكلين بادكوك -1

التنمية والشؤون اإلنسانية والمنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية  نائب الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق لشؤون

 في العراق

 بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق

 8838 195 780 (0) 964+جوال )بغداد(: 

 Badcock@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 تيتون ميترا -2

 لتنمية والمساعدات اإلنسانية، ومستشار تخطيطمدير مكتب التنسيق المشترك ل

 بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق 

 6474 197 780 (0) 964+جوال )بغداد( 

 mitra@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 مونيك معاني -3

 الشؤون اإلنسانية ةمسؤول

 ، بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقاإلنسانية مكتب التنسيق المشترك للتنمية والمساعدات

  7901931277 (0) 964+جوال: 

  maani@un.org  كتروني:البريد االل
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