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    األمم المتحدةتقرير 

 في األنباراألزمة اإلنسانية 

 81 رقم :رالتقري
  4182نيسان  3                            

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

 أبرز النقاط

 نيسان  2  بتاريخحسب اإلحصائيات الحكومية الصادرة  عائلة 48812  بلغ عدد العوائل النازحة. 
 شمال ووسط مناطقفي  باالنتشار عدم االستقرار يستمر . 
  آذار . 03 رسميا في تفشي مرض شلل األطفال  وزارة الصحة من خالل الحكومة العراقيةاعلنت 

 نظرة عامة عن األوضاع:

بين الرمادي  المناطق الواقعة بينال يزال الوضع االنبار دون تغيير مع استمرار االشتباكات بشكل اساس بين قوات األمن العراقية والقاعدة  في 
سيطرة الكاملة على في عرض واضح لل وفرض الشريعة اإلسالمية في الفلوجة  توفير الخدماتباآلن فيد ان داعش تقوم ت   والفلوجة.  هناك تقارير

 تهديد.بالشمال والجنوب عرضة  لل ، مع بقاء الطرق الرئيسية التي تربط  بغداد من الجسور العديدخ ربت و صفت المدينة. وقد ق  

لجديدة انسحاب القوات تشمل المبادرة ا. اقشة مبادرة جديدة لحل األزمةلمن 2302آذار  22عقد مجلس محافظة األنبار اجتماعا طارئا يوم 
بغية االنخراط في   ، أعلن المجلس تشكيل ثالث لجان تفاوضية. باإلضافة إلى ذلكللمتضررينالتعويض تقديم العفو عن المسلحين و العسكرية و 

أعلنت لسيطرة القاعدة.  مناطقهم التي تخضع  ل الدين وشيوخ العشائرالمعارضين للحكومة، ورجاعشائر ، وشيوخ اللمركزيةمع الحكومة اٍت مفاوضا
التي  تخضع لسيطرة قيادة عمليات مناطق الفي  اخل محافظة األنباروزارة الدفاع أن قوات األمن العراقية وزعت مؤخرا المساعدات اإلنسانية د

 . األنبار

التي تشهد الرئيسية محافظة صالح الدين  في مدنالشمالية والوسطى اغلبها  ر في االنتشار إلى مناطق عدم االستقرا، يستمر وفي الوقت نفسه
قوات  ناق علىذي تضيق فيه القاعدة الخفي الوقت ال شتباكات في محافظة ديالى كما تتزايد االقوات األمن العراقية .  تنفذها القاعدة ضدهجمات 

الى عدد غير مؤكد من من قبل داعش هرز ردا على محاولة احتالل ب  العمل العسكري  فضىقوبة والقرى المحيطة بها. وقد أاألمن المحلية في بع
 ناحية  قره تبة  وانتقلت في القرى القريبة من التي تقع أسرة قد تركت منازلها  233ر  من فيد المعلومات ان اكث، ت  آذار 00اعتبارا من النازحين. و 

 في مناطقهم. داعشالى خانقين وغيرها من المناطق بسبب وجود 

 االستجابة اإلنسانية

 اخرى أسرة 23222األنبار و أسرة في 23922 مع، الهجرة والمهجرين وزارةأحدث تقرير تسجيل ل حسبأسرة  40012 األسر النازحة بلغ مجموع
  في االنبار. المجالس المحلية المعلومات الواردة من تستند إلى التي تشير الى داخل األنبار األرقامأن  الحظ األخرى. المحافظات في
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الهجرة  مديريةبدأت  العراقية.التي قدمتها الحكومة  المساعدة النقدية نازحة أسرة 9124 تلقى ما مجموعه قدالرسمي، ف الحكومة تقريرفقا لو و 
قي الف دينار عرا 033، لكل عائلة ) محافظة األنبار من أسرة نازحة 233 ـــل نقديةالمساعدات ال توزيعبآذار  00 يومفي  في كركوك والمهجرين

  المقبلة. في غضون األسابيعالموجودين في كركوك نازحين من االنبار و سوف يتم الوصول الى كافة ال. و (دوالر امريكي 223اي ما يعادل 

 قطاع المواد غير الغذائية والمأوى

خيمة جديدة خفيفة الوزن و   23) خيمة  202رزمة تشمل مواد اإلغاثة األساسية و  2022 مفوضية الالجئين  وزعت، االنبار استجابة لألزمة في
 داخل على األسر النازحة مجموعات المواد غير الغذائيةمجموعة من  4234 المنظمة الدولية للهجرةزعت خيمة عائلية مستخدمة (، وو  042

 . وخارجها االنبار محافظة

 مدن داخل األوضاع المتفاقمة معلوماٍت بشأن ، وافاد أعضاء المجموعة بنيسان 0في المواد غير الغذائية و  اجتمع المعنيين في مجموعة المأوى
جمع تحسين تنسيق المجموعة ل من قبل يجري اتخاذ خطوات، حيث يحصل السكان المتضررين على قليل من المساعدة.  الفلوجة والرمادي

 .البيانات

 
في مدينة الفلوجة(: اليونيسيف توزع مواد الصحة العامة  0الصورة رقم )  

 

 
 المياه في سليمان بيك الى النازحين داخليًا مستلزمات ( : اليونيسف توزع مواد الصحة العامة و 2الصورة رقم )                                                                   

 الماء والصرف الصحي والنظافة العامة
، ومجموعات النظافة العامة للكبار تقديم إمدادات الطوارئالعامة الذي تقوم به اليونيسيف  النظافةو المياه والصرف الصحي يواصل برنامج 

 التخلص منها  هيت والقائم .جمع القمامة و القيام بحملة لو ، باإلضافة إلى نقل المياه سرةالمياه لأل ، ومستلزماتاألطفال، وحاويات القمامةو 

من األ سر أسرة  0233 قدمتها سابقًا ( لتستفيد منها نحو 0333افة )باإلضافة إلى مجموعات النظمجموعة من  233قامت اليونيسف بتوزيع 
 من قبل وكالة األمم المتحدة ضمن حدود المدينة . ناجح ي جرىكان هذا أول توزيع األكثر تضررا في مدينة الفلوجة. و 
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التي   التالية اإلمداداتشريكها الم نفذ و  السريع لالحتياجات الذي شمل أقضية سامراء وصالح الدين، وزعت اليونيسيفتقييم الاستنادا إلى نتائج 
ية  عائلمجموعات  2العامة للكبار؛  من مجموعات مستلزمات النظافةمجموعة  2333:  لألسر األكثر تضررًا وشملت ت الطوارئحاال تستخدم في

أسرة ؛ و  23فيد منها ستلتر ( ت 03333 بسعة البالستيكية ) ؛ خزانات حفظ المياهسر(أ   03لمياه ) تخدم كل مجموعة من مجموعات مستلزمات ا
 لترا ( . 223 بسعة كبيرة )حاويات قمامة  2

 أسرة. 001 لتستفيد منهاالعامة مجموعة من مجموعات مستلزمات النظافة  202سف في دهوك ، وزعت اليونيو 

 من خالل توفير نازحة  أسرة 213المساعدة الى   اليونيسف؛ قدمت الح الدين ( إلى القرى المجاورة األسر من سليمان بيك ) ص استجابة إلى نزوح
كبيرة حاوية قمامة  20( و أسر 03عائلة ) تخدم كل مجموعة  21الى  المياه مات النظافة ، ومستلزماتمستلز  مجموعات مجموعة من 213

 لترا ( . 223 بسعة)

 األمن الغذائي

من أجل  مدادات اإلضافيةاإل برنامج األغذية العالمي ينتظر. خاصة في هيت وحولهاجديدة، و  للقيام بتوزيعات برنامج األغذية العالمي يستعد
،  حيث من المقرر ان تصل الطرود الغذائية تسليم تأخر  خط اإلمدادات بسبب القيود المفروضة علىو  االنبار. اإلنسانية في العملية مواصلة
مع الشركاء  مناقشاتاألغذية العالمي  برنامج، عقد غضون ذلك في. الثاني من شهر نيسان االسبوع العراق خالل الغذائية الىالمواد  قوافل

 .توزيع التوعية وكفاءة ال توسيع بهدف ميةمن المنظمات غير الحكو  المحتملين

 الصحة

تكفي كل  ، األنبارفي محافظة صحة المديرية  إلى حاالت الطوارئالتي ت ستخدم في  الصحية طقماأل اثنين من قدمت منظمة الصحة العالمية
  شهر واحد. لمدة شخص 03333لــــ  واإلمدادات األساسية األدوية مجموعة لتوفير

 في جميع أنحاء التكميلية وأجريت حملة التطعيم. آذار 03 رسميا في تفشي مرض شلل األطفال وزارة الصحة من خالل الحكومة العراقيةاعلنت 
، بحلول نهاية اذارو  السكان. للوصول إلى والشركاء ومنظمة الصحة العالمية اليونيسف بدعم من العراقية الصحة وزارة من قبل األنبار محافظة
 في٪ 92قدرها  م حققة مجموع تغطيةعلى التطعيم  دون سن الخامسة غير المطعمين من األطفالطفل  22240 الحملة  إلى حصولأدت 

 . محافظة االنبار

مرض ضد  لجولة التطعيم المقبلة  االنبار مديرية الصحة في محافظةالمراقبين من و  المشرفين تدريب ووزارة الصحة أجرت منظمة الصحة العالمية
 العراقي موظفي الهالل األحمر منظمة الصحة العالمية دربت باإلضافة إلى ذلك،. 2302 نيسان 2 التي من المقرر ان تبدأ في و شلل األطفال 

 .في األنبار ضد شلل األطفال التطعيمحمالت ل المستقلرصد العلى 

 الحماية

باعتباره امٌر  لتسجيلهم زارة الهجرة والمهجرينو عن مراجعة  النازحين عزوف مسألةاذار، وأثيرت خالل االجتماع  00في  مجموعة الحماية اجتمعت
 يخشون أو ،عند انتهاء االزمةكنهم االصلية الى اما عودتهمبعد  مجتمعاتهم المحتمل من االنتقاممنهم يخشى  بعضفال .بالنسبة للحماية مقلقٌ 

 أو للمضايقة بتعرضهم األنبار من أفاد النازحون حيث في بغداد خطيرة بشكل خاص تكون المشكلةيبدو أن  االحتجاز. أو و /عتقال البا استهدافهم
 ". "اإلرهابيين ـــب تسميتهم

، تابعت فرق مراقبة الحماية التابعة الى لجنة اإلنقاذ الدولية / مراكز المساعدة النزوح موقعفي  في المدارس ناألطفال النازحي تسجيل بغيةو  
عادة اإلدماج  فرق ، تمكنت خلاهذا التد من خالل المعنية. في المحافظات مديريات التربية مع على أساس منتظم المحافظات في جميعوالحماية وا 

عادة اإلدماجمراقبة الحماية التابعة الى لجنة اإلنقاذ الدولية /    02 لتسجيل رسمية مذكراتٍ  03 من اصدار  بنجاح مراكز المساعدة والحماية وا 
 .في محافظات أخرى مماثلة وتم تحقيق نجاحات نجف.محافظة الفي  مدارسالفي  األطفال النازحينطفل من 
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 التمويل و التنسيق

الصندوق المركزي  دوالر من خمسة ماليين ؛*دوالر أمريكي تسعة ماليين االستراتيجيةاالستجابة خطة ل الواردةالمساهمات المالية بلغ مجموع 
  دوالر. 233333 سوف تقدم تركيا الى انها أشارت من كندا. مليون دوالر 0.4و  من اليابان مليون دوالر 0.1، و  لالستجابة لحاالت الطوارئ

إن لم يتم  -ربما قسم منها في غضون شهر  - عمليات المساعدة التي تقوم بها وقف  أنها قد تحتاج إلىالى  اآلن ت حذر وكاالت األمم المتحدة
 آذار 22في  األمن الدولي مجلسإلى  في تقريرهالعام لألمم المتحدة في العراق  مثل الخاص لألمينالم  شدد  .إضافية كبيرة ضخ مساهمات مالية

 . لخطة االستجابة االستراتيجية بشكل ايجابياالستجابة  عضاءالدول األو  حكومة العراقطلب من و  خطورة الوضع على

 حتى اآلن.( FTS) الماليالتتبع  نظام المساهمات في كل لم يتم درج  مالحظة:*

 لالتصال

 الدكتورة جاكلين بادكوك -1

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

 في العراق

 بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق

 8838 195 780 (0) 964+جوال )بغداد(: 

 Badcock@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 تيتون ميترا -2

 ، ومستشار تخطيطمدير مكتب التنسيق المشترك للتنمية والمساعدات اإلنسانية

 بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق 

 6474 197 780 (0) 964+جوال )بغداد( 

 mitra@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 مونيك معاني -3

 الشؤون اإلنسانية ةمسؤول

 المتحدة لمساعدة العراق، بعثة األمم مكتب التنسيق المشترك للتنمية والمساعدات اإلنسانية

  7901931277 (0) 964+جوال: 

  maani@un.org  كتروني:البريد االل
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