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  -: المحتويات

 المقدمة ) واقع السياق(  -القسم االول 

 تحليل الواقع  -القسم الثاني 

 .العمل خطةأفتراضات  -

 العمل. خطةاهداف   -ثالثالقسم ال

 العمل خطةفترة ونطاق  -

 الفرضيات والمسارات المتوقعة -رابعالقسم ال

 و أعادة االستقرار اإلنسانيةاالستجابة   \ األساسيةوالحاجات  األولويات  -خامسالقسم ال

 الخالصة التمويلية للخطة - السادسالقسم 

 

 -المقدمة : -القسم األول 

،  2014 /لعام األولى األيامزمة النزوح القسري التي تفجرت منذ القاسية أل اإلنسانية اآلثاريزال العراق يعاني من  ال

يسمى بتنظيم الدولة  بعد سقوط مدينة الموصل تحت سيطرة ما 2014 من عام/ ثم تفاقمت بشكل دراماتيكي في حزيران

في مختلف  أمنا أكثرمناطق  إلى قسرامن العراقيين  آالفنزوح مئات  إلىهذا  وأدى ، اإلرهابيداعش  اإلسالمية

المسجلين ،وتجاوز عدد النازحين 2014عام/منذ  خمسة موجات نزوح كبيرة إلى و قد تعرض البلدالمحافظات العراقية، 

 . سوري الجئمن ربع مليون  أكثرفضالً عن  ماليين نازحخمسة  خالل تلك الفترة رسميا

 الوطني واجبها من كجزء الصعبة اإلنسانية األزمة هذه مع للتعامل ، 2018 السنة عمله خطة العليا اللجنة تقدم      

للتجارب السابقة،  استناداً  المرسومة األهداف و المتوقعة للفرضيات عاما إطارا وضعت وقد ، والدستوري واألخالقي

 االستجابة محور المقترحة الميزانية هذه وشملت ، الطارئة اإلنسانية االحتياجات لتغطية تخمينية ميزانية كذلك وقدمت

 األزمة لهذه حقيقيال لالح أن يتفق الجميع ولعل ، سكنها مناطق إلى النازحة العوائل عودة يمثل الذي محورالو اإلنسانية

 وتامين سكنها مناطق إلى العوائل أعادة هو  اإلرهابية العصابات سيطرة من المحتلة المناطق تحرير بعد أن تم

 الضرورية.  الخدمات من األساسية االحتياجات

 اجواء فرتقد وو االقضية  المدن العديد تحرير في كافة األمنية تحققت بفضل القوات التي الكبيرة االنتصارات أن     

 اآلالف عودة المحررة للمناطق األمن توفير عن المسئولة األمنية القوات سجلت ولقد ، العوائل بعودة واألمل الثقة اًمن

 ةعود األولية التقديرات سجلت، حيث واالنبار  ونينوى نالدي وصالح  ديالىات لمحافظ وخصوصا العوائل من

 .1 2017عام/ عائلة الف(410,796)

 القطاعية الوزارات ستنفقه ما تشمل ملياردينار وال2(  547,8) بقيمة للخطة األولية التقديرية الميزانية تقدر

 فيو،2018 العام ميزانيته من ( الصحة،التجارة،التربية،التعليمالعالي،النفط،الهجرةوالمهجرين،الداخلية،الهالالالحمر)
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ما عدا العجز الذي  من المتوقع أن يظهر عجز مالي،2018 لعام/ االتحادية العامة للموازنة الصعب المالي الظرف ظل

يظهر أثناء تأدية الوزارات القطاعية لمهامها في تامين متطلبات االستجابة االنسانية للنازحين واعادة االستقرار 

 المحافظات. في تلكالمؤمالنيتولىصندوقاعادةاالعمارللمناطقالمتضررةمرحلةاعادةاالعمار، و منللمحافظات المحررة 

تأمالللجنةالعلياالغاثةوايواءالعوائاللنازحةانتتظافرجميعالجهودواالمكانياتالوطنيةودعمالمجتمعالدوليلتقديمالدعمواالسن

ادالالزمالغاثةوايواءالعوائاللنازحةوتخفيفاالثارالكارثيةالزمةالنزوحالقسري،ونتطلعقدماالنيتجاوزالعراقهذهاالزمةوي

 . نفمجددامسيرتهفياالعمارواالزدهارتعافىمنهافياقربفرصةويستا

  -تحليل الواقع : –القسم الثاني 

( الف 997,543في ادناه توزيع أعداد العوائل النازحة حسب المحافظات النازح منها واليها والذي بلغ عددهم ) نوضح

/ دائرة المعلومات والبحوث / قسم  البياناتالرسميةالمعلنةمنقبلوزارةالهجرةوالمهجرينحسب  3/12/2017 لغايةعائلة 

 -:االحصاء وبنك المعلومات  حسب احصائيات الجهات االمنية 
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 عددالعوائاللنازحةالعائدةالىمحافظاتهاونسبةالعوائاللعائدةفيكلمحافظةبالنسبةالىأعدادالنزوحلغايةيبينوالشكألدناه( 1رقم )الجدول

31/12/2017  1 

 (.3/12/201 أحصائياتالجهاتاالمنيةفي /دائرةالمعلوماتوالبحوث/  وزارةالهجرةوالمهجرين)بحسب بيانات 
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بحسب بيانات وزارة الهجرة والمهجرين في ( كشف بأعداد المخيمات في بغداد والمحافظات 1ونبين في الملحق رقم )

 .2017ديسمبر من عام/

النازحة والساكنة داخل وخارج المخيمات بحسب بيانات منظمة الهالل  ( أعداد العوائل2بينما نوضح في الجدول رقم )

 االحمر.

 .(الف عائلة)أعداد العوائل النازحة والساكنة داخل وخارج المخيمات ( : 2)الجدول رقم 

 عدد العوائل خارج المخيمات عدد العوائل داخل المخيمات المحافظة ت

 47.059 31.864 دهوك 1

 60.288 4.044 السليمانية 2

 70.855 8.168 اربيل 3

 13.822 4.783 صالح الدين 4

 182.530 46.179 نينوى 5

 30.000 5.797 كركوك 6

 7.73 0 ديالى 7
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 3.525 11.309 االنبار 8

 9055 2195 بغداد 9

 4100 0 واسط 10

 41060 0 بابل 11

 10.187 950 كربالء 12

 9.6 0 النجف 13

 1.873 0 الديوانية 14

 667 0 المثنى 15

 749 0 ميسان 16

 300 0 ذي قار 17

 1.83 0 البصرة 18

 56370.299 3257.144 المجموع

 -:العمل خطةأفتراضات  - ثالثالقسم اال

حيث توقفموجاتالنزوحبالتزامنمعأنتهاءعملياتتحريرالمدنالكبيرةواستمرارعمليةالتسجيللعودةالنازحين -1

 .عائلةنازحةعائدةللمحافظةالنازحةمنهاالف 1 ( 410.796)  صواللعددالىو

وتأمين وسائل الحياة  والمؤمنةامنياً المحررة للعوائل النازحة العائدة لمحافظات سكناهاتأميناعادةاالستقرار -2

 الطبيعية للعوائل المتبقية في مخيمات النازحين.

على التمويل الكافي (HRP\2018)ةالوكاالتوالبرامجالدوليةوعبرخطةاالستجابةاالنساني \ المنظماتتمكين -3

لتوفير لدعم مشاريع االيواء للعوائل المتبقية في مخيمات النازحين والمشاريع التي تدعم أعادة استقرار العوائل 

 العائدة للمناطق المحررة.

(   التجارة،الصحة،التربية،التعليمالعالي،النفط،المحافظات)  الجهات \  قيامالوزارات -4

 . 2018 لعاممنحاجةالنازحينومنميزانيتهاالسنوية(  %75)  القطاعيةوبمااليقلعناتبتأمينوتقديمالخدم

باالستناد الى حساب الرعاية  2018 للجنةالعلياضمنميزانيةالعامليون دينار م(547,800)وتمويل تخصيص -5

 2018الوارد في مشروع قانون الموازنة العامة االتحادية لعام    لموازنة وزارة الهجرة والمهجرين االجتماعية 

2. 

 -: العمل خطةأهداف  -رابعالقسم ال

 يستندنطاقوعماللخطةالىاالطارالتمويليللنشاطاتالمطلوبةوفقاالحكامقانونالموازنةالعامةاالتحاديةلعام 

 ،والتخصيصاتالماليةالمتوقعةمنالنداءاتالدوليةلخطةاالستجابةاالنسانية2018

(HRP\2018)2019\1\1 – 2018\1\1 ،لذافاننطاقسريانالخطةيمتدللفترةمن. 

 ..(Q - Card) نازحةمسجلةعبرالبطاقةااللكترونية( عائدةومتبقية) توزيعمنحةنقديةواحدةلكلعائلة -1

لجميع العوائل النازحة وخصوصاً العوائل المقيمة في المخيمات تأمين الحتياجات االنسانية االغاثية  -2

 ( عائلة.140,000)
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تامين وتوفير االحتياجات االساسية لجميع النازحين واالولوية للمقيمين في المخيمات وبالتنسيق والتعاون مع  -3

 الوكاالت والمنظمات الدولية.

االخرى لجميع النازحين وخصوصاً العوائل المقيمة تأمين ودعم تقديم الخدمات التعليمية والصحية والخدمات  -4

 في المخيمات.

 ( عائلة الى اماكن سكنها.200,000عودة )دعم واسناد وتأمين عودة  -5

% و 100النازحة في المخيمات بنسبة  تأمين االحتياجات االساسية )االغاثية واأليوائية والخدمية( للعوائل -6

 المبينة في الجدول أدناه.

 وتحديث المخيمات وبالتعاون والتنسيق مع منظمات و وكاالت االمم المتحدة.أعادة تأهيل  -7

 نقل ادارة المخيمات الى االدارات المحلية ودعم جهودها. -8

 حررة لدعم االستقرار.دعم ومساندة الوزارات كافة لتغطية تكاليف ونفقات اعادة الخدمات االساسية للمنطاق الم -9

القطاع الرئيسي 

 لالحتياج

 الفرعيالقطاع 

 العدد / الكمية أسم المادة

االغاثة وااليواء 

 للنازحين

المواد الغذائية وغير 

 (NFIالغذائية )

سلة غذائية شاملة للعائلة 

 )شهرواحد(

840.000 

 417.000 سلةصحيةاساسية

 417.000 سلة مالبس متنوعة

 50.000 رزم اغاثة سريعة

 280.000 بطانية شتوية

 40.000 طقم طبخ

 179.000 طقم فراش متنوعة

 30.000 مدفأة نفطية

كرفان سكن/ صحية/ تعليم/  المواد االولية

 ادارة

10.000 

 10.000 خيمة ايواء قياسية

 10.000 لتر( 500خزانات ماء )

 1000 حمام

 100 محطة تحلية مياه 

اعادة االستقرار 

 للعائدين

 25000 سكنيكرفان  االيواء المؤقت

 500 محولة كهربائية الخدمات االساسية

 100 محطة تحلية / تعقيم المياه
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 -: توزيع المهام بحسب المسؤوليات -خامسالقسم ال

 : التسجيلوالحمايةالقانونية5-1

لضماناحترامحقوقاإلنسانوللحفاظعلىحياةوكرامةالنازحينستستمرخدمةتسجياللنازحينواصدارالبطاقةااللكترونيةالتعريفية

وجميعانواعالمساعدةالقانونية،وتسهياللتقاضيوالوصواللىالمحاكم،ممايعززاحتراموحمايةحقوقاإلنسانعبرمراكزالتسجيلو

، مالمساعدةالقانونيةبمافيذلكاستصدارالوثائقالثبوتيةاوعبرفرقجوالةلتعزيزآلياترصدالحمايةمنخاللتقدي\

والتتطلبهذهالعمليةميزانيةكبيرةاومستقلة،وأنمايتمتغطيتهامنخاللعماللوزاراتالمختصةوهيوزارتيالهجرةوالمهجرينوزار

، وهذا ةالداخلية،وكذلكمجلسالقضاءاالعلى

ارةالداخليةوفقالمسؤولياتهماالقانونيةواالختصيتطلباعدادوتنفيذخطةتشغيليةمشتركةتقدمهاوزارتيالهجرةوالمهجرينووز

 . ،وبالتعاونوالتنسيقمعالحكوماتالمحليةالمعنية2018 / اصيةومنالميزانيةالتشغيليةلعام

 التوزيع االمثل للتخصيصات: 5-2

 أن الهدف االساسي من توزيع التخصيصات المبينة في أعاله هو توفير المبالغ للعوائل النازحة لضمان قدر الممكن

من عوائل تعيش في مخيمات وهياكل والعائدة الى  1( 997543البيئة المالئمة لحياة العوائل النازحة والبالغ عددها )

المحافظات المدمرة، حيث أنه بالتأكيد ان المبلغ المرصود هو غير كافي لتلبية كافه االحتياجات االساسية للعوائل النازحة 

ص الدعم الدولي من المساعدات االنسانية وأعادة االستقرار لهذه المحافظات ولهذا يجب التركيز اضافة الى ما مخص

 ( من ادناه.9-5وكما مبين في )

 : األمن الغذائي 5-3

لنازحة تتمثلمهمةتاميناالمنالغذائيللعوائال

اوالعائدةبعداالستقرارالدائمياوالمؤقت،وهذايتطلبقياموزارةالتجارةباعدادوتنفيذخطةتشغيليةلتامينمفرداتالبطاقةالتموينيةل

ولغرضالتهيوءالعتباراتالتلكؤفيايصالمفردات،2018جميعالعوائاللنازحةومنالميزانيةالتشغيليةالسنويةالمخصصةلهالعام

 \ يةوجودعجزفيالتخصيصاتالماليةاوتوزيعالمفرداتعبرالتعاونمعمنظماتالبطاقةالتموينيةفقدتموضعتقديراتالحتمال

 .وبالتنسيقوالتعاونمعالحكوماتالمعنية(  WFP, ICRCوبضمنها) برامجاالممالمتحدة \  وكاالت

 

 : االغاثةاالنسانيةالطارئة5-4

لنقدية،وفيمايتعلقبالموادالغذائيةفهذهماالغاثةالطارئةوالعاجلةللعوائلفيالمرحلةاالولىمنالنزوحتتضمنالموادالغذائيةوالمنحةا

نمهامجمعيةالهالالالحمرالعراقية،وزارةالهجرةوالمهجرينواالوقافوالعتباتالدينيةوالمنظماتاالنسانيةالمحليةوالدوليةوالمج

اتماعاتالمضيفة،بينماتتولىوزارةالهجرةوالمهجرينمهامومسؤولياتتوزيعالمنحةالنقديةللعوائاللنازحةالمسجلةوعبرالبطاقة

 .(Q- Card) اللكترونيةالتعريفيةللنازحين
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 : الخدماتالتعليمية5-5

UNقياموزارةالتربية،وزارةالتعليمالعاليباعدادوتنفيذخطةتشغيليةمشتركةبالتعاونمعمنظماتوبرامجاالممالمتحدةوبضمنها

ICEF, UNESCO) )وفقالالهدافالمرسومةوالميزانيةاالفتراضيةالمقترحة،وبالتنسيقوالتعاونمعالمحافظات 

( دهوك،اربيل،االنبار،صالحالدين،السليمانية،كركوك،بغداد،ديالى،بابل،كربالء،النجف)

 .واعتماداعلىالبياناتالمشتركةوبالتعاونمعالمركزالمشتركللتنسيقوالرصد

 : الخدماتالصحية5-6

 (WHO,ICRCبرامجاالممالمتحدةوبضمنها \ عدادوتنفيذخطةتشغيليةمشتركةبالتعاونمعمنظماتقياموزارةالصحةبا

 وبالتنسيقوالتعاونمعالمحافظاتالمقترحةوفقالالهدافالمرسومةوالميزانيةاالفتراضية(

( دهوك،اربيل،االنبار،صالحالدين،السليمانية،كركوك،بغداد،ديالى،بابل،كربالء،النجف)

 .(JCMC)واعتماداعلىالبياناتالمشتركةوبالتعاونمعالمركزالمشتركللتنسيقوالرصد

 : خدماتتجهيزالمشتقاتالنفطية5-7

 قياموزارةالنفطباعدادوتنفيذخطةتشغيليةمشتركةبالتعاونوالتنسيقوالتعاونمعالمحافظات

 . علىالبياناتالمشتركةواعتماداً ( فدهوك،اربيل،االنبار،صالحالدين،السليمانية،كركوك،بغداد،ديالى،بابل،كربالء،النج)

 : خدماتالنظافةوالماءوالصرفالصحي5-8

قياموزارةاالسكانوالبلديات،الدفاعالمدنيوالحكوماتالمحليةباعدادوتنفيذخطةتشغيليةلتامينماءالشربوخدماتالصرفالصحيلجم

 \  يعالعوائاللنازحةومنالميزانيةالسنويةالمخصصةلها

 وبالتعاونمعالمنظماتالدوليةالمختصةكافةواعتماداعلىالبياناتالمشتركةوبالتنسيقمعالمركزالمشتركللتنسيقوالرصد،2018

(JCMC)بالمتابعةوتقديمالخطة،. 

 خدمات نقل العوائل النازحة والعائدة 5-9

النازحة واجالئهم من مواقع قيام وزارة وزارة النقل ومن خالل الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود  بنقل العوائل 

العمليات العسكرية الى مخيمات االيواء ، وكذلك نقل العوائل النازحة واعادتهم الى مناطق سكهنم االصلي في مناطقهم 

المحررة بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين وقايدة العمليات المشتركة ممثلة بفريق عمل االغاثة واالجالء 

 لمخافظات .والسلطات المحلية في ا
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 : التنسيقوالتعاونالدولي5-10

بناءاعلىالميزانيةالتقديريةوالعجزالمخططفانعمليةاالغاثةوااليواءتتطلبمساندةدوليةودعمامنالمنظماتوالبرامجوالوكاالتالد

( JCMC) وليةالمتخصصة،وبدورهقانالمركزالمشتركللتنسيقوالرصد

( OCHA) االمانةالعامةلمجلسالوزراءيتحملمهامومسؤولياتالتنسيقالمباشرمعمكتباالممالمتحدةلتنسيقالشؤوناالنسانية\

والتعاونمعمنظماتاالممالمتحدة،والوكاالتالدوليةلغرضتنسيقتوزيعجهودوامكانياتاالغاثةبكافةانواهاومنخالالالتفاقعلىاولو

 HRP for Iraq)ياتالتدخلوعبراالستفادةالحقيقيةمنبرامجخطةاالستجابةاالنسانية

 .فضالًعنمتابعةاجراءاتالتعاونالدوليالثنائيومنخالاللوزاراتالمختصة(.2018\

 خالصة توزيع المهام والمسؤوليات بحسب الجهات المعنية (4جدول رقم )ال

 المهام

 االحتياجاتاالساسية

الجهاتالعراقيةالمكلفةوالج

 هاتالساندة

التقديراتاالفتراضيةل االهدافالمرسومة

 (مليوندينار) لميزانية

الحمايةالقانونيةوا -1

 لتسجيل

 وزارةالداخلية -

وزارةالهجرةوالمهج -

 رين.

 مجلسالقضاءاالعلى -

 تسجياللعوائاللنازحة. -

 اصدارالوثائقالرسميةوالثبوتية -

 ضمانحقالتقاضيوالشكوى -

الوزارة لعام الميزانية

/2018 

 االغاثةاالنسانية -2

 واالحتياجاتغيرالغذائية

NFI 

جمعيةالهالالالحمرا -

 لعراقية.

وزارةالهجرةوالمهج -

 رين

 االوقافوالعتباتالدينية. -

منظماتالمجتمعالمدن -

 ي

 حصةمتكاملة 150,000 تجهيز

 (غذائية،صحية،نظافة،خدماتاولية)

50,000 

 االمنالغذائي -1
تامين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية  وزارة التجارة

الميزانيةالوزارة  لجميع العوائل النازحة

  2018لعام/

 وزارة الصحة. - الصحة -2

 الحكومات المحلية -

تامين الخدمات الصحية لجميع العوائل 

 النازحة.

ميزانية وزارة 

 2018الصحة/ لعام 

دعمالخدماتالعا -3

 مة

 التعليم

 وزارةالتربية -

 وزارةالتعليمالعالي -

 الحكوماتالمحلية -

 

  ضمانالتحاقالطلبةالنازحينواكمااللعامالدراسي
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 المشتقاتالنفطية

 وزارةالنفط -

 

 

 

نقل العوائل النازجة و 

 العائدة

 وزارة النقل -

تامينتوزيعالمشتقاتالنفطيةللعوائل النازحة 

 العائدة لمحافظات سكناها والمتبقية

نقل العوائل النازحةى من مناطق العمليات   

 واعادتهم الى مناطق سكنهم االصلي

 

الميزانية السنوية 

 للوزارات المعنية.

 الماء والصرف الصحي

 االسكانوالبلديات -

 الدفاعالمدني -

 الحكوماتالمحلية -

تامينتجهيزماءالشربوخدماتالصرفالصحيلجم

 يعالعوائاللنازحة

التنسيقوالتعاو -4

 نالدولي

 المركز المشترك

(JCMC) 

 الميزانية التشغيلية التنسيق مع المنظمات الدولية

 

 -الخالصة التمويلية للخطة : -ثامنالقسم ال

التعامل مع االزمة االنسانية الخانقة  ءالالزمة في ضولتي بنت المتطلبات بناءا على ماتقدم ذكره في الخطة المقترحة وا

ونظراً لالزمة المالية الصعبة من الميزانية العامة االتحادية اليغطي جميع المتطلبات الالزمة  المخصص فان التمويل 

لسد العجز  زاما االتجاه بشكل واضح وضروري لدعم المجتمع الدوليال وللظرف الصعب الذي يمر به النازحين اصبح

 في أعادة تأهيل المناطق المحررة للوصول للحل الفعلي الزمة النازحين. او الفجوة التمويلية
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 -المصادر :

 .3/12/2017وزارة الهجرة والمهجرين / دائرة المعلومات والبحوث/ أحصائيات الجهات االمنية في   -1
/ اجمالي موازنة الهجرة والمهجرين/ حساب الرعاية  2018مشروع قانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية مسودة  -2

 االجتماعية. 
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