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  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

١ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 
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  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٢ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  المقدمة
ن      سنوات من آخر الحروب التي مر بھا     اربعةبعد   ر م  ١٣العراقیون والتي سبقتھا حربین وحصار اقتصادي دام اكث
ى تركت اثارًا والتي   ًاعام ة االصعدة      عل ى كاف راقیین عل اة الع ث ،  حی جلت اإلحصائیات  حی د عام     س ادة  ز ٢٠٠٣بع ی

ات    االنفجارات  ام واالرامل والمعوقین نتیجة اعداد الفقراء واالیت  في طردیة ات العسكریة والمواجھ ستمرة  والعملی  الم
ة      ى التحتی ار البن ن انھی ضًال ع ة ف وات الحكومی سلحین والق ین الم ي     . ب ال االمن ي المج ة ف دمار خاص ز ال د ترك وق

ل        -والصحي والخدمي واالجتماعي   ق وضع مضطرب قاب ى خل ذه الظروف عل ي   ل حیث تضافرت جمیع ھ ار ف النھی
  .٢٧/٢/٢٠٠٦في سامراء بتاریخ  ذروتھ بحادثة تفجیر مرقد االمایین  ھذا الوضعوبلغ.  لحظةةای

ي  .  اصًال نقطة تحول جدیدة في حیاة العراقیین المضطربةتفجیر مرقد االمایین في سامراء   كانت حادثھ  وكانت سببا ف
اطق سك        سبة     تھجیر مئات االلف من العوائل ومالیین االفراد من من ا بالن ر امن ان اكث ى امك م ناھم ال ذه   ، لھ د ادت ھ  وق

ات ا         من   الموجة الھائلة  داد الفئ اد اع ى ازدی سري ال ر الق ات التھجی ة     عملی دالت البطال اع مع د ضعفا وارتف د   والش تولی
  .ضغط شدید على البنى التحتیة والمؤسسات الخدمیة

ات  ة المحافظ ت كاف د نال سریة وق ر الق ات التھجی ن عملی صیبا م ا   ن ا م ا والیھ زوح منھ ات ن ھدت عملی ث ش دا ع  حی
تان الثالث  یم كردس ط ةمحافظات اقل ازحین فق ستقبل الن ت ت ي كان ات   الت ؤخرًا عملی ھدت م ات ش ذه المحافظ ، اال ان ھ

ة نتیجة للقصف        نزوح داخل اإل   ب   قلیم من المناطق والقرى الحدودی ن الجان دفعي م سبب     الم ا ت ي والتركي مم  اإلیران
  .  كردستان داخل اقلیموائل الى داخل المدن مسجًال زیادة في اعداد العوائل النازحةبنزوح االف الع

  لمحة عن أوضاع النازحین في العراق
ول          ي شھر أیل ى  ٢٠٠٧وصل العدد اإلجمالي للنازحین داخل العراق ف ن شھر آب     ٢٢٩٩٤٢٥ إل ادة ع خص بزی  ش

  . من عدد النازحین اإلجمالي% ٦٥ أكثر من ١٢ویشكل األطفال دون سن %. ١٦بنسبة 
من النازحین في محافظات البصرة    ى وكانت الغالبیة العظم .في محافظة بغداد  %) ٦٣٫٦(كانت نسبة النزوح األكبر     

أما في محافظات كركوك   . والنجف وكربالء والدیوانیة ومیسان وبابل وذي قار وواسط والمثنى من المسلمین الشیعة     
  .حیینكانت غالبیة النازحین في اربیل والدھوك من المسیو. من المسلمین السنة كانوا ونینوى وصالح الدین واألنبار

  :ویعاني المھجرون قسریا صعوبات كبیرة في عدة مجاالت اھمھا

  الجانب الصحي  
  . الصحیةراكز في المسشفیات والمعدم كفایة الخدمات الصحیة المقدمة .١
  . والمستلزمات الطبیة االخرىیةدوشح اال .٢
  )لسكريامراض ضغط الدم وا( المزمنة االمراضزحین للبطاقة الدوائیة الخاصة بفقدان معظم النا .٣
سبب         .٤ اطق ب ض المن ي بع شفیات والمراكز الصحیة ف ي     زیادة الضغط على المست سكانیة الت ادة ال الزی

  .نتجت عن استقبال العوائل النازحة

  الجانب التعلیمي  
 .منیةأاقتصادیة ولصعوبات نتیجة س لمقاعدھم الدراسیة ترك العدید من طلبة المدار .١
 .لعوائل المھجرة من مدارسھم السابقةصعوبة تامین جلب الوثائق الخاصة بطلبة ا .٢
 .في المناطق التي سجلت اعداد نازحین كبیرةمدارس الاكتظاظ  .٣
 .ماعیة نتیجة الظروف التي مرت بھمیواجھ طلبة العوائل المھجرة مشاكل نفسیة واجت .٤

 أوىالسكن والم  
ة وخ     .١ زوح االمن اطق الن ي من ارات ف عار االیج اع اس تا   ارتف یم كردس ات اقل ي محافظ ة ف ض اص ن وبع

 .محافظات الجنوبیةال



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٣ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

 .یسد احتیاجات العوائل وخصوصا الكبیرة منھاصعوبة الحصول على سكن مالئم  .٢
ل   للسكنةصالح غیر ابنیةالعیش في    .٣ ات  مث اه         البنای وفر المی دم ت ن ع اني م ي تع ة والت ة المتروك  الحكومی

 .والتیار الكھربائي واالفتقار الى شبكات صرف صحي نظامیة

 اديالجانب االقتص  

 .كونھم من اصحاب المھن الحرةبسبب  مصادر الرزق العوائل المھجرةبعض فقدان  .١
 .الیھا اصعوبة الحصول على فرص عمل في المناطق التي نزحو .٢
 .غالبیة النازحین ھم من العوائل الفقیرة ذات الدخل المحدود جدا .٣
ا     عدم قدرة تلك العوائل على شراء المستلزمات الحیاتیة االساسیة كالطعام       .٤ ي جعلھ ود والت بس والوق  والمل

 .االنسانیةمساعدات المقدمة لھم من المنظمات معتمدة بالدرجة االولى على ال
  

   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦عرض للزیادة الشھریة في عدد النازحین للعامین 

   ٢٠٠٧ أعداد العوائل النازحة في العراق بعد احداث سامراء لعام
  

  ٢٠٠٧بعد احداث سامراء لعام  في العراق إجمالي أعداد العوائل النازحة :١ جدول
  (%)رجال   (%)نساء   (%)أطفال   عدد األفراد  عدد العوائل الكلي  الشھر

  ٣٠٫٣  ٣٣٫٢  ٣٦٫٥  ٤٤٧٣٣٧  ٨٥٣٦٨  كانون الثاني
  ٢٩٫٢  ٣٣  ٣٧٫٨  ٤٩٨٩١٦  ٩٩٧١٤  شباط
  ٢٨٫٩  ٣٢٫٦  ٣٨٫٥  ٥٧٥٧٧٣  ١٠٦٧٧٩  آذار

  ٣١٫٣  ٣٤٫٨  ٣٣٫٩  ٨٥٢٣١٠  ١١٦٠٣٢  نیسان
  ٢٩٫٩  ٣٣٫١  ٣٧  ١٠٢٤٤٣٠  ١٤٠٦٠٧  أیار

  ٢٩٫٧  ٣٢٫٨  ٣٧٫٥  ١٠٣٧٦١٥  ١٤٢٢٦٠  حزبران
  ٢٩٫٤  ٣١٫٩  ٣٨٫٧  ١١٢٨٠٨٦  ١٥٢٠٠٢  تموز

  ٢٢٫٩  ٢٥٫٨  ٥١٫٣  ١٩٣٠٩٤٦  ٢٨٢٦٧٢  آب
  ١٦٫١  ١٨٫٦  ٦٥٫٣  ٢٢٩٩٤٢٥  ٣٤٩٩٧٩  أیلول

  

مخطط بیاني ١:  الزیادة الشھریة في عدد األفراد النازحین لعام ٢٠٠٧
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  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٤ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  ٢٠٠٦ أعداد العوائل النازحة في العراق بعد احداث سامراء لعام
  
  
  

  ٢٠٠٦إجمالي أعداد العوائل النازحة في العراق بعد احداث سامراء لعام : ٢جدول 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (%)رجال   (%)نساء   (%)أطفال   عدد األفراد  عدد العوائل الكلي  الشھر
  ٣٠٫٦  ٢٩٫٩  ٣٩٫٥  ٤٦٤٠٩  ٦٦١٥  اذار

  ٢٣٫٤  ٣٢  ٤٤٫٦  ٨٧٣٠٠  ١١٨٧٩  نیسان
  ٢٧  ٣١٫١  ٤١٫٩  ١٢٥١٦٩  ١٩١٣٨  ایار

  ٢٦٫٨  ٣١٫٣  ٤١٫٩  ١٤٩٧٧٢  ٢٣٤٥٠  حزیران
  ٢٧٫٣  ٣١٫٥  ٤١٫٢  ١٧٤٠٥٦  ٢٨٠٢٧  تموز

  ٢٤٫١  ٣٣٫٩  ٤٢  ١٩١١٦٩  ٣٢٤٠٩  اب
  ٣٤٫٦  ٣٧٫٢  ٢٨٫٢  ٣٥٨٥٣٧  ٤٢٢٥٥  ایلول

  ٣٣٫٤  ٣٦٫٢  ٣٠٫٤  ٤٤٧٢١٤  ٥٤٧٢٨  تشرین األول
  ٢٧٫٩  ٣١٫٩  ٤٠٫٢  ٣٨٠٢١٣  ٦٥٧٠٣  تشرین الثاني
 ٢٨٫٦ ٣٢ ٣٩٫٤ ٤٠٨٣١٩ ٧٥٩٤٣  كانون األول

مخطط بیاني ٢:   الزیادة الشھریة في عدد األفراد النازحین لعام ٢٠٠٦
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  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٥ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  أعداد النازحین في المحافظات العراقیة
  

  ٢٠٠٧ إجمالي أعداد العوائل النازحة في العراق بعد احداث سامراء لعام :٣ جدول

   (%)رجال   (%)نساء   (%)أطفال  %  عدد األفراد  عدد العوائل الكلي  المحافظة

  ١١٫٧  ١٢٫٦  ٧٥٫٧  ٦٣٫٦  ١٤٦٢٤٦٨  ٢٠٨١٩٣  بغداد

  ٢٧٫٠  ٣٢٫٨  ٤٠٫١  ١٫٤  ٣٣٩٦٨  ٥٦٥٧  البصرة

  ٢٤٫٤  ٣١٫٦  ٤٤٫٠  ٢٫٨  ٦٥٨٢٦  ١٥٨٠٠  نینوى

  ٣٥٫٠  ٤٠٫٠  ٢٥٫٠  ١٫٨  ٤١٨٦٠  ٥٩٨٠  النجف

  ١٨٫٠  ٢٠٫٣  ٦١٫٧  ٠٫٩  ١٩٥٣٤  ٤٣٢٢  كركوك

  ١٨٫٩  ٢٧٫١  ٥٤٫٠  ١٫٨  ٣٩٧٥٦  ٥٩٨٥  كربالء

  ١٣٫٦  ٢٠٫٩  ٦٥٫٥  ٤٫٨  ١١١٥٠٣  ١٣٥٥٢  صالح الدین

  ٢٨٫٠  ٣٢٫٠  ٤٠٫٠  ٤٫٨  ١١١١٦١  ١٨٦٥٠  دھوك

  ٣٣٫٩  ٣٥٫٠  ٣١٫١  ٠٫٨  ٢٠٢٥١  ٣٣٣٦  دیوانیة

  ٢٥٫٧  ٣١٫٤  ٤٢٫٩  ٢٫٥  ٥٨٤٣٦  ٨٣٤٨  السلیمانیھ

  ٢٣٫٢  ٢٩٫٦  ٤٧٫١  ٢٫٣  ٥٥٠٣٥  ٩٧٥٠  األنبار

  ٢٥٫٨  ٣١٫٢  ٤٢٫٩  ٢٫٠  ٤٦٦٧٦  ٦٦٦٨  میسان

  ٢٣٫٢  ٢٨٫٥  ٤٨٫٢  ١٫٩  ٤٣٠٦٥  ١٠٩٢٤  اربیل

  ٢٦٫٦  ٣٠٫٦  ٤٢٫٨  ٢٫٧  ٦١٧٠٠  ٩٦٤٦  بابل

  ٢٣٫٧  ٢٦٫٥  ٤٩٫٨  ٠٫٧  ١٣٦٨٣  ٢٤٢١  ذي قار

  ١٨٫٤  ٢٢٫٧  ٥٨٫٩  ٢٫٣  ٥٤٤٧٠  ٩٠٨٥  واسط

  ٢٥٫٤  ٢٧٫٥  ٤٧٫١  ٠٫٥  ٨٢٦٨  ١٣٠٠  المثنى

  ٢٥٫٤  ٣٢٫٢  ٤٢٫٤  ٢٫٤  ٥١٧٦٥  ١٠٣٦٢  دیالى

  ١٦٫١  ١٨٫٦  ٦٥٫٣  ١٠٠  ٢٢٩٩٤٢٥  ٣٤٩٩٧٩  المجموع
  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٦ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

مخطط بیاني ٣: توزیع عدد االفراد النازحین على المحافظات لعام ٢٠٠٧
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   في المحافظات العراقیةعوائل النازحة حسب األدیان التوزیع: ٤جدول 

  ادیان أخرى  مسلمون سنة  مسلمون شیعة  المحافظة  النسبة المئویة
  ال یوجد إحصائیات  ال یوجد إحصائیات  ال یوجد إحصائیات  بغداد .١
  %٠٫١  %١٫٢  %٩٨٫٧  البصرة .٢
  )مسیحیین% (٢٦٫٧  %٧٣٫٣    نینوى .٣
      %١٠٠  النجف .٤
  %٠٫٣  %٧٤٫٧  %٢٥  كركوك .٥
    ٠٫١  %٩٩٫٩  كربالء .٦
    %٩٤٫٣  %٥٫٧  صالح الدین .٧
  یزیدیین % ٤٫٧، )مسیحیین% (٥٠٫١  %٤٥٫٢    دھوك .٨
      %١٠٠  دیوانیة .٩

  ال یوجد إحصائیات  ال یوجد إحصائیات  ال یوجد إحصائیات  السلیمانیھ .١٠
    %١٠٠    األنبار .١١
  %١    %٩٩  میسان .١٢
  )مسیحیین% (٧٠٫٨  %٢٣٫١  %٦٫١  اربیل .١٣
  )سیحیینم% (٠٫١  %١٩٫٢  %٨٠٫٧  بابل .١٤
      %١٠٠  ذي قار .١٥
      %١٠٠  واسط .١٦
    %٠٫١  %٩٩٫٩  المثنى .١٧
  ال یوجد إحصائیات  ال یوجد إحصائیات  ال یوجد إحصائیات  دیالى .١٨



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٧ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  دور الھالل االحمر العراقي 
 الى كافة الفئات  في تقدیم المعونة والمساعدة١٩٣٢ لعب الھالل األحمر العراقي دورا ممیزا ومنذ تأسیسھ عام في

 االنساني قامت ھیئة الھالل االحمر العراقي ومنذ ظھور وانطالقا من دورھا. ل وخارج العراقداخالمستضعفة 
بوادر عملیات النزوح القسري بتشكیل غرفة عملیات خاصة بالعوائل النازحة في المركز العام في بغداد اضافة الى 

  : حیث تم من خاللھا،غرف العملیات في الفروع كافة
  دوائر ع ال سیق م ة      التن س المحافظ ة مجل ات وخاص ة المحافظ ي كاف ازحین ف سجیل الن رض ت ة لغ  الحكومی

 . والمجالس البلدیة
 ق النداءات الدولیة من اجل توفیر المساعدة والدعم للعوائل النازحة واطالةالتنسیق مع المنظمات االنسانی.  
 ةنازحاجراء عملیات التقییم والمسح المیداني من اجل تحدید احتیاجات العوائل ال.  
 توزیع المواد الغذائیة واالغاثیة على العوائل النازحة.  
 بالمستلزمات الضروریةائم وتجھیزھى المالأواقامھ المخیمات من اجل توفیر الم .  
 مساعدة التالمیذ على العودة الى المدارس في مناطق النزوح. 

داث سامراء       ي      )٢٠٠٦شباط   (ومنذ أح ة الھالل األحمر العراق ن  ، قامت ھیئ ا  م ا خالل فروعھ ة    ومكاتبھ ي الثمانی  ف
ات  ٢٦٧٩٠٤ حصة إغاثة و٣٠٠٤٠٥ سلة غذائیة و٥٢٠١٢٧ محافظة بتوزیع  عشرة ي    ( صندوق منظف التفاصیل ف

دول  صب  . )٥ج م ن ا ت ًا٣٩كم ان   مخیم ازحین ك واء الن ا١٦ إلی داد  منھ ة بغ ي محافظ ذه   .  ف م ھ ع معظ م رف د ت وق
  .مشمولة في ھذا التقریرالع على تقاریر فروع الھالل األحمر العراقي الولمزید من المعلومات یرجى اإلط. المخیمات

  

   من قبل ھیئة الھالل األحمر العراقيالمحافظات الموزعة في  اإلغاثةكمیات مواد
  

د وعد) ٢٠٠٦شباط  ( منذ احداث سامراء من قبل فروع ھیئة الھالل األحمر العراقيالمحافظات الموزعة في  اإلغاثةمواد: ٥جدول 
  المتطوعین المشاركین في عملیة اإلغاثة

  عدد المتطوعین المشاركین في عملیة اإلغاثة  صندوق منظفات  حصة إغاثة  سلة غذائیة  المحافظة  المواد الموزعة

  ٦٠٠٠  ١٢٢٥٤٠  ١٤٥٢١٠  ١٥٤٦١٢  بغداد .١
  ٩٠  ١٥٠٠  ٣٦٨٠  ٣٦٨٠  البصرة .٢
  ٣٠٠  ٤٥٦٠٠  ٣٣٥١٨  ٢٤١٢٦  نینوى .٣
  ١٥٠  ٢٥٠٠  ٥٥٠٠  ٩٨٦٠  النجف .٤
  ١٠٠  ٥٥٧٢  ٥٥٧٢  ٦٤٨٣  كركوك .٥
  ١٠٠  ١٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ٤٥٠٠٠  كربالء .٦
  ١٧٥  ١٠٥٠٦  ١٠٥٠٦  ٤٨٣٧٠  صالح الدین .٧
  ٢٥٠  ٥٣٥٠  ٨٩٥٠  ١٥٣٥٠  دھوك .٨
  ١٠٠  ٢٠٠٠  ٣٢٢٧  ٣٣٥٢  دیوانیة .٩

  ١٠٠  ٨٢٥  ٤٤٤٤  ١٧١٢٩  السلیمانیھ .١٠
  ٧٥٠  ١١٠٠٠  ١٤٠٠٠  ٣٨٥٠٠  األنبار .١١
  ١٥٠  ١٦٠٠  ٤٣١٩  ١٨٨٩  میسان .١٢
  ١٥٠  ٤٠٠٣٤  ٢٩٨٥  ٤٣٢٢١  اربیل .١٣
  ٢٠٠  ٣٠٠٠  ٩٧٢٤  ٢١٠٥٠  بابل .١٤
  ١٠٠  ٢٠٠٠  ٢٥٢٠  ٥٥٦٥  ذي قار .١٥
  ٢٥٠  ٢٠٠٠  ١٣٧٥٠  ١٨٢٤٠  واسط .١٦
  ١٠٠  ٠  ٤٠٠٠  ١٢٧٠٠  المثنى .١٧
  ٢٠٠  ١٨٧٧  ٨٥٠٠  ٥١٠٠٠  دیالى .١٨

  ٩٢٦٥  ٢٦٧٩٠٤  ٣٠٠٤٠٥  ٥٢٠١٢٧  المجموع



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٨ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

   العراقیةالمحافظاتتقاریر الفروع عن السكان النازحین في 

   بغداد.١
خونة         ة س ات العراقی ر المحافظ ن اكث داد م مة بغ ر العاص تعتب

 وتعتبر القلب التجاري .ھا اكثر نسبة من السكان   بوتوترا ویعیش   
راق اض  ى  اللع وي عل ا تحت ى انھ دوائرفة ال ة  الحكو ال می

ة   ز التجاری وزارات والمراك ات    وال ة القومی ع كاف ي تجم  وھ
ان  ي ت. واالدی ر وھ صلھما نھ سین یف ى جزئین رئی سم ال ة نق  دجل

افة   رخ والرص انبي الك ا ج ة    .وھم ذه المحافظ اطق ھ شھد من وت
سلحة          العدید من التفجیرات والعملیات العسكریة والمواجھات الم
ل        ى داخ عة ال سري واس ر ق ات تھجی ة وعملی صورة یومی ب
ل    ن العوائ دد م ر ع ضن اكب ي تحت ا وھ ى خارجھ ة وال المحافظ

  . بین بقیة المحافظات العراقیةالمھجرة من
سیة ھالل االحمر العراقي في ھذه المحافظة من الفروع ا        ال ویعتبرفرع وم       لرئی ي تق ي والت ة الھالل االحمر العراق  لھیئ

الغ   من خالل مكاتبھا المنتش جرةبدور واسع في تقدیم المساعدات الى العوائل المھ         ا الب رة في كافة المناطق ومتطوعیھ
  .طوع فعال في المیدان مت٦٠٠٠عددھم 

  

   بغداد والنواحي داخل محافظةتوزیع النازحین في األقضیة

   (%)رجال   (%)نساء   (%)أطفال  عدد األفراد  عدد العوائل  المنطقة أو القضاء
  ١٢٫٥  ١٦٫٣  ٧١٫٢  ١٦٣٨٠  ٢٣٤٠  ابوغریب .١
  ١٣٫٧  ١٤٫٨  ٧١،٥  ١٣١٣٩  ١٨٧٧  االعالم .٢
  ١٣٫١  ١٥٫٠  ٧١٫٩  ٣١٥٩٥  ٤٥٢٠  الجھاد .٣
  ١٣٫٢  ١٤٫٣  ٧٢٫٥  ٤٨٨٦٠  ٦٩٨٠  الحریة .٤
  ١٣٫٤  ١٤٫٤  ٧٢٫٢  ١٥٢٦٠  ٢١٨٠  نفق الشرطة .٥
  ١٣٫٥  ١٧٫٧  ٦٨٫٨  ٢٦٣٦٩  ٣٧٦٧  الدورة .٦
  ١٢٫٣  ١٥٫٣  ٧٢٫٤  ١٧٥٩٨  ٢٥١٤  السیدیة .٧
  ١٢٫٨  ١٥٫٥  ٧١٫٧  ١٦٠٢٣  ٢٢٨٩  الشرطة الخامسة .٨
  ١٣٫٤  ١٤٫٧  ٧١٫٩  ٢٠٠٤١  ٢٨٦٣  الشعلة .٩

  ١٣٫٤  ١٥٫٢  ٧١٫٤  ١٤٨٢٦  ٢١١٨  شارع حیفا .١٠
  ١٣٫٨  ١٥٫٨  ٧٠٫٤  ١٥٧٠١  ٢٢٣٤  العامریة .١١
  ١٣،٥  ١٥٫٢  ٧١٫٣  ٢٢١١٣  ٣١٥٩  الغزالیة .١٢
  ١٣٫٩  ١٤٫٩  ٧١٫٢  ٢٧٩٩٣  ٣٩٩٩  الكاظمیة .١٣
  ١٣٫٩  ١٤٫٧  ٧١٫٤  ٢٨٦٢٣  ٤٠٨٩  المحمودیة .١٤
  ١٣٫٧  ١٤٫٧  ٧١٫٦  ١٨٨٧٩  ٢٦٩٧  الرشید .١٥
  ١٣٫٩  ١٤٫٧  ٧١٫٤  ٤١٩٩٣  ٥٩٩٩  الحصوة .١٦
  ١٨٫٨  ٢٠٫١  ٦١٫١  ٢٣٧٥٣  ٤٦٧٩  ابودشیر .١٧
  ١٣٫٧  ١٤٫٦  ٧١٫٧  ٢٢٧٣٧  ٣٢٤٣  الطارمیة .١٨
  ١٣٫٣  ١٤٫٩  ٧١٫٨  ١٤٤٦٢  ٢٠٦٦  المكاسب .١٩
  ١٢٫٨  ١٤٫٤  ٧٢٫٨  ١٩٥٣٧  ٢٧٩١  الزھور .٢٠
  ١٣٫٤  ١٦٫٠  ٧٠٫٦  ١٥٤٩٨  ٢٢١٤  السالمیات .٢١
  ١٣٫٨  ١٥٫٢  ٧١٫٠  ١٤٩٦٦  ٢١٣٨  المشاھدة .٢٢
  ١٤٫٠  ١٤٫٥  ٧١٫٥  ٣٥٤٦٩  ٥٠٦٧  حي العامل .٢٣
  ١٣٫٤  ١٤٫٦  ٧٢٫٠  ١٤٩١٧  ٢١٣١  حي العدل .٢٤
  ١٣٫٨  ١٥٫٧  ٧٠٫٥   ١١٣١٩  ١٦١٧  االعظمیة .٢٥
  ١٣٫٩  ١٥٫٧  ٧٠٫٤  ١٠٠٢٤  ١٤٣٢  راغبة خاتون .٢٦
  ١٣٫٩  ١٥٫٤  ٧٠٫٧  ١٢٦٧١  ١٨٠٩  الشماعیة .٢٧
  ١٤٫٠  ١٥٫٢  ٧٠٫٨  ٢٦٢٣٠  ٣٧٩٠  سبع قصور .٢٨



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٩ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

   توزیع النازحین في األقضیة والنواحي داخل محافظة بغداد-----تتمة

  (%)رجال   (%)نساء   (%)أطفال   عدد األفراد  عدد العوائل  المنطقة أو القضاء
  ١٣٫٧  ١٥٫٤  ٧٠٫٩  ٢٤١٣٦  ٣٤٤٨  الحسینیة .٢٩
  ١٤٫٢  ١٤٫٥  ٧١٫٣  ٢٤٠٢٤  ٣٤٣٢  زعفرانیة .٣٠
  ١٤٫٢  ١٤٫٤  ٧١٫٤  ٤٢٢٣٨  ٦٠٣٤  الشعب .٣١
  ١٫٤  ١٫٥  ٩٧٫١  ١٢١٧٣٠  ١٧٣٩٠  ١الصدر .٣٢
  ١٫٢  ١٫٦  ٩٧٫٢  ١١٧٨٣٨  ١٦٨٣٤  ٢الصدر .٣٣
  ١٤٫٠  ١٤٫٥  ٧١٫٥  ٥٩٦٤٠  ٨٥٢٠  االورفلي .٣٤
  ١٣٫٧  ١٤٫٩  ٧١٫٤  ١٤٤٤٨  ٢٠٦٤  الصلیخ .٣٥
  ١٢٫٩  ١٥٫٤  ٧١٫٧  ٨٣٣٠  ١١٩٠  الفضل .٣٦
  ١٣٫٥  ١٤٫٦  ٧١٫٩  ١١٨٥١  ١٦٩٣  الكریعات .٣٧
  ١٤٫٣  ١٤٫٦  ٧١٫١  ٤٦٩٦٣  ٦٧٠٩  المدائن .٣٨
  ١١٫٣  ١١٫٨  ٧٦٫٩  ٧٣٢٦٧  ٨٤١٦  المعامل .٣٩
  ١٣٫٩  ١٤٫٥  ٧١٫٦  ٣٤٢٧٢  ٤٨٩٦  جسر دیالى .٤٠
  ١٤٫٢  ١٤٫٥  ٧١٫٣  ٦١١٣١  ٨٧٣٣  بغداد الجدیدة .٤١
  ١٤٫٣  ١٤٫٥  ٧١٫٢  ٣٣٨٠٣  ٤٨٢٩  الراشدیة .٤٢
  ١٤٫٢  ١٤٫٤  ٧١٫٤  ٥٣٨٣٠  ٧٦٩٠  الكرادة .٤٣
  ١٣٫٩  ١٥٫٥  ٧٠٫٦  ١٦١٢٨  ٢٣٠٤  الكسرة .٤٤
  ١٣٫٩  ١٤٫٥  ٧١٫٦  ٦٧٤١٠  ٩٦٣٠  حي طارق .٤٥
  ١٢٫٨  ١٥٫٦  ٧١٫٦  ١١٥٢٩  ١٦٤٧  الصدریة .٤٦
  ١٣٫٩  ١٤٫٧  ٧١٫٤  ٤٢٩٢٤  ٦١٣٢  االمین .٤٧

  ١١٫٧  ١٢٫٦  ٧٥٫٧  ١٤٦٢٤٦٨  ٢٠٨١٩٣  المجموع
  
  
  

  توزیع النازحین حسب المناطق التي تم النزوح منھا

اط م  المن ي ت ق الت
  النزوح منھا

م   عدد العوائل ي ت اطق الت المن
  النزوح منھا

المناطق التي تم   عدد العوائل
  النزوح منھا

  عدد العوائل

  ١٥٦٢  الكریعات .٣٧  ٢٢٤١  المكاسب .١٩  ٥١٤٠  ابوغریب .١
  ٥١٠٠  المدائن .٣٨  ٢٦٦٦  الزھور .٢٠  ٢٩٦٦  االعالم .٢
  ٥٨٤١  المعامل .٣٩  ٢٠٩٧  السالمیات .٢١  ٣٧١٤  الجھاد .٣
  ٢٤٢٦  جسر دیالى .٤٠  ٢٤١٤  المشاھدة .٢٢  ٥٤٩٤  الحریة .٤
  ٦٥٢٨  بغداد الجدیدة .٤١  ٥٣٥٦  حي العامل .٢٣  ٢٩٢٢  نفق الشرطة .٥
  ٥٥٥١  الرشدیة .٤٢  ١٣٨٢  حي العدل .٢٤  ٤٤١٤  الدورة .٦
  ٦٥٦٠  الكرادة .٤٣  ١٩١٨  االعظمیة .٢٥  ٢٩٢٦  السیدیة .٧
  ٢١٢١  الكسرة .٤٤  ١٣٩٧  راغبة خاتون .٢٦  ٢٠٢٥  الشرطة الخامسة .٨
  ٧٢٧٥  حي طارق .٤٥  ٨٥٧  الشماعیة .٢٧  ٢٤١٩  الشعلة .٩

  ١٨١١  الصدریة .٤٦  ٣٥٢٧  سبع قصور .٢٨  ٢٥٢٢  شارع حیفا .١٠
  ٥٧٤٩  االمین .٤٧  ٣٢٠٩  الحسینیة .٢٩  ٢٤٢١  عامریة .١١
  ٥٥٧٠  االنبار .٤٨  ٣٣٥٧  زعفرانیة .٣٠  ٣٤٨٦  الغزالیة .١٢
  ٤٨٢٣  صالح الدین .٤٩  ٥٠٩٦  الشعب .٣١  ٤١٩٠  الكاظمیة .١٣
  ٦٨٥٠  دیالى .٥٠  ٨٦٨٤  ١الصدر .٣٢   ٤٤٠٦  محمودیة .١٤
  ٢٧٨٥  كربالء .٥١  ٩٤٢٥  ٢الصدر .٣٣  ٢٨٧٧  الرشید .١٥
  ٤٠٧٦  صلمو .٥٢  ٧٢٧١  االورفلي .٣٤  ٥٩٥٧  الحصوة .١٦
  ٣٢٥٠  كركوك .٥٣  ١٩٢٤  الصلیخ .٣٥  ٤٧٨٥  ابودشیر .١٧
  ٢٠٨١٩٣  مجموع العوائل  ١٢٦٣  الفضل .٣٦  ٣٥٦٧  الطارمیة .١٨

  
  
  
  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

١٠ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  شائھا منذ احداث سامراءاھم المخیمات التي تم ان

  تاریخ اإلنشاء  اسم المخیم  المنطقة أو القضاء
عدد العوائل 

النازحة المقیمة 
  قي ھذا المخیم

  المالحظات  عدد الخیام

  ١٢/١٠/٢٠٠٧تم اغالقھ   ٧٥  ٥٠  ٧/٥/٢٠٠٧  بوب الشام  شامبوب ال .١
  ٢٠/٥/٢٠٠٦تم اغالقھ  ٢٩  ٢٩  ٧/٥/٢٠٠٦  الكمالیة  حي الزھراء .٢
  ٢١/٩/٢٠٠٦تم اغالقھ   ١٢٥  ١٤٥  ٥/٩/٢٠٠٦  سبع البور  الكاظمیة .٣
  ٩/١/٢٠٠٧تم اغالقھ   ٥٩  ٥٠  ٢١/١٢/٢٠٠٦  الخضراء   الخضراء .٤
  ٣/٨/٢٠٠٦القھ تم اغ  ٤٣  ٤٧  ١٧/٧/٢٠٠٦  ام الطبول  الیرموك .٥
  ١٠/١/٢٠٠٧تم اغالقھ  ٥٥  ٥٥  ٣/١٢/٢٠٠٦  الحصوة  الحصوة .٦
  ٩/١٢/٢٠٠٦تم اغالقھ   ١٠٠  ١٠٠  ١٢/١١/٢٠٠٦  الشماعیة  الشماعیة .٧
  ٥/٨/٢٠٠٦تم اغالقھ   ٤٠  ٤٠  ١٩/٧/٢٠٠٦  الوحدة  حي الوحدة .٨
  ٣/٩/٢٠٠٦تم اغالقھ   ٢٥  ٢٥  ٩/٨/٢٠٠٦  الطارمیة  الطارمیة .٩

  ١٤/٨/٢٠٠٧تم اغالقھ   ٢٠  ٢٠  ١٣/٥/٢٠٠٧  سبع قصور  سبع قصور .١٠
  ١٧/٥/٢٠٠٧تم اغالقھ   ٥٠  ٥٠  ١٥/٥/٢٠٠٧  الرشید  الرشید .١١
  ٢٨/٦/٢٠٠٧تم اغالقھ   ١٠٠  ٧٥  ١٢/٥/٢٠٠٧  السكالت   السكالت .١٢
  ٢/٧/٢٠٠٧تم اغالقھ   ٤٠  ٤٠  ١٤/٥/٢٠٠٧  الحسینیة  )البو عبدي(جدیدة الشط .١٣
  ٢/٧/٢٠٠٧تم اغالقھ   ٣٠  ٢٢  ١٤/٥/٢٠٠٧  الحسینیة  )المجمع (جدیدة الشط .١٤
  ١/٧/٢٠٠٧تم اغالقھ   ٢٠  ٢٠  ١٣/٥/٢٠٠٧  ) ١(قطر العربیة   )١(قطر العربیة  .١٥
  ١/٧/٢٠٠٧تم اغالقھ   ٦٣  ٦٣  ١٣/٥/٢٠٠٧  ) ٢(قطر العربیة   ) ٢(قطر العربیة  .١٦

  
  
  
  

ال توجد  :مجموعات اإلثنیة والتقسیم العوائل النازحة حسب االدیان
  احصائیات

  
  
  
  
   لمدة ثالثة أشھر في محافظة بغدادلنازحةلخاصة بمتطلبات العوائل احتیاجات ااال

  العدد التخمیني للمستفیدین  ةالكمی  ةالوحد  اإلحتیاجات

   عائلة٢٠٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠  سلة غذائیة  المواد الغذائیة

  عائلة٢٠٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  حصة إغاثیة  المواد اإلغاثیة

   عائلة١٠٠٠٠  ١٠،٠٠٠  خیمة  خیم/مأوى

  مرافق صحیة  إصحاح
  فلتر+ خزان ماء 

١٠٠  
  فرد ١٠٠٠٠  ١٠٠

   عائلة٥٠،٠٠٠  ٥٠،٠٠٠  كارتون ماء صحي  ماء

  التعلیم
  حقائب مدرسیة
  مالبس اطفال
  خیمة مدرسیة

٢٠٠٠٠٠  
٢٠٠٠٠٠  

١٠٠  
   تلمیذ ٢٠٠٠٠٠

  سیت صحي  مواد صحیة
   عائلة٢٠٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  حبوب تعقیم المیاه

  نفطلتر   وقود
  غازقنینة 

  نفط لتر٥٠٠٠٠٠
  ١٠،٠٠٠   غاز قنینة١٠٠٠٠

  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

١١ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  
  

   والمتطوعین بغداداحتیاجات فرع

  ةالكمی  ةالوحد  اإلحتیاجات
   صدریة٥٠٠٠  صدریة ھالل  صدریات ھالل للمتطوعین

   جھاز٢٠  كومبیوتر  كومبیوترات
   متطوع٢٥ـ دورة لكل مجال ل٢٠   إسعاف أولي- ماء وإصحاح- إدارة كوارث–تقییم   دورات تدریبیة

   بوستر١٠٠٠٠٠   بوسترات–نشرات   مستلزمات توعیة صحیة

  مركبات
   طن٤سیارة حمل 
  طن١سیارة بیكب 

  سیارة إسعاف

   مركبة١٠
   مركبة١٠
   مركبة١٠

   سیت٣٠  )دوالب +كرسي + میز مكتب (سیت  معدات مكتبیة
  منظومھ ٤٠  انترنتمنظومة   خطوط انترنت

  شریحة+ جھاز   ھاتف نقال
 جھاز اتصال موتوریال

   جھاز٦٠
   جھاز١٠٠

   دینار١٠،٠٠٠،٠٠٠ اإلنسانیةنقل المواد   أجور نقل

  بنزین  وقود
  كاز

   لتر٢٤،٠٠٠
   لتر٢٤،٠٠٠

   حقیبة١٠٠٠  حقیبة  حقیبة إسعاف أولي
   سیت١٢٠  سیت  قرطاسیھ

  )٢٢٥KVA(مولد كھرباء   أخرى
  لتر) ١٠٠٠٠(خزان وقود 

   مولد١٢
   خزان١٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

١٢ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

    البصرة.٢
ا تطل    اكبر مدن جنوب العراق واكثرھا كثافة     البصرة ھي     في السكان تتمتع بمزایا مختلفة عن باقي المحافظات كونھ

و                     ى التن ة اضافة ال ة مھم ا خاصیة اقتصادیة وتجاری ا اعطاھ وانئ العراق مم ى م ي وتحوي عل یج العرب ع على الخل
فة  یحاذیھا من الشرق ایران ومن الجنوب الكویت والسعودیة من جنوب الغرب، اضا .الدیني والمذھبي الذي تتمتع بھ    

  . كم٥٤٩نى تبعد عن العاصمة بغداد الى انھا محاطة بثالثة محافظات ھي میسان والناصریة والمث
 .لى المحافظة إشھدت المحافظة احداث عنف كثیرة من اعمال تفجیر الى عملیات تھجیر قسري ونزوح جماعي من و  

ع      متطوع في عملیا٩٠وقد شارك اكثر من   .جمیع العوائل النازحة ھم من العرب     و داني وتوزی یم والمسح المی ت التقی
  .المواد االنسانیة

  
   البصرة والنواحي داخل محافظة في األقضیةتوزیع النازحین

   (%)رجال   (%)نساء   (%)أطفال  عدد األفراد  عدد العوائل  المنطقة أو القضاء
  ٢٣٫٧  ٣٢٫٨  ٤٣٫٥  ١٥٦٨  ٢٥٧  أبي الخصیب

  ٢٢٫٥  ٢٩٫٢  ٤٨٫٣  ٦٥٢  ١٦٣  ألقرنة
  ١٩٫٦  ٣٥٫٤  ٤٥٫٠  ١٠٧٠  ٢١٤  الھارثة
  ٢٠٫٩  ٣٥٫٣  ٤٣٫٨  ٢٢١  ٣٥  صفوان

  ٢٢٫٧  ٣٣٫٩  ٤٣٫٤  ٨٦٩  ١٧٥  شط العرب
  ٢٣٫٧  ٣١٫١  ٤٥٫٢  ٩٣  ٤٢  الفاو

  ٢٥٫٦  ٣٢٫٨  ٤١٫٦  ١٤٢٧  ٢٦٤  المدینة
  ٢٧٫٨  ٣٢٫٨  ٣٩٫٤  ٢٨٠٦٨  ٤٥٠٧  مركز المحافظة

  ٢٧٫١  ٣٢٫٨  ٤٠٫١  ٣٣٩٦٨  ٥٦٥٧  المجموع
  
  

  مناطق النزوح

  عدد العوائل  المناطق التي تم النزوح منھا  عدد العوائل  ح منھاالمناطق التي تم النزو
  ٦٤٠  صالح الدین  ٢٧٨١  بغداد

  ٥٢  نینوى  ١٠٢١  الرمادي
  ٦٩٦  دیالى  ٤٦٧  كركوك

  ٥٦٥٧  المجموع
  

  اھم المخیمات التي تم انشاءھا منذ احداث سامراء 

المنطقة أو 
عدد العوائل النازحة   تاریخ اإلنشاء  اسم المخیم  القضاء

  المالحظات  عدد الخیام  المقیمة قي ھذا المخیم

  ١/٧/٢٠٠٧تم اغالقھ   ٤٠  ٤٠  ١/٥/٢٠٠٦  الزبیر  الزبیر 
  

   العوائل النازحة حسب األدیانتقسیم

  أدیان أخرى  عدد المسلمین السنة  عدد المسلمین الشیعة  عدد األفراد  المنطقة أو القضاء
  -  ٢١٧  ١٣٥١  ١٥٦٨  أبي الخصیب

  -  -  ٦٥٢  ٦٥٢  ألقرنة
  -  -  ١٠٧٠  ١٠٧٠  الھارثة
  -  ٤٣  ١٧٨  ٢٢١  صفوان

  -  -  ٨٦٩  ٨٦٩  شط العرب
  -  -  ٩٣  ٩٣  الفاو

  -  -  ١٤٢٧  ١٤٢٧  المدینة
   صابئة٣٧  ١٢٩  ٢٧٩٠٢  ٢٨٠٦٨  مركز المحافظة

  ٣٧  ٣٨٩  ٣٣٥٤٢  ٣٣٩٦٨  المجموع

  ٠٫١  ١٫٢  ٩٨٫٧  ١٠٠  (%)النسبة المئویة 



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

١٣ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  
   لمدة ثالثة أشھرمحافظة البصرة في النازحةحتیاجات الخاصة بمتطلبات العوائل اال

  العدد التخمیني للمستفیدین  ةالكمی  الوحدة  االحتیاجات
   عائلة٥٠٠٠  ٨٠٠٠  سلة غذائیة  المواد الغذائیة

   عائلة٥٠٠٠  ٥٠٠٠  حصة اغاثیة  اإلغاثیةالمواد 

  مرافق صحیة  إصحاح
  فلتر + خزان ماء

١٠  
  فرد ١٠٠٠  ١٠

   عائلة١٠٠٠  ١٠٠٠  كارتون  ماء

  قائب مدرسیةح  التعلیم
  مالبس أطفال

٧٠٠٠  
   تلمیذ٧٠٠٠  ٧٠٠٠

  سیت صحي  ةیمواد صح
  حبوب تعقیم

٥٠٠٠  
   عائلة٥٠٠٠   حبة١٧٥٠٠٠٠

   نفط لتر١٥،٠٠٠  )غاز+ نفط (وقود   أخرى
   عائلة٣٥٠٠   غاز قنینة٣،٥٠٠

  
  

  والمتطوعینالبصرة احتیاجات فرع 

  ةالكمی  ةالوحد  االحتیاجات
  ٢٥٠  صدریة  صدریات ھالل للمتطوعین

  ٤  كومبیوتر  كومبیوتر
  متطوع ٢٥  لـ دورات لكل اختصاص٣  تھیؤ للكوارثواسعاف اولي    تدریبیةدورات

   ١٠٠٠٠  انفلونزا الطیور+بوسترات كولیرا  مستلزمات توعیھ صحیة

  مركبات
  تنكر ماء

   طن١٠سیارة حمل 
  سیارة اسعاف

١  
١  
١  

  ٢  مكتبھ+كرسي+میز  معدات مكتبیة
  ١   انترنیتةمنظوم  خطوط انترنیت

  شریحة+ جھاز موبایل   ھواتف نقالھ
 جھاز موتوریال

٣  
١٠   

   شھریًا دینار٢،٠٠٠،٠٠٠ المساعدات اإلنسانیةنقل   اجور نقل

  كاز  وقود
  بانزین

   لتر١٠٠٠
   لتر١٠٠٠

  ٢٥٠   اسعافاتحقیبة  سیت اسعافات اولیة
   سنویًا سیت٢٥  سیت  سیت قرطاسیھ

  ١  KVA ٣٥٠  مولد كھرباء
  ١   لتر١٠٠٠٠  ودخزان وق

  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

١٤ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  نینوى. ٣
ر محافظات القطر     تعتبر محافظة  اني اكب سكان     الموصل ث داد ال ث تع ن حی ن   م ة   ال المحافظات   وھي م ة والحیوی مھم

ة     وي   .داخل القطر باعتبارھا معبر حیوي للبضائع القادمة من تركیا وسوریا الى بغداد والمحافظات الجنوبی ا وتحت  كم
سكان      المحافظة على واحد من اكبر ا  دد ال ساحة وع ث الم ن حی ر وھو قضاء    القضیة في القطر م إال ان الوضع   تلعف
ى    ضطرب ادى ال ي الم ب  االمن زوح اغل ضاء ن كان الق م    س ھر وت اوزت االش رات تج م     ولفت شات لھ تقبالھم وان اس

یم   متطوع في عملی٣٠٠ شارك أكثر من وقد . واالھالينینوىقبل الھالل األحمر العراقي فرع      المخیمات من    ات التقی
  .والمسح المیداني وتوزیع المواد اإلنسانیة

ل المھجرة قصریاً    العداد االباالضافة الى   ن العوائ وى       كبیرة م ى محافظة نین ة المحافظات ال ن كاف ر الوضع    ،م یعتب
   .غیر مستقر نسبیااالمني 

  
   نینوى والنواحي داخل محافظةتوزیع النازحین في األقضیة

   (%)رجال   (%)نساء   (%)أطفال  عدد األفراد  العوائلعدد   المنطقة أو القضاء
  ٢٤٫٢  ٣٥٫٣  ٤٠٫٥  ٢٩٤٢٥  ٧٢٨٨  مركز المدینة

  ٢٣٫٩  ٢٩٫٧  ٤٦٫٤  ٩١٠٠  ٢١٢٥  قضاء الحمدانیة
  ٢٣٫٨  ٢٨٫٤  ٤٧٫٨  ٨٩٠٠  ٢١٠٠  قضاء تلكیف
  ٢٣٫٩  ٣٠٫٥  ٤٥٫٦  ٨١٠٠  ١٩٠٠ ناحیة ربیعة

  ٢٦٫٥  ٢٧٫٦  ٤٥٫٩  ٧٢٤٨  ١٦٨٧  قضاء مخمور
  ٢٥٫٩  ٢٣٫٨  ٥٠٫٣  ٣٠٥٣  ٧٠٠  قضاء الحضر

  ٢٤٫٤  ٣١٫٦  ٤٤٫٠  ٦٥٨٢٦  ١٥٨٠٠  المجموع
  

  مناطق النزوح

  عدد العوائل  المناطق التي تم النزوح منھا  عدد العوائل  المناطق التي تم النزوح منھا
  ٨٢٥  كركوك  ٥٩٠٢  بغداد

  ٦٠٠  میسان  ٣٤١٢  البصرة
  ٩٧٤  األنبار  ٢٣٥٤  دیالى

  ٨٠٠  بابل  ٩٣٣  صالح الدین
  ١٥٨٠٠  المجموع

  
  أھم المخیمات التي تم إنشائھا منذ أحداث سامراء

عدد العوائل النازحة   تاریخ اإلنشاء  اسم المخیم  المنطقة 
  المالحظات  عدد الخیم  المقیمة قي ھذا المخیم

  ١٢/٥/٢٠٠٧ تم اغالقھ بتاریخ   خیمة٣٩٦   عائلة٣٨٩  ١٣/٣/٢٠٠٧  تلعفرمخیم   باب الشمس
  

  الدیانتقسیم العوائل النازحة حسب ا

  عدد المسیحین  عدد المسلمین السنة   الكليعدد العوائل  المنطقة أو القضاء
  -  ٧٢٨٨  ٧٢٨٨  مركز المدینة

  ٢١٢٥  -  ٢١٢٥  قضاء الحمدانیة
  ٢١٠٠  -  ٢١٠٠  قضاء تلكیف
  -  ١٩٠٠  ١٩٠٠ ناحیة ربیعة

  -  ١٦٨٧  ١٦٨٧  قضاء مخمور
  -  ٧٠٠  ٧٠٠  قضاء الحضر

  ٤٢٢٥  ١١٥٧٥  ١٥٨٠٠  المجموع

  ٢٦٫٧  ٧٣٫٣  ١٠٠  %ة المئویة النسب

  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

١٥ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  مجموعات اإلثنیةتقسیم العوائل النازحة حسب ال

  المجموع  عدد العوائل العربیة  عدد العوائل الكردیة
١٥٨٠٠  ١٤١١٣  ١٦٨٧  

١٠٠  %٨٩  %١١%  
  
  
  أشھر لمدة ثالثة  في محافظة نینوىالنازحةحتیاجات الخاصة بمتطلبات العوائل اال

  العدد التخمیني للمستفیدین  ةكمیال  ةالوحد  اإلحتیاجات
   عائلة١٥٠٠٠  ٢٠،٠٠٠  سلة غذائیة  مواد غذائیة
   عائلة١٠٠٠٠  ١٢٠٠٠  حصة إغاثة  مواد إغاثیة

   عائلة١٠٠٠  ١٠٠٠  خیمة  خیم/مأوى
   عائلة١٠٠٠  ١٠  متنقلة/حمامات جاھزة  إصحاح

   عائلة١٠٠٠  ١٠٠٠  كارتون ماء صحي  ماء

  سیت صحي  مواد صحیة
  حبوب تعقیم

١٢٠٠٠  
٢٠٠٠٠٠٠  

   عائلة١٠٠٠٠
  فرد ٨٠٠٠٠

  حقائب مدرسیة  التعلیم
  مالبس اطفال

١٠٠٠٠  
   تلمیذ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠

  نفطلتر   وقود
  غازقنینة 

   لتر١٠٠٠٠
   عائلة٥٠٠٠   قنینة٥٠٠٠

  
  

   والمتطوعین نینوىفرعاحتیاجات 

  ةالكمی  الوحدة  االحتیاجات
  ٣٠٠  صدریة ھالل  صدریات

  ٤  كومبیوتر  كومبیوترات
   متطوع٢٥ دورتین في كل مجال لـ   إسعاف أولي- ماء وإصحاح-دارة كوارثإ –تقییم   ت تدریبیةدورا

  ٢٥٠٠٠   بوسترات-نشرات   مستلزمات توعیة صحیة

  مركبات
   طن٤سیارة حمل 
  طن ١سیارة بیكب 

  سیارة إسعاف

١  
١  
١  

  ٢  دوالب+ كرسي + میز مكتب   معدات مكتبیة
  ١   انترنتمنظومة  خطوط انترنت

  ٣ شریحة+ جھاز   تف نقالھا
   دینار شھریًا٣٠٠٠٠٠٠ نقل المواد اإلنسانیة  أجور نقل

  بنزین  وقود
  كاز

  لتر١٨٠٠
   لتر٥٠٠٠

  ٥٠٠  حقیبة  حقیبة اسعاف اولي
   سنویًا٢٥  سیت  قرطاسیة

  ١   ٢٢٥KVA   مولد كھرباء
  ١   لتر١٠٠٠٠  خزان وقود

  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

١٦ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  النجف. ٤
 المقدس لالمام علي بن ابي  اھمیتھا من كونھا تضم الضریحغداد وتكتسبتقع محافظة النجف الى الجنوب من مدینة ب  

ى  المھجرة عوائلالطالب مما ادى الى نزوح       ا  بصورة كبیرة الیھا ھذا باالضافة ال ع ت  م ن    تمت ھ المحافظة م استقرار   ب
ا فرص عمل                      وفر فیھ ي تت ن المحافظات الت ر م ا وتعتب اقي المحافظات االخرى كم سیاحة   لوامني نسبة الى ب جود ال

  . فیھاالدینیة
  

   والنواحي داخل المحافظةتوزیع النازحین في األقضیة

   %رجال   %نساء   %أطفال  عدد األفراد  عدد العوائل  المنطقة أو القضاء
  ٣٥٫٠  ٤٠٫٠  ٢٥٫٠  ٢٦٠٤٠  ٣٧٢٠  قضاء النجف
  ٣٥٫٠  ٤٠٫٠  ٢٥٫٠  ٩٩٥٥  ١٤٢٢  قضاء الكوفة

  ٣٥٫٠  ٤٠٫٠  ٢٥٫٠  ٤٠٦٥  ٥٨١  قضاء المناذرة
  ٣٥٫٠  ٤٠٫٠  ٢٥٫٠  ١٨٠٠  ٢٥٧  ناحیة الحیدریة

  ٣٥٫٠  ٤٠٫٠  ٢٥٫٠  ٤١٨٦٠  ٥٩٨٠  المجموع
  

  مناطق النزوح

  عدد العوائل  المناطق التي تم النزوح منھا
  ٤٩٠٩  بغداد
  ٤٦٦  دیالى

  ١٦٩  الموصل
  ١٣٤  األنبار

  ٩٨  بابل
  ٨٨  صالح الدین

  ٧١  كركوك
  ٢٥  واسط

  ٢٠  أخرىمحافظات 
  ٥٩٨٠  المجموع

  
   المخیمات التي تم إنشائھا منذ أحداث سامراءأھم

المنطقة أو 
عدد العوائل النازحة   تاریخ اإلنشاء  اسم المخیم  القضاء

  المالحظات  عدد الخیام  المقیمة قي ھذا المخیم

  -  ٧٥  ٧٥  ١٧/٣/٢٠٠٦  النجف  النجف

تم انشاؤه من قبل وزارة   ٥٠٠  ٢١٢  -  المناذرة  المناذرة
  الھجرة والمھجرین

  
   حسب األدیان النازحة العوائلقسیمت

   الشیعةفرادعدد األ  فرادعدد األ  المنطقة أو القضاء
  ٢٦٠٤٠  ٢٦٠٤٠  قضاء النجف
  ٩٩٥٥  ٩٩٥٥  قضاء الكوفة

  ٤٠٦٥  ٤٠٦٥  قضاء المناذرة
  ١٨٠٠  ١٨٠٠  ناحیة الحیدریة

  ٤١٨٦٠  ٤١٨٦٠  المجموع
  

  مجموعات اإلثنیةالتقسیم العوائل النازحة حسب 

  المجموع  د العوائل العربیةعد  عدد العوائل الكردیة
٥٩٨٠  ٥٩٠٥  ٧٥  

١٠٠  %٩٨٫٧  %١٫٣%  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

١٧ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  
   لمدة ثالثة اشھر في محافظة النجف الخاصة بمتطلبات العوائل النازحةحتیاجاتاال

  العدد التخمیني للمستفیدین  ةالكمی  الوحدة  االحتیاجات
  عائلة٦٠٠٠  ٨٠٠٠  سلة غذائیة  المواد الغذائیة

  عائلة٥٠٠٠  ٥٠٠٠  حصة إغاثیة  اثیةالمواد اإلغ
  عائلة ٢٠٠  ٢٠٠  خیمة  خیم/مأوى

  مرافق صحیة  إصحاح
   عائلة١٠٠٠  ١٠  فلتر+ خزان ماء 

   عائلة١٠٠٠  ١٠٠٠  كارتون ماء صحي  ماء

  حقائب مدرسیة  التعلیم
  مالبس اطفال

٥٠٠٠  
   تلمیذ٥٠٠٠  ٥٠٠٠

  سیت صحي  مواد صحیة
  حبوب تعقیم المیاه

٣٠٠٠  
١٥٠٠٠٠٠  

  ئلة عا٣٠٠٠
   فرد٥٠٠٠

  نفط   وقود
  غاز

   لتر٥٠٠٠
   عائلة٢٥٠٠  قنینة ١٥٠

  
  

   والمتطوعین النجفاحتیاجات فرع

  ةالكمی  ةالوحد  اإلحتیاجات
  ١٥٠  صدریة ھالل  صدریات ھالل للمتطوعین

  ٤  كومبیوتر  كومبیوترات
  متطوع ٢٥ دورة لكل مجال لـ   إسعاف أولي- ماء وإصحاح-دارة كوارثإ –تقییم   دورات تدریبیة

  ١٠٠٠٠   بوسترات-نشرات   مستلزمات توعیة صحیة

  مركبات
   طن٤سیارة حمل 
  طن١سیارة بیكب 

  سیارة إسعاف

١  
١  
١  

  ٢  دوالب+ كرسي + میز مكتب   معدات مكتبیة
  ١   انترنتمنظومة  خطوط انترنت

  ٥ شریحة+ جھاز   ھاتف نقال
  شھریًادینار١٠٠٠٠٠٠ اإلنسانیةنقل المواد   أجور نقل

  بنزین  وقود
  كاز

   لتر١٠٠٠
   لتر٢٠٠٠

  ٥٠٠  حقیبة  حقیبة اسعاف اولي
   سنویًا٢٠  سیت  قرطاسیة

  ١   ٢٢٥KVA  مولد كھرباء
  ١   لتر١٠٠٠٠  خزان وقود

  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

١٨ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  كركوك .٥
ن   ) كردیة والعربیة والتركمانیة  ال( متعددة االثنیات واالعراق      كركوك محافظة شرقیة م وھي تقع الى الجھة الشمالیة ال

لیمانیة  صالح الدین و   ،اربیل ، دیالى :اربع محافظات بغداد تحدھا    رات       .س ة وتفجی وترات امنی ذه المحافظة ت شھد ھ  وت
  .مستمرة مما اثر على استقرار المحافظة ونزوح العدید من العوائل منھا والیھا

عوائل  بصورة مستمرة للتخفیف من معاناة ال كركوكیعمل فرع الھالل االحمر والمكاتب التابعة لھ في محافظة
 متطوع في عملیات ١٠٠ شارك أكثر من  وقد.المھجرة من خالل تقدیم المساعدات الغذائیة واالغاثیة لتلك العوائل

 من قبل فرع الھالل األحمر  ولم یتم نصب اي مخیم إلیواء النازحین.التقییم والمسح المیداني وتوزیع المواد اإلنسانیة
  .مجموعات اإلثنیةالحسب ل النازحة احصائیات تقسم العوائال توجد  و.العراقي

  
   والنواحي داخل المحافظةتوزیع النازحین في األقضیة

   %رجال   %نساء   %أطفال  عدد األفراد  عدد العوائل  المنطقة أو القضاء
  ١٨٫٠  ٢٠٫٤  ٦١٫٦  ١٨٠٥٩  ٤٠٧٦  مركز المحافظة

  ١٥٫٢  ١٥٫١  ٦٩٫٧  ٣٣  ٥  ناحیة یایجي
  ١٧٫٢  ٢١٫٤  ٦١٫٤  ٢٨٥  ٥٠  قضاء داقوق

  ١٨٫٥  ٢٠٫٩  ٦٠٫٦  ٤١٦  ٨٠  ةناحیة تاز
  ١٦٫٩  ٢١٫٢  ٦١٫٩  ١١٨  ٢٠  ناحیة لیالن

  ١٢٫٨  ١٦٫١  ٧١٫١  ٢٩٨  ٣٩  ناحیة ریاض
  ١٥٫٣  ١٦٫٦  ٦٨٫١  ٧٢  ١٢  ناحیة الزاب
  ١٨٫٥  ١٩٫٨  ٦١٫٧  ٢٥٣  ٤٠  قضاء الدبس

  ١٨٫٠  ٢٠٫٣  ٦١٫٧  ١٩٥٣٤  ٤٣٢٢  المجموع
  
  

  مناطق النزوح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  تقسیم العوائل النازحة حسب األدیان

  عدد الیزیدیین  عدد المسیحیین  عدد العوائل السنة  عدد العوائل الشیعة   الكليعدد العوائل
٣  ٩  ٣٢٣٠  ١٠٨١  ٤٣٢٢  

٠٫٠٨  ٠٫٢  ٧٤٫٧  ٢٥٫٠١  %١٠٠  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عدد العوائل  المناطق التي تم النزوح منھا
  ١١٩٩  بغداد
  ٢٣٥٠  دیالى
  ٢٩٩  نینوى
  ١٢٠  األنبار

  ٣  بابل
  ٣٠٠  صالح الدین

  ٣  میسان
  ٤٨  كركوك/بشیر

  ٤٣٢٢  المجموع



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

١٩ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

   لمدة ثالثة أشھر في كركوكالنازحةحتیاجات الخاصة بمتطلبات العوائل اال

  العدد التخمیني للمستفیدین  ةالكمی  الوحدة  االحتیاجات
   عائلة٤٠٠٠  ٦٠٠٠  سلة غذائیة  المواد الغذائیة
  لة عائ٤٠٠٠  ٤٠٠٠  حصة إغاثیة  المواد اإلغاثیة

   عائلة٢٠٠  ٢٠٠  خیمة  خیم/مأوى
  فرد١٠٠٠  ١٠  مرافق صحیة  إصحاح

   عائلة١٠٠٠  ١٠٠٠  كارتون ماء صحي  ماء

  التعلیم
  حقائب مدرسیة
  مالبس اطفال
  خیمة مدرسیة

٥٠٠٠  
٥٠٠٠  

٥٠  
  تلمیذ ٥٠٠٠

  سیت صحي  مواد صحیة
  حبوب تعقیم المیاه

٤٠٠٠  
٧٠٠٠٠٠  

   عائلة٤٠٠٠
  فرد ١٩٦٠٠

  نفطلتر ل  وقود
  ة غازقنین

   لتر٥٠٠٠
   عائلة٢٠٠  قنینة ٢٠٠

  
  

   والمتطوعین  كركوكاحتیاجات فرع

  ةالكمی  الوحدة  االحتیاجات
  ١٥٠  صدریة ھالل  صدریات ھالل للمتطوعین

  ٣  كومبیوتر  كومبیوترات
   متطوع٣٠دورات لكل مجال لـ  ٣   إسعاف أولي، ماء وإصحاح، إدارة كوارث،تقییم  دورات تدریبیة

  ١٠،٠٠٠   بوسترات-نشرات   ة صحیةمستلزمات توعی

  مركبات
   طن٤سیارة حمل 
  طن١سیارة بیكب 

  سیارة إسعاف

١  
١  
١  

  ٢  دوالب+ كرسي + میز مكتب   معدات مكتبیة
  ١   انترنتمنظومة  خطوط انترنت

  ٤ شریحة+ جھاز   ھاتف نقال
   دینار شھریًا١٠٠٠٠٠٠ نقل المواد اإلنسانیة  أجور نقل

  بنزین  وقود
  كاز

  رلت ١٠٠٠
   لتر٥٠٠

  ١٥٠  حقیبة  أولي إسعافحقیبة 
  سنویًا١٥  سیت  قرطاسیھ

  ١   ٢٢٥KVA  مولد كھرباء
  ١   لتر١٠،٠٠٠  خزان وقود

  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٢٠ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

   كربالء.٦
ى     . كم جنوب غرب العاصمة١٠٨ على بعد    تقع محافظة كربالء   وي عل ھ تحت تثنائیة كون  وتكتسب المحافظة اھمیة اس

د المقدسة   ا مال   المراق وم بزیارتھ ي یق راقیین سنویا    والت ین الع سب     اال ان االس . ی وفر فرص العمل ب ي وت ب تقرار االمن
ذه المحافظة   من النازحین الى التوووجود العدید من المنظمات الخیریة دفع اعداد ھائلة   السیاحة الدینیة    ا  جھ الى ھ  مم

ى   فیھا حیث سبب تدفق النازحین الیھا الى غالء المعیشة كبیرعلى البنى التحتیة  شكل ضغط    بشكل ملحوظ مما اثر عل
  .العمل او عوائل بال معیلالنازحین كون اغلبھم عاطلین عن 

شكل  شیعةی سلمین ال سبة الم ربالء % ٩٩٫٩ ن ة ك ي محافظ ازحین ف راد الن ن األف ول  .م صائیات ح د اح ا ال توج بینم
  . مجموعات اإلثنیةالحسب توزیع العوائل النازحة 

  
  حافظة والنواحي داخل المتوزیع النازحین في األقضیة

   (%)رجال   (%)نساء   (%)أطفال  عدد األفراد  عدد العوائل  المنطقة أو القضاء
  ١٩٫١  ٢٣٫٧  ٥٧٫٢  ٥٢٨٢  ٩٧٠  قضاء الھندیة

  ٢٠٫٣  ٢٢٫٠  ٥٧٫٧  ١٤٠٥  ٢٥٠  قضاء عین تمر
  ٢٠٫٨  ٢١٫٧  ٥٧٫٥  ١٣٥٦  ٢٥٣  الحر
  ٢٠٫٠  ٢٨٫٢  ٥١٫٨  ١٤٥٣  ٢٥٧  عون

  ٢٣٫٤  ٢٥٫٠  ٥١٫٦  ٧٩٥  ١٦٤  السوادة
  ٢٢٫٨  ٢٥٫٠  ٥٢٫٢  ٧٨١  ١٥٦  الشریعة
  ٢١٫٩  ٢٤٫٦  ٥٣٫٥  ٧٧٥  ١٥٠  الكمالیة

  ٢١٫٠  ٣٠٫٠  ٤٩٫٠  ٢٩٦٦  ٤٠٠  العسكري
  ١٦٫١  ٢٨٫٨  ٥٥٫١  ٢٠١٥  ٢٠٧  الطاقة
  ١٥٫٥  ٢٦٫٤  ٥٨٫١  ١٨٨٤  ٢١٣  العامل
  ١٨٫٣  ٢٩٫٧  ٥٢٫٠  ٢٧٩٥  ٣٠٢  الغدیر

  ١٩٫٠  ٢٧٫٤  ٥٣٫٦  ١٤٠١  ٢١٥  النضال
  ٢٠٫٠  ٢٥٫٤  ٥٤٫٦  ٢٠٥٩  ٢٣٣  القائم

  ٢٠٫٦  ٣٠٫٦  ٤٨٫٨  ٨٠٠  ١٢٥  الصمود
  ١٨٫٧  ٣٣٫٢  ٤٨٫١  ٦٦٨  ١٠٨  التحدي
  ١٨٫٦  ٣٢٫٥  ٤٨٫٩  ٦٥٠  ١٠٢  النصر

  ١٤٫٨  ٢٧٫٨  ٥٧٫٤  ١٦٥٥  ٢١٤  العمارات السكنیة
  ٢١٫٢  ٢٩٫٢  ٤٩٫٦  ١٩٨٦  ٣٠٦  الشبانات

  ١٨٫٦  ٣١٫٣  ٥٠٫١  ١٢٤٧  ٢١١  الجایر
  ١٤٫٣  ٢٨٫٤  ٥٧٫٣  ١٦٩٩  ٢٣٤  فریحة

  ٢٠٫٧  ٣١٫٩  ٤٧٫٤  ١٣٣٣  ٢٠١  معامل الطابوق
  ١٩٫٤  ٣٠٫٠  ٥٠٫٦  ٧٥٠  ١٢٢  الزبیلیة
  ١٠٫٣  ١٥٫٥  ٧٤٫٢  ١٢٨٣  ١٢٥  البھادلیة

  ٢٣٫٥  ٢٧٫١  ٤٩٫٤  ٧٧٤  ١٥٠  البدعة
  ٢٢٫٤  ٢٩٫٤  ٤٨٫٢  ٧٥٨  ١٢١  الثورة

  ١٩٫٦  ٢٥٫١  ٥٥٫٣  ٥٤١  ١٠١  باب الخان
  ١٧٫١  ٣٤٫٩  ٤٨٫٠  ٦٤٥  ٩٥  باب الساللمة

  ١٨٫٩  ٢٧٫١  ٥٤٫٠  ٣٩٧٥٦  ٥٩٨٥  المجموع
  

  مناطق النزوح
  عدد العوائل  المناطق التي تم النزوح منھا  عدد العوائل  ناطق التي تم النزوح منھاالم

  ٦٢٠  االنبار  ١٩٩٨  بغداد
  ٥٧٠  كركوك  ٩٧٥  صالح الدین

  ١٢٢١  دیالى  ٦٠١  نینوى
  ٥٩٨٥  المجموع

  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٢١ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  منذ أحداث سامراءفي محافظة كربالء أھم المخیمات التي تم إنشائھا 

ة أو  المنطق
عدد العوائل النازحة   تاریخ اإلنشاء  اسم المخیم  القضاء

  المالحظات  عدد الخیام  المقیمة قي ھذا المخیم

  ٦/٦/٢٠٠٦تم اغالقھ   ٣٠  ٢٠  ٥/٦/٢٠٠٦  عین تمر  عین تمر
ة  احة مدین س

  االلعاب
ساحة مدینة 

  ١٥/١١/٢٠٠٦تم اغالقھ   ٣٥  ٢١  ٥/٧/٢٠٠٦  االلعاب

دق   احة فن س
  كربالء

ساحة فندق 
  ١/١٢/٢٠٠٦م اغالقھ ت  ٢٥  ٢٥  ١٥/٤/٢٠٠٦  كربالء

  
  
   لمدة ثالثة أشھر في كربالء الخاصة بمتطلبات العوائل النازحةحتیاجاتاال

  العدد التخمیني للمستفیدین  الكمیة  الوحدة  اإلحتیاجات
   عائلة٥٠٠٠  ٨٠٠٠  سلة غذائیة  المواد الغذائیة
   عائلة٥٠٠٠  ٦٠٠٠  حصة إغاثیة  المواد اإلغاثیة

  مرافق صحیة  إصحاح
  فلتر + خزان ماء

١٥  
   عائلة١٥٠٠  ١٠٠

   عائلة١٠٠٠  ١٠٠٠  كارتون ماء صحي  ماء

  حقائب مدرسیة  التعلیم
  مالبس اطفال

٦٠٠٠  
   تلمیذ٦٠٠٠  ٦٠٠٠

  سیت صحي  مواد صحیة
  حبوب تعقیم المیاه

٦٠٠٠  
١٣٠٠٠٠٠  

   عائلة٥٠٠٠
   فرد٤٠٠٠٠

  نفطلتر   وقود
  غازقنینة 

   لتر٧٠٠٠٠
   عائلة١٠٠٠   قنینة١٠٠٠

  
  

   والمتطوعین  كربالءفرعاحتیاجات 

  ةالكمی  ةالوحد  اإلحتیاجات
  ١٠٠  صدریة ھالل  صدریات ھالل للمتطوعین

  ٢  كومبیوتر  كومبیوترات
   شخص٢٥ لكل مجال لـدورة واحدة    إسعاف أولي، ماء وإصحاح، إدارة كوارث،تقییم  دورات تدریبیة

  ١،٠٠٠   بوسترات-نشرات   مستلزمات توعیة صحیة

  مركبات
   طن٤ل سیارة حم

  طن١سیارة بیكب 
  سیارة إسعاف

١  
١  
١  

  ١  دوالب+ كرسي + میز مكتب   معدات مكتبیة
  ١   انترنتمنظومة  خطوط انترنت

  ٣ شریحة+ جھاز   ھاتف نقال
   شھریًا دینار١٠٠٠٠٠٠ نقل المواد اإلنسانیة  أجور نقل

  بنزین  وقود
  كاز

   لتر١٥٠٠
   لتر١٢٠٠

  ١٠٠  حقیبة  حقیبة اسعاف اولي
   سنویًا٢٠  سیت  ةقرطاسی

  ١    ٢٢٥KVA  مولد كھرباء
  ١  لتر ١٠٠٠٠  خزان وقود



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٢٢ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

   صالح الدین.٧
دود  تقع محافظة صالح ال    ا ح ع   دین شمال محافظة بغداد ولھ م

داد  الى وبغ ار ودی ل واالنب وك والموص ة كرك شھد . محافظ وت
ع فیھ         ا ضریح  ھذه المحافظة توترات أمنیة من حین الخر ویق

سكریین  امین الع ذي اإلم ي   ال ر ف ة تفجی ى عملی رض ال تع
س  ٢٧/٢/٢٠٠٦ سبب الرئی ت ال ر   ي وكان ات التھجی ي عملی  ف

  .القسري التي شھدتھا اغلب محافظات العراق
ز       ت مرك ضاء تكری ي ق ي ف ر العراق الل االحم رع الھ ع ف یق

رع   .منتشرة في المحافظة     ولھ عدة مكاتب   المحافظة وم الف  ویق
م        ساعدات لھ ة الم دیم كاف رین وتق سجیل المھج ات ت بعملی

ي    ١٧٥شارك  وقد .والوقوف على احتیاجاتھم   ال ف  متطوع فع
  .عملیات التقییم والمسح المیداني للعوائل النازحة

  
  

  توزیع النازحین في األقضیھ والنواحي داخل المحافظة

   (%)رجال   (%)نساء   (%)فالأط  عدد األفراد  عدد العوائل  المنطقة أو القضاء
  ١٤٫٥  ٢٧٫٨  ٥٧٫٧  ٤٩٢٦  ٦٩٢  قضاء تكریت
  ١١٫٠  ١٩٫٧  ٦٩٫٣  ٨٠٧٦  ٨٠٠  مركز المدینة
  ١٤٫٢  ٢١٫٦  ٦٤٫٢  ٢٢٠٨٤  ٢٤٥٤  قضاء بیجي

  ١٣٫٨  ١٧٫٦  ٦٨٫٦  ١٨٨٧٥  ٢٤٢٠  قضاء سامراء
  ١٣٫٩  ١٩٫٦  ٦٦٫٤  ٩٦٥٠  ١٢٠١  قضاء الدور
  ١٥٫٥  ٢٥٫٥  ٥٩٫٠  ٧١٥٤  ١٠٨٩  قضاء الطوز

  ١٨٫٥  ٣١٫٧  ٤٩٫٨  ٢٨٢٩  ٤٨٧  بلدقضاء 
  ١٢٫٩  ٢٠٫٢  ٦٦٫٩  ٥٥٣١  ٦٧٢  ناحیة الضلوعیة

  ١٤٫٩  ٢٣٫٧  ٦١٫٤  ٤٢٧٣  ٥٢٠  قضاء الدجیل
  ١١٫٥  ١٧٫٩  ٧٠٫٦  ١١٩٢٦  ١٣٤٥  قضاء الشرقاط

  ١٣٫٣  ١٨٫٤  ٦٨٫٣  ٤٨٠٩  ٦١٢  ناحیة العلم
  ١٣٫٣  ١٨٫٠  ٦٨٫٧  ٢٦٤٨  ٢٦٠  ناحیة االسحاقي
  ١٢٫٩  ٢٢٫٦  ٦٤٫٥  ٨٧٢٢  ١٠٠٠  قضاء الحویجة

  ١٣٫٦  ٢٠٫٩  ٦٥٫٥  ١١١٥٠٣  ١٣٥٥٢  المجموع
  

  مناطق النزوح
  

  عدد العوائل  المناطق التي تم النزوح منھا
  ٦٦٨١  بغداد

  ٨٨٧  البصرة
  ٢٢٢٨  دیالى

  ٤٧٢  االنبار
  ٥٢  ذي قار
  ٦٨  واسط

  ٢١  كربالء
  ٢٤٠  بابل

  ١٥٠  نینوى
  ٣٦٣  میسان
  ١٨  النجف

  ١٦٥٢  كوككر
  ٧٢٠  النزوح داخل اقضیة المحافظة

  ١٣٥٥٢  المجموع



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٢٣ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  
  أھم المخیمات التي تم إنشائھا منذ أحداث سامراء

المنطقة أو 
عدد العوائل النازحة   تاریخ اإلنشاء  اسم المخیم  القضاء

  المالحظات  عدد الخیام  المقیمة قي ھذا المخیم

انشاء المخیم ضمن تم   ١٢  ١٢  ١٧/١٢/٢٠٠٦  مخیم القادسیھ  قضاء تكریت
  مجمع سكاني عشوائي

  -  ١٥  ١٥  ١/١١/٢٠٠٦  مخیم العلم  قضاء تكریت
  
  

   العوائل النازحة حسب األدیانتقسیم

  عدد المسلمین السنة  عدد المسلمین الشیعة  عدد األفراد  المنطقة أو القضاء
  ٤٩٢٦  -  ٤٩٢٦  قضاء تكریت
  ٨٠٧٦  -  ٨٠٧٦  مركز المدینة
  ٢٢٠٨٤  -  ٢٢٠٨٤  قضاء بیجي

  ١٨٨٧٥  -  ١٨٨٧٥  قضاء سامراء
  ٩٦٥٠  -  ٩٦٥٠  قضاء الدور
  ٧١٥٤  -  ٧١٥٤  قضاء الطوز

  ٧٠٨  ٢١٢١  ٢٨٢٩  قضاء بلد
  ٥٥٣١  -  ٥٥٣١  ناحیة الضلوعیة

  -  ٤٢٧٣  ٤٢٧٣  قضاء الدجیل
  ١١٩٢٦  -  ١١٩٢٦  قضاء الشرقاط

  ٤٨٠٩  -  ٤٨٠٩  ناحیة العلم
  ٢٦٤٨  -  ٢٦٤٨  ناحیة االسحاقي
  ٨٧٢٢  -  ٨٧٢٢  قضاء الحویجة

  ١٠٥١٠٩  ٦٣٩٤  ١١١٥٠٣  المجموع

  ٩٤٫٣  ٥٫٧  ١٠٠   %النسبة المئویة

  
  

   ال توجد احصائیات:مجموعات اإلثنیةالتقسیم العوائل النازحة حسب 
  
  
   لمدة ثالثة أشھر في محافظة صالح الدین الخاصة بمتطلبات العوائل النازحةحتیاجاتاال

   للمستفیدینالعدد التخمیني  ةالكمی  ةالوحد  اإلحتیاجات
  ١٣٠٠٠  ١٧٠٠٠  سلة غذائیة  المواد الغذائیة
  ١٣٠٠٠  ١٤٠٠٠  حصة إغاثیة  المواد اإلغاثیة

  ١٠٠٠  ١٠٠٠  خیمة  خیم/مأوى

  مرافق صحیة  إصحاح
  فلتر+ خزان ماء 

٢٠  
٢٠٠٠  ٢٠  

   عائلھ٣٠٠٠  ٣٠٠٠  كارتون ماء صحي  ماء

  التعلیم
  حقائب مدرسیة

  مالبس اطفال
  خیمة مدرسیة

٢٥٠٠٠  
٢٥٠٠٠  

٥٠  
   تلمیذ٢٥٠٠٠

  سیت صحي  مواد صحیة
  حبوب تعقیم المیاه

١٤٠٠٠  
٢٢٥٠٠٠٠  

   عائلة١٣٠٠٠
   فرد١٠٠٠٠٠

  نفطلتر   وقود
   غازقتیتة

   لتر٢٣٠٠٠
   عائلة٥٠٠٠   قنینة٥٠٠٠

  
  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٢٤ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  
   والمتطوعین  صالح الدیناحتیاجات فرع

  ةالكمی  ةالوحد  اإلحتیاجات
  ٢٥٠  صدریة ھالل  صدریات ھالل للمتطوعین

  ٦  كومبیوتر  راتكومبیوت
  متطوع) ٣٥( دورات لكل مجال لـ ٣   إسعاف أولي، ماء وإصحاح، إدارة كوارث،تقییم  دورات تدریبیة

  ٢٠٠٠٠   بوسترات-نشرات   مستلزمات توعیة صحیة

  مركبات
   طن٤سیارة حمل 

  تنكر ماء
  سیارة إسعاف

١  
١  
١  

  ٣  دوالب+ كرسي + میز مكتب   معدات مكتبیة
  ١   انترنتمنظومة  خطوط انترنت

  ٣ شریحة+ جھاز   ھاتف نقال
   دینار شھریًا١٧٥٠٠٠٠ نقل المواد اإلنسانیة  أجور نقل

  بنزین  وقود
  كاز

   لتر١٠٠٠
   لتر٢٠٠٠

  ٢٥٠  حقیبة  حقیبة اسعاف اولي
   سنویًا٢٠  سیت  قرطاسیة

  ١    ٢٢٥KVA  مولد كھرباء
  ١   لتر١٠٠٠٠  خزان وقود

  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٢٥ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

   دھوك.٨
ن اق  ة م ة الثالث ي المحافظ ي ھ ع ف تان وتق یم كردس صىل راق  اق مال الع رب ش ة  ق ا محافظ ة وتحاذیھ دود التركی  الح

رة          ل كثی اك عوائ الموصل حیث نزح الیھا الكثیر من العوائل المھجرة والذین شكلو نسبة كبیرة في اقلیم كردستان وھن
الل االح   ل الھ ن قب شائھ م م إن ا ت ا لھ ذت مخیم ة واتخ اورة للمحافظ رى المج ي الق تقرت ف ة اس ي منطق ي ف ر العراق م

ر     ي قضاء عق ن سنة      كردسین ف ر م ھ الكث د تجاوزت مدت ن ال      ، ة وق دفعي م ب شھدت المحافظھ موخرا قصف م جان
  . اضطر مئات العوائل الى النزوح الى داخل المحافظةالتركي على المناطق الحدودیة

  
   والنواحي داخل المحافظةتوزیع النازحین في األقضیة

   (%)رجال   (%)نساء   (%)أطفال  عدد األفراد  د العوائلعد  المنطقة أو القضاء
  ٢٨٫٠  ٣٢٫٠  ٤٠٫٠  ٣١١٩٦  ٥٢٠٠  مركز المحافظة

  ٢٨٫٠  ٣٢٫٠  ٤٠٫٠  ٢٧٦٠٠  ٤٦٠٠  عقرة
  ٢٨٫٠  ٣٢٫٠  ٤٠٫٠  ١٩١٤٥  ٣٢٠٠  زاخو

  ٢٨٫٠  ٣٢٫٠  ٤٠٫٠  ١٣٢٠٠  ٢٢٠٠  عمادیة
  ٢٨٫٠  ٣٢٫٠  ٤٠٫٠  ١٣١١٠  ٢٢٠٠  شیخان

  ٢٨٫٠  ٣٢٫٠  ٤٠٫٠  ٢٧٥٥  ٥٥٠  كاني ماص
  ٢٨٫٠  ٣٢٫٠  ٤٠٫٠  ٤١٥٥  ٧٠٠  سرسنك

  ٢٨٫٠  ٣٢٫٠  ٤٠٫٠  ١١١١٦١  ١٨٦٥٠  المجموع
  

  مناطق النزوح

  %  عدد العوائل  المناطق التي تم النزوح منھا
  ٧٠،٠  ١٣٠٥٥  موصل

  ٢٥٫٠  ٤٦٦٢  بغداد
  ٤٫٠  ٧٤٦  كركوك

  ١٫٠  ١٨٧  دیالى
  ١٠٠  ١٨٦٥٠  المجموع

  
  أھم المخیمات التي تم إنشائھا منذ أحداث سامراء

  عدد الخیام  عدد العوائل النازحة المقیمة قي ھذا المخیم  تاریخ اإلنشاء  اسم المخیم  المنطقة أو القضاء
  ٢٦٠  ١٦٠  ١٩/٧/٢٠٠٧  كردسین  عقرة

  
  

   العوائل النازحة حسب األدیانتقسیم

  عدد الیزیدیین  عدد المسیحیین  عدد المسلمین السنة  عدد األفراد  المنطقة أو القضاء
  ١٥٦٠  ١٥٥٩٨  ١٤٠٣٨  ٣١١٩٦  مركز المحافظة

  ١٣٨٠  ١٣٨٠٠  ١٢٤٢٠  ٢٧٦٠٠  عقرة
  ٩٥٨  ٩٥٧٢  ٨٦١٥  ١٩١٤٥  زاخو

  ٦٦٠  ٦٦٠٠  ٥٩٤١  ١٣٢٠٠  عمادیة
  ٦٥٥  ٧٢١٠  ٥٢٤٤  ١٣١١٠  شیخان

  -  ١٠٥٥  ١٧٠٠  ٢٧٥٥  كاني ماص
  -  ١٨٧٥  ٢٢٨٠  ٤١٥٥  سرسنك

  ٥٢١٣  ٥٥٧١٠  ٥٠٢٣٨  ١١١١٦١  المجموع
  ٤٫٧  ٥٠٫١  ٤٥٫٢  ١٠٠  %النسبة المئویة 

  
  مجموعات اإلثنیةالقسیم العوائل النازحة حسب ت

   األخرىمجموعات اإلثنیةالعداد العوائل من أ  شوریةعدد العوائل األ  عدد العوائل العربیة  عدد العوائل الكردیة
٩  ٨٣٨٨  ٩٣٣  ٩٣٢٠  

%٠٫١%  ٤٥٫٠%  ٥٫٠%  ٤٩٫٩  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٢٦ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  
  
   لمدة ثالثة أشھر في محافظة دھوك الخاصة بمتطلبات العوائل النازحةحتیاجاتاال

  العدد التخمیني للمستفیدین  الكمیة  الوحدة  اإلحتیاجات
   عائلة١٨٠٠٠  ٢٤٠٠٠  سلة غذائیة  المواد الغذائیة
   عائلة١٨٠٠٠  ٢٠٠٠٠  حصة إغاثیة  المواد اإلغاثیة

   عائلة١٠٠٠  ١٠٠٠  خیمة  خیم/مأوى

  مرافق صحیة  إصحاح
  فلتر+ خزان ماء 

٥٠  
   عائلة١٨٠٠  ٥٠

   عائلة٤٠٠٠  ٤،٠٠٠  كارتون ماء صحي  ماء

  لیمالتع
  حقائب مدرسیة

  مالبس اطفال
  خیمة مدرسیة

٢٥٠٠٠  
٢٥٠٠٠  

٢٦  
   تلمیذ٢٥٠٠٠

   عائلة١٨٠٠٠  ٢٠٠٠٠  كارتون منظفات  مواد صحیة

  نفط  وقود
  غاز

   لتر٢٤٠٠٠
   عائلة٧٠٠   قنینة٧٠٠

  
  

  والمتطوعین دھوك احتیاجات فرع 

  الكمیة  الوحدة  اإلحتیاجات
  ٢٥٠  صدریة ھالل  صدریات ھالل للمتطوعین

  ٦  كومبیوتر  یوتراتكومب
   متطوع٢٥  لكل مجال ولـ٣   إسعاف أولي، ماء وإصحاح، إدارة كوارث،تقییم  دورات تدریبیة

  ٢٠٠٠٠  سیت نظافة للدورات الصحیة  مستلزمات توعیة صحیة

  مركبات
   طن٤سیارة حمل 

  تنكر ماء
  سیارات إسعاف

١  
١  
١  

  ٦   دوالب- كرسي-میز  معدات مكتبیة
  ١  أنترنت منظومة  خطوط انترنت

  ٥ شریحة+ جھاز   ھاتف نقال
   شھریًادینار١٥٠٠٠٠٠ لنقل المواد األنسانیة  أجور نقل

  بنزین  وقود
  كاز

١٠٠٠  
١٠٠٠  

  ٢٥٠  حقیبة  حقیبة اسعاف اولي
   سنویًا٢٥  سیت  قرطاسیة

  ١   ٢٢٥KVA  مولد كھرباء
  ١   لتر١٠٠٠٠  خزان وقود

  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٢٧ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  دیوانیةال .٩
ن   كم جنوب شرق محافظة بغداد یحد ١٨١  على بعد  تقع محافظة الدیوانیة   ى وم ھا من الشمال بابل ومن الجنوب المثن

ط   شرق واس ف ال رب النج ن الغ ة. وم سكان      اال ان المحافظ ى ال ر عل شكل كبی ر ب ضطرب اث ي م ع امن شھد وض  ت
ي   فضال عن تكرار فرض حظر التجوال نتیجة الوضع االي المحافظة العوائل المھجره ف  االصلیین وزاد من معاناة    من

   .المضطرب
  .جمیع العوائل النازحة ھم من المسلمین الشیعة العرب

  
   والنواحي داخل المحافظةتوزیع النازحین في األقضیة

   (%)رجال   (%)نساء   (%)أطفال  عدد األفراد  عدد العوائل  المنطقة أو القضاء
  ٣٢٫٦  ٤١٫٠  ٢٦٫٤  ٧٣٦٥  ١٤٩٥  قضاء الدیوانیة
  ٣٣٫٣  ٣٧٫٩  ٢٨٫٨  ٥٥٧٩  ٩٨٧  قضاء الحمزة
  ٣٧٫٢  ٢٥٫٨  ٣٧٫٠  ٣٩٧٤  ٤٩٨  قضاء الشامیة

  ٣٤٫٠  ٢٧٫٨  ٣٨٫٢  ٣٣٣٣  ٣٥٦  قضاء عفك
  ٣٣٫٩  ٣٥٫٠  ٣١٫١  ٢٠٢٥١  ٣٣٣٦  المجموع

  
  

  مناطق النزوح

  عدد العوائل  المناطق التي تم النزوح منھا
  ٢٣٦٣  بغداد

  ٢٧٩  الرمادي
  ٣٢٧  دیالى

  ٢٤٣  كركوك
  ٣٢  الموصل

  ٤٦  صالح الدین
  ٢٧  واسط

  ١٩  لباب
  ٣٣٣٦  المجموع

  
  

  لتي تم إنشائھا منذ أحداث سامراءأھم المخیمات ا

ة أو  المنطق
عدد العوائل النازحة   تاریخ اإلنشاء  اسم المخیم  القضاء

  المالحظات  عدد الخیام  المقیمة قي ھذا المخیم

  ةمواد غذائیة واغاث: االحتیاجات   خیمة٤٥   عائلة٢١  ٢٢/٣/٢٠٠٦  مخیم الكرامة  السنیة
  
  
   لمدة ثالثة اشھر في محافظة الدیوانیة الخاصة بمتطلبات العوائل النازحةحتیاجاتاال

  العدد التخمیني للمستفیدین  الكمیة  الوحدة  االحتیاجات
   عائلة٤٠٠٠  ٦٠٠٠  سلة غذائیة  المواد الغذائیة
   عائلة٤٠٠٠  ٤٠٠٠  حصة إغاثیة  المواد اإلغاثیة

  مرافق صحیة  إصحاح
  فلتر+ خزان ماء 

٢  
٢  

   عائلة٢٠٠
   عائلة٥٠٠

   عائلة١٠٠٠  ١٠٠٠  كارتون ماء صحي  ماء

  حقائب مدرسیة  التعلیم
  مالبس اطفال

٣٠٠٠  
  تلمیذ ٣٠٠٠  ٣٠٠٠

  سیت صحي  مواد صحیة
  حبوب تعقیم المیاه

٤٠٠٠  
   عائلة٤٠٠٠  ٧٥٠٠٠٠

  نفطلتر   وقود
  غازقنینة 

   لتر١٢٠٠٠
   عائلة٣٣٠٠  قنینة ٣٥٠

  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٢٨ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  طوعین  والمت الدیوانیةاحتیاجات فرع

  الكمیة  الوحدة  اإلحتیاجات
  ١٠٠  صدریة ھالل  صدریات ھالل للمتطوعین

  ٣  كومبیوتر  كومبیوترات
   دورات لكل مجال٣   إسعاف أولي، ماء وإصحاح، إدارة كوارث،تقییم  دورات تدریبیة

  ١٥٠٠   بوسترات-نشرات   مستلزمات توعیة صحیة

  مركبات
   طن٤سیارة حمل 
  طن١سیارة بیكب 

  عافسیارة إس

١  
١  
١  

  ٢  دوالب+ كرسي + كتب میز م  معدات مكتبیة
  ١   انترنتمنظومة  خطوط انترنت

  شریحة+ جھاز   ھاتف نقال
 جھاز موتوروال

٤  
١٠  

   دینار٢٠٠٠٠٠٠ نقل المواد اإلنسانیة  أجور نقل

  بنزین  وقود
  كاز

   لتر٥٠٠
   لتر٥٠٠

  ٢٠٠  حقیبة  حقیبة اسعاف اولي
  ١٢  سیت  قرطاسیة

  ١   ٢٢٥KVA  مولد كھرباء
  ١   لتر١٠٠٠٠  خزان وقود

  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٢٩ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  سلیمانیةال .١٠
ي                    ان العامل األساسي ف ذي ك ي ال ة باالستقرار األمن ھ الثالث ع محافظات ھي إحدى محافظات إقلیم كردستان الذي تتمت
ران             شرق ای ن ال دھا م شرقیة یح شمالیة ال ة ال ي الجھ ة ف ع المحافظ  جذب العوائل النازحة من الوسط والجنوب إلیھا تق

  .وكذلك ثالث محافظات ھي اربیل وكركوك ودھوك وطبیعتھا الجغرافیة جبلیة وعرة
شة و   ب وتتمیز ھذه المحافضة وقد ضمت المحافظة نازحین من مختلف الطوائف   الیف المعی اع تك دالت  ارتف  .االیجار ب

ن        ر م سانی         ١٠٠وقد شارك أكث واد اإلن ع الم داني وتوزی یم والمسح المی ات التقی ي عملی ة    ة متطوع ف ا ھیئ ي نظمتھ  الت
  .مجموعات اإلثنیةالووال توجد احصائیات حول توزیغ العوائل النازحة حسب األدیان . الھالل األحمر العراقي

  
  

  توزیع النازحین في األقضیھ والنواحي داخل المحافظة

   (%)رجال   (%)نساء   (%)أطفال  عدد األفراد  عدد العوائل  المنطقة أو القضاء
  ٢٥٫٧  ٣١٫٤  ٤٢٫٩  ٤٠٤٦٠  ٥٧٨٠  مركز المحافظة

  ٢٥٫٧  ٣١٫٤  ٤٢٫٩  ١٠٥٠  ١٥٠  )قلعة دزة(بشدر 
  ٢٥٫٧  ٣١٫٤  ٤٢٫٩  ٥٣٩  ٧٧  حلبجة

  ٢٦٫٠  ٣١٫١  ٤٢٫٩  ٢٣٨  ٣٤  سید صادق
  ٢٥٫٧  ٣١٫٤  ٤٢٫٩  ١٤٤٢٠  ٢٠٦٠  كالر/كفري
  ٢٥٫٨  ٣١٫٣  ٤٢٫٩  ٦٨٦  ٩٨  بازیان

  ٢٥٫٨  ٣١٫٤  ٤٢٫٨  ١٠٤٣  ١٤٩  بیره مكرون
  ٢٥٫٧  ٣١٫٤  ٤٢٫٩  ٥٨٤٣٦  ٨٣٤٨  المجموع

  
  

  مناطق النزوح

  عدد العوائل  المناطق التي تم النزوح منھا
  ٤٣٦٤  بغداد
  ١٥٣٦  دیالى

  ١١٧  البصرة
  ٥٣  كركوك

  ٥٦٨  الموصل
  ٧٧٣  االنبار

  ٩٣٧  الدیوانیة
  ٨٣٤٨  المجموع

  
  

  أھم المخیمات التي تم إنشائھا منذ أحداث سامراء

ة أو  المنطق
ئل النازحة المقیمة عدد العوا  تاریخ اإلنشاء  اسم المخیم  القضاء

  أھم االحتیاجات  عدد الخیام  قي ھذا المخیم

  وقودو مالبس شتویة  ١٠٥   عائلة١٣٥  ١٢/٩/٢٠٠٧  مخیم قالوة  قالوة
  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٣٠ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  
   لمدة ثالثة اشھر في محافظة السلیمانیة العوائل النازحةاحتیاجات

  العدد التخمیني للمستفیدین  الكمیة  الوحدة  اإلحتیاجات
   عائلة٨٠٠٠  ١١،٠٠٠   غذائیةسلة  المواد الغذائیة
   عائلة٨٠٠٠  ٨٠٠٠  حصة إغاثیة  المواد اإلغاثیة

   عائلة٥٠٠  ٥٠٠  خیمة  خیم/مأوى

  مرافق صحیة  إصحاح
   فلتر + حزان ماء

٢٥  
   فرد٢٥٠٠  ٢٥

  ١٠٠٠  ١٠٠٠  كارتون ماء صحي  ماء

  التعلیم
  حقائب مدرسیة

  مالبس اطفال
  خیمة مدرسیة

١٠٠٠٠  
١٠٠٠٠  

١٠  
  تلمیذ١٠٠٠٠

  سیت صحي   صحیةمواد
  حبوب تعقیم المیاه

٨٠٠٠  
٧٥٠٠٠٠  

   عائلة٨٠٠٠
   فرد٢٥٠٠٠

  نفطلتر   وقود
  قنینة غاز

  لتر ٣٤٠٠٠
   عائلة٣٠٠٠   قنینة٣٠٠٠

  
  

   والمتطوعین السلیمانیةاحتیاجات فرع

  الكمیة  الوحدة  اإلحتیاجات
  ١٥٠  صدریة ھالل  صدریات ھالل للمتطوعین

  ٣  كومبیوتر  كومبیوترات
   متطوع٢٥ دورة لكل مجال لـ ٣   إسعاف أولي، ماء وإصحاح، إدارة كوارث،تقییم  بیةدورات تدری

  ١٠٠٠٠   بوسترات-نشرات   مستلزمات توعیة صحیة

  مركبات
   طن٤سیارة حمل 
  طن١سیارة بیكب 

  سیارة إسعاف

١  
١  
١  

  ٣  دوالب+ كرسي + میز مكتب   معدات مكتبیة
  ١   انترنتمنظومة  خطوط انترنت

  شریحة+ از جھ  ھاتف نقال
 اجھزة موتوروال

١  
١٠  

   شھریًا دینار٢٠٠٠٠٠٠ نقل المواد اإلنسانیة  أجور نقل

  بنزین  وقود
  كاز

   لتر١٢٠٠
   لتر١٢٠٠

  ٣٥٠  حقیبة  حقیبة اسعاف اولي
   سنویًا١٦  سیت  قرطاسیة

  ١   ٢٢٥KVA  مولد كھرباء
  ١  لتر ١٠٠٠٠  خزان وقود



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٣١ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

   األنبار.١١
ة دول          الى الغرب من العا   تقع االنبار  ال ث ع ث دود م ا ح ساحة ولھ ة م سوریا  (صمة بغداد وھي اكبر المحافظات العراقی

ین      .وخمسة محافظات ) االردن والسعودیة و ستمرة ب ارك م وكانت المحافظة خالل السنوات االربع الماضیة ساحة مع
ي   سبب بحدوث موجات نزوح كبیرتالمسلحین والقوات الحكومیة والقوات المتعددة الجنسیات مما        رة ف ة واضرارا كبی

ر      . البنیة التحتیة  اال ان المحافظة شھدت في االونة االخیرة تحسنا ملحوظا في الجانب االمني واالستقرار وعودة الكثی
  .من النازحین الیھا وعودة الحیاة تدریجیا الى المحافظة

ا  االنسانیة الى الفئات االشد ضعف توكان لفرع الھالل االحمر العراقي في ھذه المحافظة دورا بارزا في تقدیم المعونا 
ة                دیم كاف ل المھجرة وتق سجیل العوائ داني لت ات المسح المی وم بعملی ت تق وخاصة اثناء العملیات العسكریة وھي مازل

ي المحافظ    ویوجد للفرع العدید من المكاتب الفرعیة في المحافظة   .المساعدات الممكنة لھم   ن   ك اة ویعمل ف ر م  ٧٥٠ث
  .میدانمتطوع فعال في ال

  . العربالمسلمین السنة في األنبار ھم من  العوائل النازحةجمیع
  

   والنواحي داخل المحافظة األقضیةتوزیع النازحین في

   (%)رجال   (%)نساء   (%)أطفال  عدد األفراد  عدد العوائل  المنطقة أو القضاء
  ٢٣٫٠  ٣٠٫١  ٤٦٫٩  ١٤٠٠٥  ٢٤٤٩  الرمادي
  ٢٣٫٣  ٢٩٫٠  ٤٧٫٧  ٢٠١٩٥  ٣٥٤٠  الفلوجة

  ٢٤٫٠  ٢٩٫٥  ٤٦٫٥  ١١٤٧٨  ٢١٩٠  ھیت
  ٢٢٫٤  ٢٩٫١  ٤٨٫٥  ١٠١٢  ١٥٠  حدیثة

  ٢١٫٩  ٣٠٫٤  ٤٧٫٧  ٣٨٤٨  ٦٥١  عنھ
  ٢٢٫٦  ٢٩٫١  ٤٨٫٣  ٨٦٦  ١٤٥  راوه
  ٢٣٫٢  ٣٠٫٨  ٤٦٫٠  ٣٦٣١  ٦٢٥  القائم

  ٢٣٫٣  ٢٩٫٦  ٤٧٫١  ٥٥٠٣٥  ٩٧٥٠  المجموع
  

  مناطق النزوح

  عدد العوائل  المناطق التي تم النزوح منھا
  ٨١٧٥  بغداد

  ١٩٠  كربالء
  ١٠٠  میسان
  ٢٥٠  المدائن
  ٧٠  النجف

  ٣٥٠  البصرة
  ١٢٠  صالح الدین

  ١٨٥  دیالى
  ٩٠  ذي قار

  ٢١٠  بابل
  ١٠  نینوى

  ٩٧٥٠  المجموع
  
  

  أھم المخیمات التي تم إنشائھا منذ أحداث سامراء

ة أو  المنطق
عدد العوائل النازحة   تاریخ اإلنشاء  اسم المخیم  القضاء

  المالحظات  عدد الخیام  المخیمالمقیمة قي ھذا 

  ٢٠/٧/٢٠٠٦  ٣٠٠  ٣٠٠  ١٤/٦/٢٠٠٦  الفلوجة  الفلوجة
  -  ٤٠  ٤٠  ١٦/٧/٢٠٠٧  البو فراج  البو فراج

  
  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٣٢ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

   لمدة ثالثة اشھر في محافظة األنبار الخاصة بمتطلبات العوائل النازحةحتیاجاتاال

  العدد التخمیني للمستفیدین  الكمیة  الوحدة  اإلحتیاجات
   عائلة١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  سلة غذائیة  ئیةالمواد الغذا

   عائلة١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  حصة إغاثیة  المواد اإلغاثیة
  ٥٠٠  ٥٠٠  خیمة  خیم/مأوى

   فرد٣٥٠٠  ٣٥  مرافق صحیة  إصحاح
  عائلة١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  كارتون ماء صحي  ماء

  التعلیم
  حقائب مدرسیة

  مالبس اطفال
  خیمة مدرسیة

٥٠٠٠  
٥٠٠٠  

٧  
   تلمیذ٥٠٠٠

  سیت صحي  مواد صحیة
  حبوب تعقیم المیاه

٩٠٠٠  
١٧٥٠٠٠٠  

   عائلة٩٠٠٠
  

  نفطلتر   وقود
  غازقنینة 

   لتر١٢٠٠٠
   عائلة٤٠٠   قنینة٤٠٠

  
  

   والمتطوعین  األنباراحتیاجات فرع

  الكمیھ  الوحده  اإلحتیاجات
  ٧٥٠  صدریة ھالل  صدریات ھالل للمتطوعین

  ٦  كومبیوتر  كومبیوترات
   شخص٢٥  دورة لكل مجال لـ٢   إسعاف أولي،اء وإصحاح م، إدارة كوارث،تقییم  دورات تدریبیة

  ١٠٠٠٠   بوسترات-نشرات   مستلزمات توعیة صحیة

  مركبات
   طن٤سیارة حمل 
  طن١سیارة بیكب 

  سیارة إسعاف

١  
١  
١  

  ٣  دوالب+ كرسي + كتب میز م  معدات مكتبیة
  ١   انترنتمنظومة  خطوط انترنت

  ٣ شریحة+ جھاز   ھاتف نقال
   دینار٢٠٠٠٠٠٠ المواد اإلنسانیةنقل   أجور نقل

  بنزین  وقود
  كاز

   لتر١٢٠٠
   لتر١٢٠٠

  ٦٠٠  حقیبة  حقیبة اسعاف اولي
  ٢٠  سیت  قرطاسیة

  ١   ٢٢٥KVA  مولد كھرباء
  ١   لتر١٠٠٠٠  خزان وقود

  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٣٣ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

   میسان.١٢
ى استقرا         ھي   زال تحافظ عل ن  من المحافظات الجنوبیة التي ال ت رھا م

ة الرغة االمنیالناحی ن  ب رة م م ین فت طرابات ب ض االض دوث بع ح
رى و ع اخ دوء  اال ان الوض سم بالھ ام یت ات   .الع الث محافظ دھا ث  تح

ران     .) ذي قار، واسط،البصرة(وھي   ع ای دود واسعة م ا ح ث  ، ولھ  حی
ا       ةاستقبلت المحافظ  ا طلب ادمین الیھ  كبقیة محافظات القطر النازحین الق

ن  و .المن واالستقرار  ل دمات   لك ص الخ ى  و نق دم البن ة ق شكلة   التحتی  وم
شرب و ال  المیاه غیر  شفیات    ال صالحة لل دد المست ي ع ادات  نقص ف والعی

ة       الطبیة   ل النازحی اة العوائ م       . یزید من معان ل النازحة ھ م العوائ ومعظ
  .من المسلمین الشیعة العرب

  
  

   والنواحي داخل المحافظةتوزیع النازحین في األقضیة

   (%)رجال   (%)نساء   (%)أطفال  رادعدد األف  عدد العوائل  المنطقة أو القضاء
  ٢٧٫٨  ٣٢٫٢  ٤٠٫٠  ٢٥٣٠٥  ٣٦١٥  قضاء العمارة
  ٢٦٫٤  ٤٠٫٠  ٣٣٫٦  ١٣٧٩  ١٩٧  ناحیة المشرح
  ١٩٫٦  ٣٧٫٦  ٤٢٫٨  ١١١٣  ١٥٩  قضاء الكحالء

  ١٧٫٤  ٣١٫٧  ٥٠٫٩  ٤٤٨  ٦٤  ناحیة بني ھاشم
  ٢٠٫١  ٢٨٫٧  ٥١٫٢  ٣٥٤٢  ٥٠٦  قضاء قلعة صالح

  ٢٨٫٦  ٣٠٫٩  ٤٠٫٥  ١٦٧٣  ٢٣٩  ناحیة العزیر
  ٢٢٫٣  ٢٢٫١  ٥٥٫٦  ٤٨١٦  ٦٨٨  قضاء المجر الكبیر

  ٢٨٫٦  ٢٨٫٣  ٤٣٫١  ٨٩٦  ١٢٨  ناحیة العدل
  ٢٨٫٦  ٣٣٫٠  ٣٨٫٤  ١١٢٠  ١٦٠  ناحیة الخیر

  ٢٥٫٦  ٣٠٫٦  ٤٣٫٨  ١٦٣٨  ٢٣٤  قضاء المیمونة
  ٢٦٫٦  ٢٩٫٦  ٤٣٫٨  ٧٥٦  ١٠٨  ناحیة السالم

  ٢٣٫٨  ٤٢٫٩  ٣٣٫٣  ٤٢  ٦  ناحیة سید احمد
  ٢٠٫٣  ٣١٫٠  ٤٨٫٧  ١٦٨٧  ٢٤١  قضاء علي الغربي

  ٢٠٫٥  ٤٠٫٥  ٣٩٫٠  ١٢٣٩  ١٧٧  ناحیة كمیت
  ٢٨٫٤  ٣٣٫٠  ٣٨٫٦  ١٠٢٢  ١٤٦  ناحیة علي الشرقي

  ٢٥٫٨  ٣١٫٣  ٤٢٫٩  ٤٦٦٧٦  ٦٦٦٨  المجموع
  
  

  مناطق النزوح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المخیمات التي تم انشاؤھا منذ احداث سامراءأھم 

عدد العوائل النازحة   تاریخ اإلنشاء  اسم المخیم  المنطقة 
  المالحظات  عدد الخیام  المقیمة قي ھذا المخیم

  الھجرة والمھجرینوزارة بالتعاون مع تم انشاؤه   ٤٠  ٤٠  ١٦/٤/٢٠٠٦  العمارة  العمارة
  

  عدد العوائل  المناطق التي تم النزوح منھا
  ٥٣٣٩  بغداد
  ٥١٧  دیالى

  ٤٤١  صالح الدین
  ١٣٣  كركوك

  ١٢٣  واسط
  ٧٩  باراالن
  ٢٤  بابل

  ١٢  نینوى
  ٦٦٦٨  المجموع



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٣٤ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  تقسیم العوائل النازحة حسب األدیان

  أدیان أخرى  عدد المسیحیین  عدد المسلمین السنة  عدد المسلمین الشیعة  عدد األفراد  المنطقة أو القضاء
  صابئة٢١٠  ١٤  ٢٨  ٢٥٠٥٣  ٢٥٣٠٥  قضاء العمارة
  -  -  -  ١٣٧٩  ١٣٧٩  ناحیة المشرح
  -  -  -  ١١١٣  ١١١٣  قضاء الكحالء

  -  -  -  ٤٤٨  ٤٤٨  ني ھاشمناحیة ب
  -  -  -  ٣٥٤٢  ٣٥٤٢  قضاء قلعة صالح

  -  -  -  ١٦٧٣  ١٦٧٣  ناحیة العزیر
  -  -  -  ٤٨١٦  ٤٨١٦  قضاء المجر الكبیر

  -  -  -  ٨٩٦  ٨٩٦  ناحیة العدل
  -  -  -  ١١٢٠  ١١٢٠  ناحیة الخیر

  -  -  -  ١٦٣٨  ١٦٣٨  قضاء المیمونة
  -  -  -  ٧٥٦  ٧٥٦  ناحیة السالم

  -  -  -  ٤٢  ٤٢  ناحیة سید احمد
  -  -  -  ١٦٨٧  ١٦٨٧  قضاء علي الغربي

  -  -  -  ١٢٣٩  ١٢٣٩  ناحیة كمیت
  -  -  -  ١٠٢٢  ١٠٢٢  ناحیة علي الشرقي

  ٢١٠  ١٤  ٢٨  ٤٦٤٢٤  ٤٦٦٧٦  المجموع
  
   لمدة ثالثة اشھر في محافظة میسان الخاصة بمتطلبات العوائل النازحةحتیاجاتاال

  دینالعدد التخمیني للمستفی  الكمیة  الوحدة  اإلحتیاجات
   عائلة٦٥٠٠  ٩٠٠٠  سلة غذائیة  المواد الغذائیة
   عائلة٦٠٠٠  ٦٠٠٠  حصة إغاثیة  المواد اإلغاثیة

  مرافق صحیة  إصحاح
  فلتر+خزان ماء

١٢  
١٢٠٠  ١٢  

   عائلة١٠٠٠  ١٠٠٠  كارتون ماء صحي  ماء
   التعلیم

  خیمة مدرسیة
  حقائب مدرسیة

  مالبس اطفال
٦٠٠٠  
   تلمیذ٦٠٠٠  ٦٠٠٠

  يسیت صح  مواد صحیة
  حبوب تعقیم المیاه

٦٠٠٠  
   عائلة٦٠٠٠  ١٢٠٠٠٠٠

  نفطلتر   وقود
  غازقنینة 

  لتر ١٨٠٠٠
   عائلة٣٦٠   قنینة٣٦٠

  
   والمتطوعین میساناحتیاجات فرع

  الكمیة  الوحدة  اإلحتیاجات
  ١٥٠  صدریة ھالل  صدریات ھالل للمتطوعین

  ٤  كومبیوتر  كومبیوترات
   متطوع٢٥  دورة لكل مجال لـ٢   إسعاف أولي،إصحاح ماء و، إدارة كوارث،تقییم  دورات تدریبیة

  ١٠٠٠٠   بوسترات-نشرات   مستلزمات توعیة صحیة
  مركبة واحدة من كل نوع  سیارة إسعاف، طن١سیارة بیكب ،  طن٤سیارة حمل   مركبات

  ٣  دوالب+ كرسي + كتب میز م  معدات مكتبیة
  ١   انترنتمنظومة  خطوط انترنت

  ٣ شریحة+ جھاز   ھاتف نقال
   دینار١٧٥٠٠٠٠ نقل المواد اإلنسانیة  أجور نقل

   من كل نوع لتر١٠٠٠  كاز وبنزین  وقود
  ٢٠٠  حقیبة  حقیبة اسعاف اولي

  ١٢  سیت  قرطاسیة
  ١   ٢٢٥KVA   مولد كھرباء
  ١   لتر١٠٠٠٠  خزان وقود

  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٣٥ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  اربیل .١٣
ي     اقلیم كردستان وتقع في شمال العراق وتحادیھا محافظة الموصل وكر   عاصمةھي   ع باستقرار امن ضا تتمت  كوك وای

اء    وخاصة الفئات ذات الوظھا الكثیر من العوائل المھجرة   وقد نزح الی   .واقتصادي ائف المرموقة مثل االساتذة واالطب
شة     مما ، من كافة انحاء القطر  ورجال االعمال    اع االسعار وغالء المعی ث  ة بصور سبب ارتف ذه    ملوحظة حی  القت ھ

ل النازحة    ت احصائیات   في اربیلوجدیال  .حین والسكان األصلیین على حد سواء  از بظاللھا على الن   الحالة سم العوائ ق
  .مجموعات اإلثنیةالحسب 

  
   والنواحي داخل المحافظةتوزیع النازحین في األقضیة

   (%)رجال   (%)نساء   (%)أطفال  عدد األفراد  عدد العوائل  المنطقة أو القضاء
  ٢٢٫٣  ٢٩٫٠  ٤٨٫٧  ٢٣٨٣٨  ٦٨١١  قضاء المركز
  ٢٠٫٤  ٢٩٫٨  ٤٩٫٨  ٤٧٦  ١١٩  قضاء جومان

  ٢٣٫٣  ٢٥٫٩  ٥٠٫٨  ١٧٥٥  ٣٩٠  قضاء دشتي ھولیر
  ٢٠٫٥  ٢٤٫٣  ٥٥٫٢  ٢٠٦٥  ٤١٣  قضاء كوسینجق

  ٢٤٫٦  ٢٦٫٥  ٤٨٫٩  ١٨٨٠  ٤٧٠  قضاء مخمور
  ٢٦٫٨  ٢١٫٦  ٥١٫٦  ٤٣٠  ٨٦  قضاء میركھ سور

  ٢٠٫٣  ٢٠٫١  ٥٩٫٦  ١٤٨٥  ٢٧٠  قضاء شقالوة
  ١٨٫٩  ٢١٫٨  ٥٩٫٣  ١٩٧٤  ٣٢٩  قضاء سوران
  ٢٧٫٤  ٣٢٫١  ٤٠٫٥  ٩١٦٢  ٢٠٣٦  قضاء خبات

  ٢٣٫٣  ٢٨٫٥  ٤٨٫٢  ٤٣٠٦٥  ١٠٩٢٤  المجموع
  
  اطق النزوحمن

  
  
  
  
  
  
  
  

  أھم المخیمات التي تم إنشائھا منذ أحداث سامراء

المنطقة أو  
عدد العوائل النازحة   تاریخ اإلنشاء  اسم المخیم  القضاء

  أھم االحتیاجات  عدد الخیام  المقیمة قي ھذا المخیم

   وقود،مالبس شتویة، مواد اغاثة  ٢٦٠  ١٦٩  ١٩/٥/٢٠٠٧  مخیم الخازر  خبات
  

  ل النازحة حسب األدیانتقسیم العوائ

  عدد المسیحیین  عدد المسلمین السنة  عدد المسلمین الشیعة  عدد األفراد  المنطقة أو القضاء
  ٢٠٠٣٤  ٢٦٠١  ١٢٠٣  ٢٣٨٣٨  مركز المدینة
  -  ٤٧٦  -  ٤٧٦  قضاء جومان

  -  ١١٤٣  ٦١٢  ١٧٥٥  قضاء دشتي ھولیر
  ١٣٢٠  ٥٤٤  ٢٠١  ٢٠٦٥  قضاء كوسینجق

  ١١١٥  ٧٦٥  -  ١٨٨٠  قضاء مخمور
  -  ٤٣٠  -  ٤٣٠  قضاء میركھ سور

  ٦٢١  ٥٠٤  ٣٦٠  ١٤٨٥  قضاء شقالوة
  ١٩٧٤  -  -  ١٩٧٤  قضاء سوران
  ٥٤٠٥  ٣٥١٢  ٢٤٥  ٩١٦٢  قضاء خبات

  ٣٠٤٦٩  ٩٩٧٥  ٢٦٢١  ٤٣٠٦٥  المجموع

  ٧٠٫٨  ٢٣٫١  ٦٫١  ١٠٠  (%)النسبة المئویة 

  عدد العوائل  المناطق التي تم النزوح منھا
  ٤٩٧٢  محافظة بغداد

  ٤١٩٥  محافظة الموصل
  ٦٣٢  محافظة دیالى

  ٧٥٩  محافظة كركوك
  ٢٣٢  محافظة صالح الدین

  ١٣٤  محافظة االنبار
  ١٠٩٢٤  المجموع



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٣٦ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  
  

  ة اشھرلمدة ثالثفي محافظة اربیل  الخاصة بمتطلبات العوائل النازحة حتیاجاتاال

  العدد التخمیني للمستفیدین  الكمیة  الوحدة  اإلحتیاجات
   عائلة١١٠٠٠  ١٥٠٠٠  سلة غذائیة  المواد الغذائیة
   عائلة١١٠٠٠  ١١٠٠٠  حصة إغاثیة  المواد اإلغاثیة

   عائلة٨٠٠  ١٠٠٠  خیمة  خیم/مأوى

  مرافق صحیة  إصحاح
  فلتر+ خزان ماء 

٥٠  
   عائلة٥٠٠٠  ٣٠

   عائلة١٠٠٠  ١٠٠٠   ماءكارتون  ماء

  التعلیم
  خیمة مدرسیة

  مالبس مدرسیة
  .حقائب مدرسیة

١٠٠  
٥٠٠٠  
٥٠٠٠  

   تلمیذ٥٠٠٠

   عائلة١٠٠٠٠   سیت١٥٠٠٠  سیت صحي  مواد صحیة

  نفطلتر   وقود
  غازقنینة 

  لتر ٢٠٠٠
   عائلة٤٠٠  قنینة ٤٠٠

  
  

   والمتطوعین  اربیلاحتیاجات فرع

  الكمیة  الوحدة  اإلحتیاجات
   صدریة١٥٠  صدریة ھالل  صدریات ھالل للمتطوعین

  ٤  كومبیوتر  كومبیوترات
   متطوع٢٥  دورة لكل مجال لـ٢   ادارة مخیمات، ماء وإصحاح، إدارة كوارث،تقییم  دورات تدریبیة

  بوستر ١٠٠٠٠   بوسترات-نشرات   مستلزمات توعیة صحیة

  مركبات
   طن٦سیارة حمل 

   طن١بیك اب 
  سیارة اسعاف

٢  
١  
١  

   سیت٣  كرسي + میز مكتب  معدات مكتبیة
  ١  منظومة انترنت  خطوط انترنت

  ٥ شریحة + جھاز موبایل  ھاتف نقال
   دینار شھریا١٢٥٠٠٠٠ نقل المساعدات االنسانیة  أجور نقل

  بنزین  وقود
  كاز

   لتر ٥٠٠
  تر ل ٥٠٠

   ٥٠٠  حقیبة  حقیبة اسعاف اولي
   سنویًا٢٥  سیت  قرطاسیة

  ١   ٢٢٥KVA  مولد كھرباء
  ١  لتر ١٠٠٠٠  خزان وقود



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٣٧ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

   بابل.١٤
ن حین      ١٠٠تقع ھذه المحافظة على بعد     سلحة م شھد نزاعات م كم جنوب العاصمة بغداد وھي من المحافظات التي ت

سبي              دوء ن ا ھ اقي أجزائھ شھد ب ا ت ن المحافظة بینم شمالیة م سم .ألخر وخاصة في األجزاء ال ن    وتت ذه المحافظة م   ھ
ي  وجود نزوح داخلي   وترة ف ن المحافظات االخرى ونظرًا         المحافظة من بعض المناطق المت زوح م ى ن  باالضافة ال

  .لقربھا من محافظة بغداد فقد كانت معظم العوائل النازحة من العاصمة
ن  ر م ارك اكث د ش ل   ٢٠٠وق ى العوائ ھ عل واد االغاث ع م داني وتوزی سح المی یم والم ي التقی ل ف رع باب ن ف وع م  متط

ل ال     . النازحھ ن قب ي   ولم یتم نصب اي مخیم م ل       .ھالل األحمر العراق ع العوائ ق إحصائیات الھالل األحمر، جمی  ووف
  .النازحة ھم من العرب

  
  توزیع النازحین في األقضیھ والنواحي داخل المحافظة

   (%)رجال   (%)نساء   (%)أطفال  عدد األفراد  عدد العوائل  المنطقة أو القضاء
  ٢٧٫٦  ٣١٫٦  ٤٠٫٨  ٢٥٥٩٥  ٤١٥٧  قضاء الحلة

  ٢٥٫٨  ٢٩٫٨  ٤٤٫٤  ١٢٣٣٨  ١٨٧٣  قضاء الھاشمیة
  ٢٦٫٠  ٢٩٫٨  ٤٤٫٢  ١٥١٦٩  ٢٣٠١  قضاء المحاویل
  ٢٦٫١  ٣٠٫٠  ٤٣٫٩  ٨٥٩٨  ١٣١٥  قضاء المسیب

  ٢٦٫٦  ٣٠٫٦  ٤٢٫٨  ٦١٧٠٠  ٩٦٤٦  المجموع
  

  مناطق النزوح

  عدد العوائل  المناطق التي تم النزوح منھا
  ٦٧٠٠  بغداد

  ٥٥٠  االنبار
  ٧٥٠  دیالى

  ١٥٠  كركوك
  ٣٥٠  صالح الدین

  ٥٠٠  ) االسكندریة-جرف الصخر(المسیب
  ٦٤٦  مویلحة-) الكوثر(ناحیة جبلة 

  ٩٦٤٦  المجموع
  

  تقسیم العوائل النازحة حسب األدیان

  عدد المسیحیین  عدد المسلمین السنة  عدد المسلمین الشیعة  عدد األفراد  المنطقة أو القضاء
  ٢٤  ٥١١٩  ٢٠٤٥٢  ٢٥٥٩٥  قضاء الحلة

  -  ٣٧٠  ١١٩٦٨  ١٢٣٣٨  قضاء الھاشمیة
  -  ٣٧٩٢  ١١٣٧٧  ١٥١٦٩  قضاء المحاویل
  -  ٢٥٧٩  ٦٠١٩  ٨٥٩٨  قضاء المسیب

  ٢٤  ١١٨٦٠  ٤٩٨١٦  ٦١٧٠٠  المجموع

  ٠٫١  ١٩٫٢  ٨٠٫٧  ١٠٠  (%)النسبة المئویة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٣٨ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

   لمدة ثالثة اشھر في محافظة بابل الخاصة بمتطلبات العوائل النازحةحتیاجاتاال

  عدد التخمیني للمستفیدینال  الكمیة  الوحدة  اإلحتیاجات
  ١٠٠٠٠  ١٣٠٠٠  سلة غذائیة  المواد الغذائیة
  ٩٠٠٠  ٩٠٠٠  حصة إغاثیة  المواد اإلغاثیة

  ١٢٠٠  ١٢  مرافق صحیة  إصحاح
   عائلة٢٠٠٠  ٢٠٠٠  كارتون ماء صحي  ماء

  حقائب مدرسیة  التعلیم
  مالبس اطفال

١٠٠٠٠  
   تلمیذ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠

  سیت صحي  مواد صحیة
  اهحبوب تعقیم المی

٩٠٠٠  
١٢٣٠٠٠٠  

   عائلة٩٠٠٠
  

  نفط لتر   وقود
  غازقنینة 

  لتر ٢٥٠٠٠
  عائلة٥٠٠   قنینة٥٠٠

  
  

   والمتطوعین  بابلفرعاحتیاجات 

  الكمیة  الوحدة  اإلحتیاجات
  ٢٥٠  صدریة ھالل  صدریات ھالل للمتطوعین

  ٣  كومبیوتر  كومبیوترات
   متطوع٣٠  دورة لكل مجال لـ٣  لي إسعاف أو، ماء وإصحاح، إدارة كوارث،تقییم  دورات تدریبیة

  ١٥٠٠٠   بوسترات-نشرات   مستلزمات توعیة صحیة

  مركبات
   طن٤سیارة حمل 
  طن١سیارة بیكب 

  سیارة إسعاف

١  
١  
١  

  ٣  فایل كابینة+ دوالب + كرسي + میز مكتب   معدات مكتبیة
  ١  خط انترنت  خطوط انترنت

  شریحة+ جھاز   ھاتف نقال
 جھاز موتوریال

٣  
١٠  

  ١٨٥٠٠٠٠ نقل المواد اإلنسانیة  ر نقلأجو

  بنزین  وقود
  كاز

١٠٠٠  
١٢٠٠  

  ٢٥٠  حقیبة  حقیبة اسعاف اولي
  ١٤  سیت  قرطاسیة

  ١   ٢٢٥KVA  مولد كھرباء
  ١   لتر١٠٠٠٠  خزان وقود

  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٣٩ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  ذي قار .١٥
دمات االساسیة ھ    الاال ان  ،وضعا مستقراكمعظم المحافظات الجنوبیة تشھد محافظة ذي قار    ي الخ اة نقص ف  ي المعان

ود        االساسیة  ص الوق شرب ونق اه ال ي می شحة الموجودة ف ة ال سكان وخاص سبة لل ر    . بالن رع الھالل االحم زال ف وال ی
  . العوائل المھجرة ومتابعة احتیاجاتھمىالعراقي في المحافظة یقوم بتوزیع المعونات الغذائیة واالغاثیة عل

  .ربجمیع العوائل النازحة ھم من المسلمین الشیعة الع
  
  

  توزیع النازحین في األقضیھ والنواحي داخل المحافظة

   (%)رجال   (%)نساء   (%)أطفال  عدد األفراد  عدد العوائل  المنطقة أو القضاء
  ٢٤٫٥  ٢٥٫٣  ٥٠٫٢  ٤٣٠٠  ٧٨٥  الناصریة
  ٢٠٫٤  ٢٤٫٧  ٥٤٫٩  ٢٩٠٣  ٦٠٢  الرفاعي

  ٢٥٫٤  ٢٧٫٢  ٤٧٫٤  ٢٤٨٤  ٤٠٢  سوق الشیوخ
  ١٩٫٩  ٢٦٫٠  ٥٤٫١  ١٩١٥  ٢٨٦  الجبایش
  ٢٨٫٢  ٣١٫٣  ٤٠٫٥  ٢٠٨١  ٣٤٦  الشطرة

  ٢٣٫٧  ٢٦٫٥  ٤٩٫٨  ١٣٦٨٣  ٢٤٢١  المجموع
  
  

  مناطق النزوح

  عدد العوائل  المناطق التي تم النزوح منھا
  ٦١٢  محافظة بغداد

  ٣٢٢  محافظة االنبار
  ٣٦٣  محافظة صالح الدین

  ٢٤٦  محافظة كركوك
  ٢١٥  محافظة نینوى
  ٢٣٦  محافظة دیالى
  ٢٤٠  محافظة واسط

  ١٨٧  محافظة بابل
  ٢٤٢١  المجموع

  
  

  اھم المخیمات التي تم انشاؤھا بعد احداث سامراء

ة أو  المنطق
عدد العوائل النازحة   تاریخ اإلنشاء  اسم المخیم  القضاء

  المالحظات  عدد الخیام  المقیمة قي ھذا المخیم

تم نصب المخیم لمدة   ٧٧  ٧٠  ١٨/٣/٢٠٠٦  الفجر  ناحیة الفجر
  شھر واحد فقط

تم نصب المخیم لمدة   ٣٥  ٣٥  ٢٨/٣/٢٠٠٦  الناصریة  الناصریة
  شھر ونصف فقط

  
  

  تقسیم العوائل النازحة حسب األدیان

  عدد المسلمین السنة  عدد المسلمین الشیعة  عدد األفراد  المنطقة أو القضاء
  ٩  ٤٢٩١  ٤٣٠٠  الناصریة
  -  ٢٩٠٣  ٢٩٠٣  الرفاعي

  -  ٢٤٨٤  ٢٤٨٤  سوق الشیوخ
  -  ١٩١٥  ١٩١٥  الجبایش
  -  ٢٠٨١  ٢٠٨١  الشطرة

  ٩  ١٣٦٧٤  ١٣٦٨٣  المجموع
  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٤٠ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

   لمدة ثالثة اشھر في محافظة ذي قار الخاصة بمتطلبات العوائل النازحةحتیاجاتاال

  العدد التخمیني للمستفیدین  الكمیة  الوحدة  اإلحتیاجات
   عائلة٣٠٠٠  ٤٠٠٠  سلة غذائیة  المواد الغذائیة
   عائلة٢٥٠٠  ٣٠٠٠  حصة إغاثیة  المواد اإلغاثیة

   عائلة١٠٠٠  ١٠  مرافق صحیة  إصحاح
   عائلة١٠٠٠  ١٠٠٠  كارتون ماء صحي  ماء

  التعلیم
  حقائب مدرسیة

  مالبس اطفال
  خیمة مدرسیة

١٥٠٠  
١٥٠٠  

١٠  
  تلمیذ١٥٠٠

  سیت صحي  مواد صحیة
  حبوب تعقیم المیاه

٣٠٠٠  
    عائلة٢٥٠٠  ٧٥٠٠٠٠

  نفطلتر   وقود
  غاز

  لتر١٠٠٠٠
  ة عائل٥٠٠  اسطوانة ٥٠٠

  
  

   والمتطوعین ذي قاراحتیاجات فرع

  الكمیة  الوحدة  اإلحتیاجات
  ١٠٠  صدریة ھالل  صدریات ھالل للمتطوعین

  ١  كومبیوتر  كومبیوترات
   متطوع٢٥  دورة لكل مجال لـ١   إسعاف أولي، ماء وإصحاح، إدارة كوارث،تقییم  دورات تدریبیة

  ١٥٠٠   بوسترات-نشرات   مستلزمات توعیة صحیة

  مركبات
   طن٤سیارة حمل 
  طن١سیارة بیكب 

  سیارة إسعاف

١  
١  
١  

  ١  فایل كابینة+ دوالب + كرسي + میز مكتب   معدات مكتبیة
  ١  خط انترنت  خطوط انترنت

  ٣ شریحة+ جھاز   ھاتف نقال
   شھریًا دینار٢٠٠٠٠٠ نقل المواد اإلنسانیة  أجور نقل

  بنزین  وقود
   لتر١٠٠٠  كاز

  ٧٥  حقیبة  حقیبة اسعاف اولي
   سنویًا٧٥  سیت  قرطاسیة

  ١   ٢٢٥KVA  مولد كھرباء
  ١   لتر١٠٠٠٠  خزان وقود

  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٤١ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

   واسط.١٦
اني           ي تع ة محافظات العراق الت تعتبر واسط الواقعة جنوب شرق بغداد من المحافظات المستقرة امنیا اال انھا مثل بقی

ن     .ي المجتمععفا فوازدیاد اعداد العوائل االشد ضمن نقص في الخدمات العامة والبطالة        رة م داد كبی وقد استقبلت اع
  .العوائل المھجرة وذلك لقربھا من العاصمة بغداد

  .جمیع العوائل النازحة ھم من المسلمین الشیعة العرب
  

   والنواحي داخل المحافظةألقضیةتوزیع النازحین في ا

   (%)رجال   (%)نساء   (%)أطفال  عدد األفراد  عدد العوائل  المنطقة أو القضاء
  ١٨٫٥  ٢٢٫٧  ٥٨٫٨  ٢٥٥٠٠  ٤٢٥٠  ركز المحافظةم

  ١٨٫٥  ٢٢٫٧  ٥٨٫٨  ٦٣٦٠  ١٠٦٠  الحي
  ١٨٫٥  ٢٢٫٧  ٥٨٫٨  ٨٨٨٠  ١٤٨٠  الصویرة
  ١٨٫٥  ٢٢٫٧  ٥٨٫٨  ٤٥٦٠  ٧٦٠  النعمانیة
  ١٨٫٥  ٢٢٫٧  ٥٨٫٨  ٣٩٦٠  ٦٦٠  العزیزیة

  ١٨٫٦  ٢٢٫٧  ٥٨٫٧  ٩٦٠  ١٦٠  بدرة
  ١٨٫٥  ٢٢٫٧  ٥٨٫٨  ٣٦٠٠  ٦٠٠  الزبیدیة
  ١٣٫٧  ٢٤٫٠  ٦٢٫٣  ٦٥٠  ١١٥  االحرار

  ١٨٫٤  ٢٢٫٧  ٥٨٫٩  ٥٤٤٧٠  ٩٠٨٥  المجموع
  
  

  مناطق النزوح

  عدد العوائل  المناطق التي تم النزوح منھا
  ٦٣٠٨  محافظة بغداد
  ٢٥٦٩  محافظة دیالى

  ٥٤  محافظة صالح الدین
  ٥٥  محافظة كركوك
  ٦٩  محافظة االنبار

  ١٢  محافظة الموصل
  ٨  محافظة دھوك

  ١٠  محافظة بابل
  ٩٠٨٥  المجموع

  
  

  أھم المخیمات التي تم إنشائھا منذ أحداث سامراء

ة أو  المنطق
عدد العوائل النازحة   تاریخ اإلنشاء  اسم المخیم  القضاء

  المالحظات  عدد الخیام  المقیمة قي ھذا المخیم

اب   ة الع مدین
  الكوت

مدینة العاب 
  -  ٧٣  ٧٠  ٩/٣/٢٠٠٦  الكوت

  نشاؤه لمدة اسبوع فقطتم ا  ١٠  ١٠  ١٢/٣/٢٠٠٦  حي الجھاد  حي الجھاد
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٤٢ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  
   لمدة ثالثة اشھر في محافظة واسطل النازحةحتیاجات الخاصة بمتطلبات العوائاال

  العدد التخمیني للمستفیدین  الكمیة  الوحدة  اإلحتیاجات
   عائلة٩٠٠٠  ١٤،٠٠٠  سلة غذائیة  المواد الغذائیة
  عائلة١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  حصة إغاثیة  المواد اإلغاثیة

  رافق صحیةم  إصحاح
  فلتر ماء+ خزان ماء 

١٠  
   فرد١٠٠٠  ١٠

   عائلة٢٠٠٠  ٢٠٠٠  كارتون ماء صحي  ماء

  التعلیم
  حقائب مدرسیة

  مالبس اطفال
  خیمة مدرسیة

١٥٠٠٠  
١٥٠٠٠  

٢٠  
  تلمیذ ١٥٠٠٠

  سیت صحي  مواد صحیة
  حبوب تعقیم المیاه

١٠٠٠٠  
  حبة١٦٠٠٠٠٠

   عائلة١٠٠٠٠
  فرد ٢٤٠٠٠

  نفطلتر   وقود
   غازقنینة

   لتر٨٠٠٠
   عائلة٢٠٠٠   قنینة٢٠٠٠

  
  

   والمتطوعین  واسطاحتیاجات فرع

  ةالكمی  ةالوحد  اإلحتیاجات
  ٢٥٠  صدریة ھالل  صدریات ھالل للمتطوعین

  ٣  كومبیوتر  كومبیوترات
  متطوع ٢٥ ـ ولمجالدورات لكل ٣   إسعاف أولي، ماء وإصحاح، إدارة كوارث،تقییم  دورات تدریبیة

   بوستر١٥٠٠٠   بوسترات-نشرات   مستلزمات توعیة صحیة
  مركبة واحدة من كل نوع  سیارة إسعاف، سیارة تنكر ماء،  طن٤سیارة حمل   مركبات

  ١  دوالب+ كرسي + میز مكتب   معدات مكتبیة
  ١  منظومة انترنت  خطوط انترنت

  ١٠ شریحة+ جھاز   ھاتف نقال
   شھریًادینار١٥٠٠٠٠٠ نقل المواد اإلنسانیة  أجور نقل

   من كل نوعلتر ١٠٠٠  كاز ونزینب  وقود
   حقیبة١٠٠  حقیبة  حقیبة اسعاف اولي

   سنویًا٢٠  سیت  قرطاسیة
  ١   ٢٢٥KVA   مولد كھرباء
  ١   لتر١٠٠٠٠  خزان وقود



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٤٣ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

   المثنى.١٧
سعودیة    ة    إتقع المحافظة إلى الجنوب الغربي من العاصمة بغداد ویحدھا من الغرب المملكة العربیة ال ى أربع ضافھ إل

ة        محافظ ات الباقی ن الجھ ا م ى    . ات تحیطھ ز محافظة المثن ذه المحافظة إال أن        بتتمی زه لھ ا شكل می سبي مم دوء الن الھ
 .عداد العوائل النازحة نسبة إلى المحافظات االخرىأبعدھا عن المحافظات التي تعاني من التوتر االمني أدى إلى قلة         

    .ومعظم العوائل النازحة ھم من المسلمین الشیعة العرب
  .لم یتم نصب اي مخیم من قبل ھیئة الھالل األحمر العراقي

  
  

   والنواحي داخل المحافظةتوزیع النازحین في األقضیة

   (%)رجال   (%)نساء   (%)أطفال  عدد األفراد  عدد العوائل  المنطقة أو القضاء
  ٢٤٫٣  ٢٩٫٢  ٤٦٫٥  ٤٥٩٠  ٧٦٧  السماوة
  ٢٥٫٣  ٢٧٫١  ٤٧٫٦  ٢٢٩٧  ٣٤٥  الرمیثة
  ٣٢٫٣  ٢٢٫٥  ٤٥٫٢  ٣٧٨  ٦٠  الخضر

  ٢٤٫٣  ٣٨٫٦  ٣٧٫١  ٧٠  ١٣  المجد
  ٢٧٫١  ١٨٫٠  ٥٤٫٩  ٢٤٤  ٢٩  النجمي
  ٢٨٫٤  ٢٠٫١  ٥١٫٥  ٢٦٨  ٣١  الھالل

  ٢٨٫٠  ٢٥٫٤  ٤٦٫٦  ٤٢١  ٥٥  الوركاء
  ٢٥٫٤  ٢٧٫٥  ٤٧٫١  ٨٢٦٨  ١٣٠٠  المجموع

  
  

  مناطق النزوح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تقسیم العوائل النازحیة حسب األدیان

  عدد المسلمین السنة  عدد المسلمین الشیعة  عدد العوائل  المنطقة أو القضاء
  ١٠  ٧٥٧  ٧٦٧  السماوة
  -  ٣٤٥  ٣٤٥  الرمیثة
  -  ٦٠  ٦٠  الخضر

  -  ١٣  ١٣  المجد
  -  ٢٩  ٢٩  النجمي
  -  ٣١  ٣١  الھالل

  -  ٥٥  ٥٥  الوركاء
  ١٠  ١٢٩٠  ١٣٠٠  المجموع

  
  مجموعات اإلثنیةالتقسیم العوائل النازحة حسب 

  تركمانیة  عدد العوائل العربیة  عدد العوائل الكردیة
-  ٣  ١٢٩٧   

  

  عدد العوائل  المناطق التي تم النزوح منھا
  ٧٠  محافظة االنبار

  ٧  لموصلمحافظة ا
  ١٨  محافظةبابل

  ٩٦٧  محافظة بغداد
  ١٢٣  محافظة دیالى

  ٥١  محافظة صالح الدین
 ٢٩  محافظة كركوك

  ٣٥  محافظة واسط
  ١٣٠٠  المجموع



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٤٤ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

  
   لمدة ثالثة اشھر في محافظة المثنىلعوائل النازحةحتیاجات الخاصة بمتطلبات ااال

  العدد التخمیني للمستفیدین  ةالكمی  ةالوحد  اإلحتیاجات
   عائلة١٥٠٠  ٣٠٠٠  سلة غذائیة  المواد الغذائیة
   عائلة١٥٠٠  ٢٠٠٠  حصة إغاثیة  المواد اإلغاثیة

    -  خیمة  خیم/مأوى
  عائلة ١٠٠٠  ١٠  مرافق صحیة  إصحاح

   عائلة١٠٠٠  ١٠٠٠  كارتون ماء صحي  ماء
  تلمیذ١٥٠٠  حقیبة١٥٠٠  حقائب مدرسیة  التعلیم

  سیت صحي  مواد صحیة
  حبوب تعقیم المیاه

٢٥٠٠  
   حبة٢٤٠٠٠

   عائلة٢٣٢٥
٨٠٠٠  

  نفطلتر   وقود
   غازقنینة

   لتر٥٠٠٠
   عائلة٣٠٠   قنینة٣٠٠ 

  
  

   والمتطوعین المثنىاحتیاجات فرع

  الكمیة  الوحدة  اإلحتیاجات
  ١٠٠  صدریة ھالل  تطوعینصدریات ھالل للم

   كمبیوتر٣  كومبیوتر  كومبیوترات
   متطوع٢٥ لكل مجال ولـ دورات ٣  دورة استجابة سریعة، دورة اسعافات اولیة  دورات تدریبیة

  ٥،٠٠٠   بوسترات-نشرات   مستلزمات توعیة صحیة

   طن٤سیارة حمل   مركبات
  سیارة إسعاف

١  
١  

  ٢  دوالب+ كرسي + میز مكتب   معدات مكتبیة
  ١   انترنتمنظومة  خطوط انترنت

  ٤ شریحة+ جھاز   ھاتف نقال
   شھریًادینار ٥٠٠،٠٠٠ نقل المواد اإلنسانیة  أجور نقل

  بنزین  وقود
  كاز

   لتر٥٠٠
   لتر١،٠٠٠

  ١٠٠  حقیبة  حقیبة إسعاف أولي
   سنویًا٢٠  سیت  قرطاسیھ

  ١   ٢٢٥KVA  مولد كھرباء
  ١   لتر١٠٠٠٠  خزان وقود

  



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٤٥ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

   دیالى.١٨
ن             ا شرقي م شمال ال ى ال ع ال حدى محافظات وسط العراق تق

ا  د عنھ داد تبع ة بغ ة  ٦٦محافظ ا الزراعی ز بطبیعتھ م تتمی ك
دود    وتنوعھا العرقي والمذھبي اضافة      دیھا ح ران    ان ل ع ای  م

الح   وك وص سلیمانیة وكرك داد وال ي بغ ات ھ ع محافظ وارب
دین  ة   .ال داث دامی ة اح رات طویل ة ولفت د شھدت المحافظ  وق
وات التحالف         ومع ة وق وات الحكومی سلحین والق ین الم  ارك ب
ى            مما ة وال زوح داخل المحافظ ن الن رة م  سببت موجات كبی

  .خارجھا
ھدت         ي ش ات الت ر المحافظ ن اكث ة م ذه المحافظ ر ھ وتعتب
صادي   شي واالقت ع المعی ي الوض رت ف زوح اث ات ن موج

رة     ان   و.وتدھور الخدمات بصورة كبی دور الھالل االحمر   ك
دء               في المح  ذ ب ازحین من ى الن ة ال ة واالغاثی ساعدات الغذائی رع الم دم الف ث ق داث حی سیر وتطور االح افظة مواكبا لم

  .االزمة ولغایة اآلن
ي               ل الھالل األحمر العراق ن قب ازحین م واء الن تم نصب اي مخیم إلی ع       . لم ی د احصائیات حول توزی ھ ال یوج ا أن كم

  .مجموعات اإلثنیةالوالعوائل النازحیة حسب األدیان 
  
  

   والنواحي داخل المحافظةتوزیع النازحین في األقضیة

   (%)رجال   (%)نساء   (%)أطفال  عدد األفراد  عدد العوائل  المنطقة أو القضاء
  ٢٢٫٩  ٣٦٫٣  ٤٠٫٨  ١٦٤٣٠  ٣٢٨٦  قضاء بعقوبة

  ٢٧٫٩  ٣٠٫٣  ٤١٫٨  ١٣٣٦٠  ٢٦٧٢  قضاء المقدادیة
  ٢٧٫٤  ٢٩٫٤  ٤٣٫٢  ٧٢٩٠  ١٤٥٨  قضاء الخالص
  ٢٥٫٦  ٣٠٫٦  ٤٣٫٨  ٧٣٠٠  ١٤٦٠  قضاء بلد روز
  ٢٤٫٠  ٣١٫٢  ٤٤٫٨  ٧٣٨٥  ١٤٨٦  قضاء خانقین

  ٢٥٫٤  ٣٢٫٢  ٤٢٫٤  ٥١٧٦٥  ١٠٣٦٢  المجموع
  
  

  .ة الى اخرى داخل المحافظة نفسھاق النزوح في ھذه المحافظة ھو نزوح داخلي فقط اي من منط:مناطق النزوح
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  عدد العوائل  المناطق التي تم النزوح منھا
 ١٣٠٠  منطقة الجیزاني
 ٩٠٤  منطقة الضابطیة

 ٩٨٠  منطقة الكومة
 ١٢٣٠  منطقة الجمیالت

 ١١١٢  منطقة القرة غول
 ١٦٠٥  منطقة السادة
 ٩٨٣  منطقة كنعان

 ١١٤٤  منطقة الداینیة
 ١١٠٤  منطقة ام العظام

 ١٠٣٦٢  المجموع



  قسم إدارة الكوارث-ھیئة الھالل األحمر العراقي

٤٦ ٢٠٠٧ل وأتشرین  ٢٠العوائل النازحة داخل العراق، التحدیث السابع والعشرون، 

   ثالثة اشھر لمدة في محافظة دیالى الخاصة بمتطلبات العوائل النازحةحتیاجاتاال

  العدد التخمیني للمستفیدین  ةالكمی  ةالوحد  اإلحتیاجات
   عائلة١٠٠٠٠  ١٥٠٠٠  سلة غذائیة  المواد الغذائیة
   عائلة١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  حصة إغاثیة  المواد اإلغاثیة

   عائلة١٠٠٠  ١٠٠٠  خیمة  خیم/مأوى
   عائلة١٠٠٠  ٢٥  مرافق صحیة  إصحاح

   عائلة٣٠٠٠  ٣٠٠٠  كارتون ماء صحي  ماء

  لتعلیما
  حقائب مدرسیة

  مالبس اطفال
  خیمة مدرسیة

١٠٠٠٠  
١٠٠٠٠  

٢٥  
   تلمیذ١٠٠٠٠

  سیت صحي  مواد صحیة
  حبوب تعقیم المیاه

١٠٠٠٠  
٥٠٠٠٠٠  

  عائلة١٠٠٠٠
   فرد٢٤٠٠٠

  نفطلتر   وقود
   غازقنینة

   لتر٢٠٠٠
   عائلة١٠٠٠  قنینة ١٠٠٠

  
  

   والمتطوعین  دیالىاحتیاجات فرع

  الكمیة  الوحدة  اإلحتیاجات
  ٢٠٠  صدریة ھالل  صدریات ھالل للمتطوعین

  ٤  كومبیوتر  كومبیوترات
  دوره لكل مجال   إسعاف أولي، ماء وإصحاح، إدارة كوارث،تقییم  دورات تدریبیة

  ١٠٠٠٠   بوسترات-نشرات   مستلزمات توعیة صحیة

  مركبات
   طن٤سیارة حمل 
  طن١سیارة بیكب 

  سیارة إسعاف

١  
١  
١  

  ٣  دوالب+  كرسي +میز مكتب   معدات مكتبیة
  ١   انترنتمنظومة  خطوط انترنت

  ٥ شریحة+ جھاز   ھاتف نقال
  ١٠٠٠٠٠٠ نقل المواد اإلنسانیة  أجور نقل

  بنزین  وقود
  كاز

٥٠٠  
١٠٠٠  

  ٥٠٠  حقیبة  حقیبة إسعاف أولي
   سنویا٢٠  سیت  قرطاسیة

  ١   ٢٢٥KVA  مولد كھرباء
  ١   لتر١٠٠٠٠  خزان وقود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


