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 1137 لوليا 71                                                            03 تقرير رقم:
 األزمـــة اإلنسانيــة يف العراق

 ) للفرتة من10 آب ولغاية 71 ايلول(
 

 عاملة يف العراق.واملنظمات الدولية ال ، شبكة ممثليات املركز املشرتك للتنسيق والرصدالتقرير هي وفق املعطيات املقّدمة من قبل احلكومة العراقيةإّن املعلومات الواردة يف هذا  
 أبرز األخبار

 عمار اإل لس الوزراء وحضور رئيس صندوق إعادةمني العام جملة جمللس الوزراء برائسة السيد األعقدت جمموعة االستقرار الدولية اجتماعها يف مبىن االمانة العام
تقرار يف سفراء وممثلي السفارات ومنظمات األمم املتحدة ومت استعراض جهود إعادة اإلوالسيدة ليز گراندي منسقة الشؤون االنسانية يف العراق واملاحنني من الس

 .JCMCاملناطق احملررة ومبشاركة املركز املشرتك للتنسيق والرصد
 عملية َسري ابلقرض، اصاخل األملاين التنمية بنك فريق مع الثاين جتماعهإ خالل األملاين القرض إلدارة التوجيهية اللجنة رئيس الوزراء، جمللس العام منياأل حبث 

 ،ومن اهم مشاريعها .لقرضا سيغطيها واليت وقراهم، مدهنم اىل النازحني عودة تسهيل يف تساهم اليت األساسية، املشاريع بتنفيذ للبدء االستعدادات ستكمالإ
 .التحتية البىن مشاريع تقدمي يليها متخصصة شركات قبل من تنفيذها سيتم اليت واجلسور، والطرق واجملاري واملاء الكهرابء

 
 (JCMCاملركز املشرتك للتنسيق والرصد ) ية اليت نفذهاالتنسيق واألنشطة جتماعاتإلا
  جالء مع وخطة النزوح واإل بتحرير احلوجية ستعدادت اخلاصةممثلي قوات التحالف والسفارة األمريكية ملناقشة اإل جتماعاً معإ والرصداملركز املشرتك للتنسيق عقد

  ناقشة وضع املخيمات يف حمافظة األنبار .م
  عقد املركز املشرتك للتنسيق والرصدJCMC   ًيز گراندي ومدير عمليات دائرة األمم العراق السيدة لنسانية يف مشرتكًا ضم فيه منسقة الشؤون اإل اجتماعا

ومكتب تنسيق الشؤون  UNDPومسؤول قسم إعادة االستقرار يف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  UNMASلغام يف العراق املتحدة إلزالة األ
السريعة وحل  غاثية للمخيمات مع اجياد احللولة اإليوائية واإلوجية وحركة النزوح واجلاهزيملراجعة خطة استقبال النزوح املرتقب من احل UNOCHAاالنسانية

 .81الفجوات يف استقبال النازحني يف خميم الكيلو 
 عقد املركز املشرتك للتنسيق والرصد JCMC لغام إلزالة األ مم املتحدةإجتماعاً مع دائرة األUNMAS  تطهري حزام بغداد من العبوات إمكانية لطرح

خرى أتماعات جعقد إمتابعة املوضوع و للعوائل اىل هذه املناطق، ومت اإلتفاق على الناسفة من خملفات عصاابت داعش االرهابية ولضمان عودة آمنة 
 ة التعاون والتنسيق هبذا اجملال.وزايد

 ي إذ حة عرب التنسيق املباشر مع املنظمات الدولية وتسهيل حركة هذه املساعدات بشكل يوماناز يقوم املركز بتأمني إيصال املساعدات االنسانية اىل العوائل ال
( شاحنة حتمل 8,891)مشلت الربقيات تسهيل حركة إذ ، أيلول 81 -آب 32 سيق مع مركز العمليات الوطين بني( برقية تسهيل حركة ابلتن07) مّت إصدار

( أتشرية دخول طارئة ومتعددة إىل العاملني اإلنسانيني يف املنظمات الدولية وذلك لنفس الفرتة 01) املشرتك بتسهيل إصدارمواد إغاثة انسانية. كما قام املركز 
 املذكورة آنفاً.

 اتئيإحصا
 حركة النزوح:

 إحصاءات اجلهات احلكومية
 عائلة 817.791 حنو بلغ ،أيلول 88 ولغاية شباط89 بتاريخ نينوى حملافظة األمين اجلانب حترير عمليات انطالق منذ النازحني عدد أنّ  اهلجرة وزارة أعلنت 

 .(فرد 138.087)
 8.708.208 )عائلة  892.829 بلغ قد أيلول 88 ولغاية نينوى حترير عمليات انطالق منذ للنازحني الكلي النزوح جمموع أنّ  واملهجرين اهلجرة وزارة أعلنت 

 .فرد(
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 إحصاءات منظمات االمم املتحدة
 ايلول 82 ولغاية األول تشرين 80 منذ نينوى حمافظة من( فرد 131713)عائلة  820170 نزوح املتحدة، األمم إىل التابعة للهجرة الدولية املنظمة حّددت. 
 ايلول 82 ولغاية متوز 9 منذ العليل محام يف األمين التدقيق مركز عرب تلعفر قضاء انزحي من( فرد27,783) عائلة 7,873 عبور للهجرة الدولية املنظمة حّددت.  
 للهجرة الدولية املنظمة حّددت  IOM قضاء احلوجية من( فرد 878,173) عائلة87,900 نزوح ايلول 87بتاريخ   املتحدة، األمم إىل التابعة. 
 كما أيلول 81 ولغاية األول تشرين 81 يف نينوى حترير عمليات انطالق منذ والعودة للنزوح الرتاكمي اإلمجايل العدد عن للهجرة الدولية املنظمة أعلنت 

  :أدانه اجلدول يف
  ايلول 71تشرين األول ولغاية  71العدد اإلمجايل للنزوح من  انزحون الزالوا حالياً يف فرتة نزوح العائدين

 عائلة فرد عائلة فرد عائلة فرد
111,373 15,005 115,311 701,531 7,3,1,351 711,111 

 
 حركة العودة:

 اجلهات احلكوميةإحصاءات 
 احملررة مناطقهم اىل( فرد 317,370 ) انزحة عائلة10,377 عودة عن أيلول 88 بتاريخ واملهجرين اهلجرة وزارة أعلنت. 

 إحصاءات منظمات االمم املتحدة
  حددت املنظمة الدولية للهجرةIOM  3787تشرين األول  81فرد( إىل حمافظة نينوى للفرتة من 310,321)ة عائل13,102التابعة لألمم املتحدة، عودة 

 .3780 اب 28ولغاية 
 

 نينوى حمافظـة
 الغذاء برانمج ضمن ميناأل اجلانب مدارس طالب على املدرسية األغذية توزيع آلية ابحثا نينوى، لرتبية العامة املديرية الرتبية، وزارة من وفد زار 

لعام ذلك جبان، و األو توزيع الوجبات الغذائية سيكون من أجود األنواع العاملية وتتضمن الفواكه، احلليب، الصمون  نّ وأفاد بيان الوزارة أ. العاملي
نه سيتم تشكيل جلان فرعية متمثلة مبدير املدرسة ومدرس الرايضة ومنسق صحي يف كل مدرسة، وستخضع كل الوجبات أاىل  دارسي كامل، مشرياً 

 . يق مع دائرة صحة نينوى، فيما سيتم العمل يف الربانمج خالل شهر تشرين الثاين القادمإىل الرقابة الصحية ابلتنس
 البصرة حمافظة
 لشؤون  حمافظ البصرة ومدير املفوضية السامية حضره  آب 39بتاريخ  جتماع تنسيقي إالبصرة   للتنسيق والرصد يف حمافظة ممثلية املركز املشرتك عقدت 

وعية للعوائل مكانية تفعيل إجراءات العودة الطإ لمجتمع املضيف وكذالك لو  هلمدعم المكانية تقدمي إوضع النازحني و  متت مناقشة حيثيف العراق الجئني ال
وابلتنسيق مع الدوائر ذات جتماعية أخرى إن النازحني حبمالت تنظيف وخدمات مشول املناطق اليت استقبلت أكرب عدد م تفاق علىومت اإلالنازحة 
مشول املتسولني من النازحني وغري النازحني مبشاريع صغرية و  عمار البىن التحتية من منظومة الكهرابء واملاء والصرف الصحيإمشول خميم النازحني إبعادة   العالقة

 .الظاهرة هذهعلى لقضاء اومنح مالية لغرض 

 األنبارحمافظة 
   والبادية زيرةاجل عمليات قائد وحبضور حديثة قضاء يف والبادية اجلزيرة عمليات قيادة إىل الرمسية زايرته خاللآب  33أكد وزير اهلجرة واملهجرين بتاريخ 

 وراوة عنه ألقضيه بةاملرتق التحرير عمليات إنطالق حال النازحني وإيواء إلغاثة الالزمة االحتياجات لتقدمي استعدادأبن الوزارة على " حديثة قضاء وقائمقام
 احمللية واحلكومة العمليات قيادة مع مشرتك فريق تشكيل على ستعمل الوزارة" ق" وأضاف أبناملناط تلك من النازحني إليواء خميمات نشاءإ وكذلك ،والقائم

 على والعمل إلنسانيةا ستجابةلإل واملدنية العسكرية اجلهود توحيد عن فضال التحرير عمليات خالل للنازحني الالزمة حتياجاتاإل لدراسة حديثة قضاء يف
 ".إليوائهم الالزمة األماكن إجياد
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 حمافظة صالح الدين

  نةالساخ احملافظات يف واملهجرين اهلجرة وزارة فروع ملدراء عمل ورشة قامةإأيلول عن  1أعلنت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف حمافظة صالح الدين بتاريخ 
 ستقدم واليت لورشةااملخرجات اليت متخضت عن هم أومن  حتياجات النازحني.االرتقاء ابلواقع اخلدمي وتلبية إلغرض  الالجئني لشؤون السامية املفوضية وبرعاية

 العوائل لعودة ريعةس حلول وضع لغرض منها االمنية وخصوصا العالقة ذات الوزارات مع مشرتكة جلان النازحني: تشكيل وايواء إلغاثة العليا واللجنة اهلجرة وزيرل
 لتسجي ملف عن االغاثة ملف (، فصلواحد نآ يف انزحة عائدة )كعوائل العودة اثناء النازحة العوائلتسجيل  ،ناآل حلد اليها تعود مل واليت احملررة املناطق اىل

 خبصوص( والصحة ةالداخلي) وخصوصا العالقة ذات الوزارات مع التنسيق واالغاثية، زايدة الغذائية املساعدات من النازحة العوائل اغاثة يف لإلسراع النازحة العوائل
 اهلجرة دوائر لعمل، ودعما وزارة مع ابلتنسيق النازحني بني التسول لظاهرة حدّ  وضع ،الصحي اجلانب متطلبات منيأت وزايدة للنازحني الثبوتية الواثئق صدارإ

 .والعائدين للنازحني اخلدمات فضلأ تقدمي جلأ من املفوضية قبل من واالمكانيات ابلكوادر
 النجف حمافظة

  آب يف مبىن احملافظة إجتماعاً تنسيقياً مع املنظمات الدولية واحمللية العاملة يف احملافظة وحضر اإلجتماع  27عقدت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف حمافظة النجف بتاريخ
املتمثلة بعدم توفر املياه  املشاكل اليت يعاين منها النازحنيحيث متت مناقشة ومدير فرع اهلجرة واملهجرين يف احملافظة وممثلني عن عدد من الدوائر احلكومية  مستشار احملافظ للصحة
 خميم احلرية واتفق اجملتمعون على التدابري الالزمة حلل عوائل( املتبقية يف 0ل)يف حي ابو طالب وكذالك توفري مكان بديل  عائلة من جامع الشيخ املفيد 31ومرض اجلرب واخالء 

  املشاكل اعاله.
 وع مرض اجلرب وحبضور ممثليةضحول مو إجتماعًا شرف النجف األة يف حمافظ ةالعام ةعقد قسم الصح JCMC ومنظمة UNHCR ومنظمة IOM وممثل عن 

UNFPA   يد موعد خلروج الفرق دمت حتو مت حتديد املصابني من العوائل النازحة حيث املرض وكيفية القضاء عليه  ابنتشاراملواضيع املتعلقه ومدير اهلجره واملهجرين ونوقشت
  .كامللبكاملها وبشكل دقيق ليتم معاجلتهم بشكل اتم والقضاء على هذا املرض اب ةاملصاب ةائل وتشخيص املنطقلتحديد العو الصحيه 

  متحور اإلجتماع حة واجملاري صالالرتبية واملاء و  تمديرايومنظمة اليونسيف و  املشرتك للتنسيق والرصد ممثلية املركز النجف وحبضوربرائسة حمافظ أيلول  83بتاريخ عقد اجتماع
حسني الذي تسكنه العوائل  وطريق اي عائله انزحه 177ومتت مناقشة إيصال املاء إىل خميم السالم الذي حيتوي على  ةالعالقمشاريع اليونسيف لتشمل الدوائر ذات إطالق  حول

 .النازحة يف احلسينيات
 دايىلحمافظة 

  قكثرة احلرائملناقشة   األول انئب احملافظو  االزمة خليةجتماع حبضور إ عقدآب عن  33ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف حمافظة دايىل بتاريخ أشارت 
 وسالمة ألمن هتديدا تشكل احلرائق ه. وكون هذبستان 11 حوايل متوز لشهر احملرتقة البساتني عدد وصل . حيثسباهباوتعدد أ والبساتني الزراعية املساحات يف

 املسبب.  عاقبةوم منها للحد العالقة ذات والدوائر األمنية األجهزة من عمليات غرفة تشكيل جتماعاإل يف لذا تقرر طائلة. مبالغ الدولة وتكلف املواطنني
 عمالأ حول اخلرباتو  املعلومات تبادل الزايرة من الغرض وكان دايىلحمافظة  دينامل دفاعال مديرية االمحر للصليب الدولية اللجنة من وفد زارآب  27  بتاريخ 

  .اجلانب هذا يف الوقائي الوعي نشر ومحالت عمالأب القيام وكذلك املدين الدفاع ومديرية اللجنة بني التعاون سبل وتوثيق احلربية واملخلفات االلغام رفع
 حمافظة كركوك

  يف حال بدء ي احلوجية ستقبال انزحنسانية إلستعدادات اإلاإل بشأن خطتهاممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف حمافظة كركوك  أيلول قدمت 82بتاريخ
ثالث حماور )الدبس ومكتب جتاه اب( انزح تكون حركتهم من احلوجية 77,777اىل  27,777النازحني )من عداد أترتاوح ن أ يتوقعحيث عمليات التحرير 

خيمة غري  1,177 احتياطي توفر خمزونمع  واخلدمات الصحية واخلدمات االخرى مزودة ابملاء والكهرابءلاليواء خيمة جاهزة 2,777توفر وي خالد وداقوق(
  اإليواء. ية واملنزلية ومستلزماتاعدات الغذائخمزون من املس فضالً عن منصوبة

 حمافظة واسط
  قدمة من قبل اللجنةامل ةواملنح ةناقشة احتياجات العوائل النازحاللجنة الدولية للصليب األمحر مليف احملافظة اجتماعاً مع دائرة اهلجره واملهجرين  تعقد. 
  بدور أكرب يف املرحله  ةواملطالب ةالسابقمت خالله مناقشة دور الصليب األمحر خالل املرحلة ر و األمحاللجنة الدولية للصليب مع جتماع ترأسه احملافظ إعقد مت

 ةالفعلي ةعداد العوائل النازحأة جلرد افظيف احمل ةاملوافقه على تشكيل جلن تلة. ومتيتم عقد اجتماع حبضور مسؤويل اللجنه الدولية يف األايم املقبن أعلى  ةاملقبل
 بعد عودة عدد من العوائل النازحة اليت مل يتم تسجيلها. ةيف احملافظ
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 خمتلف احملافظات
   أجرت منظمةREACH  أيلول، عن وضع النازحني يف املخيمات، إذ مشلت الدراسة عينات من األسر النازحة  1دراسة ميدانية مقارنة صدرت بتاريخ

خميمًا يف عموم احملافظات. وقد تضمنت الدراسة بياانت مهمة وتفصيلية عن أهم الثغرات  92خميمًا رمسيًا من جمموع املخيمات البالغ عددها  71يف 
حاح، صللنازحني يف املخيمات وحبسب القطاعات التالية: سبل املعيشة، األمن الغذائي، الصحة، املأوى واملواد غري الغذائية، خدمات املاء واإل واإلحتياجات

تلتها توفري  %08لغذائية اإدارة وتنسيق املخيمات، التعليم. كما وبينت الدراسة أهم األولوايت اليت حددهتا األسر النازحة يف املخيمات أوهلا توفري املساعدات 
 .%11والثالثة توفري فرص العمل  %78اإلحتياجات الصيفية 

  أيلول 3 ولغايةآب  30تقوم وزارة النقل بنقل النازحني من خمتلف حماور عمليات التحرير اجلارية حيث بلغ عدد احلافالت املشاركة يف الواجب للفرتة من 
، وذلك حبسب البياانت اليت لرت 17,711للحافالت  مّت توفريهاكمية الوقود اليت بلغت  رد، فيما ف 32,888حافلة وبلغ عدد النازحني الذين مت نقلهم  317

 . يف الوزارة أفاد هبا ممثل املركز املشرتك للتنسيق والرصد
 
 للنزوح   اإلنسانية ستجابةإلا
 عي عيادات طبية اثبته ومتنقلة على معربي بوير ومسعيد وموقإبنشاء آب وابلتعاون مع مديرية صحة حمافظة نينوى  33بتاريخ منظمة الصحة العاملية  قامت

 ومراكز امليدانية ستشفياتاملتقدمي اخلدمات الصحية على مدار الساعة للنازحني من قضاء تلعفر. فضالً عن جتهيز أجل التدقيق األمين يف ابدوش والعقرب من 
 دوالر مليون 19 بقيمة لعاج دعم تقدمياىل  العاملية الصحة منظمة وهبذا الصدد انشدت .الطارئة الطبية للوازمل ابالعلي محام قضاء يف األولية الصحية الرعاية

 ن قضاء تلعفر.م حديثا للنازحني األولية، الصحية الرعاية خلدمات الكافية التغطية لضمان وذلك التمويل يف املائة يف 19 البالغة احلالية الفجوة لسد أمريكي
 عائلة انزحة يف خميم النمرود والذي  177يقارب  أفادت وزارة اهلجرة واملهجرين عن إكمال املفوضية السامية لشؤون الالجئني كافة اإلستعدادات إلستقبال ما

الشريك التنفيذي للمفوضية السامية لشؤون الالجئني، فضاًل عن جتهيز مواد إغاثية لتوزيعها على النازحني واليت تضمنت حوايل  ISHOتديره منظمة 
 مادة متنوعة مشلت )فرش، أغطية، أدوات طبخ، مشمع، جليكان للماء وأخرى للوقود(. كما ابشرت القوة من منتسيب الشرطة العراقية واملكلفة 80.777

  حول املخيم.املخيم مهامها يف حفظ األمن  حبامية
  أيلول، يبلغ عدد املأوى الشاغر يف خميمات حمافظات وصالح  0حبسب آخر حتديث أصدره قطاع إدارة وتنسيق املخيمات التابع اىل األمم املتحدة بتاريخ

 ضح يف اجلدول أدانه:فرد، وكما مو  77,703مأوى شاغر يكفي إليواء حوايل  88.883الدين وكركوك والسليمانية 
 السليمانية كركوك صالح الدين احملافظة
 سورداش داقوق 2ليالن  بساتني الشيوخ سامراء الكرامة 1-2العلم  ملعب تكريت األومليب املخيم

 177 18 8.118 8.777 2.377 037 2.377 8.777 عدد املأوى الشاغر

 
  فرد، وكما موضح يف اجلدول أدانه: 13,771مأوى شاغر يكفي إليواء حوايل  0,888يبلغ عدد املأوى الشاغر يف خميمات حمافظة نينوى 

 نينوى احملافظة

محام العليل  املخيم
3 

حاج 
 علي

اخلازر  املدرج
8 

السالمية 
 )منرود(

نركزلية 
8 

حسن شام  مجكور عماال قيماوة 3نركزلية
3 

 07 128 892 107 8,122 177 8,091 178 77 238 180 عدد املأوى الشاغر

 
 متويل 

  أعلن برانمج الغذاء العامليWFP  دوالر أمريكي( لتوفري  097.777يورو ) 077.777بتقدمي مسامهة مالية مقدارها سبانية اإلآب عن قيام احلكومة  31يف
انزح. ستتيح هذه املسامهة لربانمج الغذاء العاملي تقدمي مساعدات نقدية لشهر واحد لألسر النازحة يف خميمات حمافظة  21.777املساعدات الغذائية اىل 

اإلشارة اىل أن  ردوالر أمريكي( ليتمكنوا من شراء األغذية واإلحتياجات األساسية. وجتد 80رو )يو  81سيحصل كل فرد من أفراد األسرة على ذ إدهوك 
  مليون دوالر أمريكي(. 3مليون يورو ) 8.1قد بلغت  3781اىل برانمج األغذية العاملي منذ عام سبانيا اجمموع املسامهات املالية اليت قدمتها 
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  حبسب مصفوفة تتبع التمويل التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةOCHA 3780، بلغ جمموع املساعدات املالية املقدمة للعراق يف عام 
دوالر أمريكي، وقّدرت  911.710.771( دوالر أمريكي قدمتها الدول املاحنة لتمويل خطة اإلستجابة اإلنسانية للعراق والبالغة 101.991.021)

 31.777.777. وُيالحظ زايدة ابلتمويل حبوايل 3780آب  28وذلك حبسب آخر حتديث بتاريخ  ،من جممول التمويل املطلوب %11.2التمويل نسبة 
 .3780يلي تفصيل ابملبالغ اليت سامهت هبا كل دولة يف متويل خطة اإلستجابة اإلنسانية لعام  متوز املاضي. ويف ما 37ريخ اتدوالر أمريكي منذ 

 
 مال لصاحل برانمج دائرة األمم املتحدة لألعإضايف أيلول عن تقدميها مسامهة مالية مقدارها أربعة مليون جنية إسرتليين  1لنت حكومة اململكة املتحدة بتاريخ عأ

 العراق يف داعش تنظيم من ديثاً ح احملررة املناطق يف املتفجرات خماطر إبدارة املتعلقةنشاطات الربانمج  املتعلقة ابأللغام يف العراق. وسُتمكن هذه املسامهة من مواصلة
 إلعمالململكة املتحدة اوهبذه املسامهة يبلغ الدعم املايل املقدم من قبل . اىل األولوايت اإلنسانية املتعلقة إبعادة االستقرار وتسهيل العودة االمنة للنازحني االستجابةو 

 .3781عام  العراق يف املتعلقة ابأللغام لألعمال املتحدة األمم دائرة برانمجطالق مليون جنية إسرتليين منذ ان 3.82 حوايلالربانمج 
 دعم اإلستقرار يف املناطق احملررة 

 مليون  777اىل ويلمع رفع سقف قرض البنك الد عمار مع البنك الدويل والوزارات القطاعية خطط املشاريع القادمة اليت تتالئم يناقش صندوق إعادة اإل
ملدة أسبوع حضرهتا وزارات الرتبية والكهرابء والتخطيط واإلسكان واالعمار وحبضور حمافظي املناطق املتضررة من العمليات  استمرتجتماعات إدوالر وذلك يف 

 .3780/ 30/1إىل  37اإلرهابية وذلك للفرتة من 
 كيلو 32,117 اىل ابإلضافة انسفة عبوة 3,183 زالةإ من املتحدة الوالايت من وبدعم لغاماأل مكافحة فرق متكن من العراق يف االمريكية السفارة أعلنت 

 .املتفجرة املواد من
 حمسن الشيخ طحنةمل التجرييب التشغيل عملية جراءإ على تشرف احلبوب تصنيع شركة من خاصة فنية جلنة تشكيل عن آب 33 بتاريخ التجارة وزارة أعلنت 

 نينوى حمافظة رفدل والتوزيع االنتاج خطة يف إلدراجهما متهيدا املوصل مبدينة البادية طحني ومعمل ربيعة، انحية يف ابليوم طن 277 تبلغ انتاجية بطاقة النوري
 .الطحني مبادة
  أعلن برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشريةUNHABITAT  قرية يف انحية  88يزيدية يف عوائل ألمتضررًا تعود منزاًل  173عن أتهيل وترميم

سهّل هذا املشروع و  بتمويل من حكومة أملانيا اإلحتادية.ابلشراكة مع حمافظة نينوى، و منزل يف بلدة آشيت التابعة اىل قضاء سنجار، وذلك  871سنوين منها 
 .هاعلي السلطات احمللية ة بعد مصادقةبشهادات إشغال تلك الوحدات السكنيوتزويدهم  ،انزح اىل بيوهتم بعد إعادة أتهيلها 2.777عودة 

  مدارس كرفانية، أربعة منها يف مناطق سهل نينوى وواحدة يف خميم للنازحني يف انحية القيارة وأخرى يف اجلانب الشرقي  7بناء أعلنت اجلمعية الطبية العراقية املوحدة عن
صف دراسي وغرفتني لإلدارة، فضاًل عن املرافق الصحية  83انبكم". تتكون كل مدرسة من من مدينة املوصل، وذلك بتمويل من دولة الكويت ضمن محلة "الكويت جب

  يوماً. 11اجملهزة ابلكامل. ومن املتوقع أن تفتتح املدارس أبواهبا يف غضون 
  الوزيرة السيدة كدتأو  .لغاماأل زالةإ جمال يف العاملة واملنظمات الشركات تفويض جلنةمت عقد إجتماع مع  والبيئة الصحة وزيرة السيدة برائسة 

 ،الوطين مناأل وجهاز والداخلية الدفاع وزاريت عن وممثلني لغاماأل شؤون دائرة مديرو  البيئة لشؤون دارياإل الوكيل حضره الذي جتماعاإل خالل
 املتخصصة الشركات عملب سراعاإل يف ويسهم لغاماأل لشؤون الوطين الربانمج خيدم ومبا احلكومية التعليمات مع يتناسب مبا جراءاتاإل تسهيل مهيةأ
 عادةإب سراعاإل نهأش من يالذ مراأل احملررة املناطق من لغامواأل احلربية املقذوفات زالةإب لتقوم الفرعية اللجان من التفويض منحها بعد لغاماأل زالةإب

  .امنه هجروا اليت مناطقهم اىل النازحني وعودة املناطق تلك اىل واخلدمات التحتية البىن
 قضاء يف رهابيةاإل اجملاميع خلفتها اليت الدمار وحجم ضراراأل لتقييم عليا جلنة تشكيل عن العامة شغالواأل والبلدايت سكانواإل عماراإل وزير علنتأ 

ضرار سيكون الن حجم تلك األعإأّن مؤكدة "،حيث ابشرت مالكاتنا اهلندسية والفنية يف مديرية بلدية نينوى بتشكيل جلنة عليا لغرض تقييم االضرار تلعفر
 ."هاليها ابلسرعة املمكنةأساسية لعودة ايم املقبلة للمباشرة بعمليات تقدمي اخلدمات الضرورية واألألخالل ا

بجيكافرنسا ألصندوق المركزي لإلستجابة الطارئة السويد برنامج األغذية العالمي المملكة المتحدةكندااليابانالمفوضية األوربيةالمانياالواليات المتحدة االمريكيةالجهة 

12167179591,337,37062,125,25958,330,77539,899,94915,319,68814,980,00012,513,26210,000,0018,736,7418,121,934المبلغ

لوكسمبوركايرلنداالنمسامنظمات وافرادايطاليااسترالياالنرويجفلنداسويسراقطرهولنداالجهة 

5,336,1793,900,0003,369,9503,144,1833,014,4872,976,1902,625,3452,533,8292,347,9192,123,142583,414المبلغ

إمارة أندورااسبانياغير محددسلوفينياليتوانياسلوفاكياإمارة ليختنشتايناستونيااليونسيف/المملكة المتحدةصندوق اوبك للتنمية الدوليةالجهة 

400,000187,087160,08599,30554,28942,96532,01712,90210,6728,004المبلغ 



 

JCMC 
 

 

 مجهورية العراق

 األمانة العامة جمللس الوزراء
صدوالر املركز املشرتك للتنسيق   

General Secretariat of the Council of Ministers 
Joint Coordination and Monitoring Center-JCMC 

 

 

 6 

 النروجيي الالجئني جملس ومنظمة بني وزارة الرتبية االتفاق حسبNRC مرع مناطق يف اثنوية وواحدة ابتدائية، مدارس ثالث ترميم عادةإ سيتم العمل على 
 .احملررة املناطق يف املدارس هيلأت عادةلال املبذولة اجلهود ضمن وخورسباط وركابة قاجبي

 ثت وزير االعمارحب  ( واالسكان والبلدايت واالشغال العامة مع وفد بنك التنمية االملاينK.F.W متويل عدداً من املشاريع اخلدمية يف حمافظة نينوى من )
لعامة امت يف اللقاء حبث ومناقشة القرض االملاين املخصص لوزارة االعمار واالسكان والبلدايت واالشغال القرض االملاين املقدم من احلكومة االملانية. خالل

املشاريع املقرتحة  قوائم بعدد من، لتمويل مشاريع الطرق واجلسور واملاء واجملاري يف حمافظة نينوى كمرحلة اوىل حيث قدمت الوزارة ( مليون يورو877والبالغ )
 .واملهمة ألعادة أتهيلها

 

 مشاريع إعادة اإلعمار
   جسر لقدمي،ا االول املوصل) جسور ، مشلتاملوصل يف جديدة جسور ثالثة وإعمار أتهيل إحالة عقود العامة واالشغال والبلدايت واالسكان االعماروقعت وزارة 

 للوزارة التابعني ورواجلس الطرق دائرة شرافوإب وشركة الفاو( آشور شركة سعد، )شركة وهي للوزارة اتبعة شركات ثالث اىل الرابع( املوصل وجسر الثاين، املثىن
ونصب جسر تم وسي شغال العامة املباشرة يف مشروع إعمار جسر املثىن الثاينسكان والبلدايت واألعمار واإلعلنت وزارة اإلأحيث  الدويل البنك من وبتمويل

 لعامةا اهلندسية الفاو شركة يف والفنية اهلندسية املالكاتو كذالك ابشرت  يوم 77ومبدة تعاقدية قدرها  رفع الفضاءات املتضررةبدل  م 13.1حديدي مؤقت بطول 
 ــ الضباط) حيي انحية من ريسواأل نمياأل اجلانبني  يربط والذي املوصل يف الرابع اجلسر عمارإ عادةإب للوزارة التابعتني نينوى حمافظة وجسور طرق دائرة شرافوإب

 مابني ،نينوى فظةحما مركز املوصل مدينة يف احلديدي ولاأل املوصل جسر عمارإ إبعادة وكما متت املباشرة دينار مليار من كثرأل تصل مجاليةإ بكلفة ،(  الدواسة
 الدويل البنك وضمن قرض عراقي. دينار (3.917.277.777) بلغت تعاقدية وبكلفه االمين الساحل يف امليدان ومنطقة يسراأل الساحل يف الفيصلية منطقيت

 . املبارك االضحى عيد خالل املوصل مدينة يف ترفيهيا متنزها 81و جديداً  عائما جسراً  افتتاح . فضالً عن اعالهنااحملررة املناطق اعمار إلعادة املخصص
 حمطة أكرب اثين ،"املياه ملعاجلة القصور حمطة" آب 33بتاريخ  رمسياً  اإلمنائي املتحدة األمم لربانمج التابع االستقرار إعادة ومشروع العراق حكومة افتتحت 

 31 إىل ساعة كل العذبة املياه من مكعب مرت 83,777 إيصال عرب السكان من املئة يف 21حلوايل  آمنة شرب مياه توفر حيث املوصل، شرقي املياه ملعاجلة
" الرافدين ضفاف" شركة نّفذته والذي أمريكي، دوالر مليون 8.2قيمته  البالغ املشروع، على نينوى يف املياه مديرية وأشرفت .شخص 277,777 يقطنها حياً 

 .املوصل من العمال مئات موّظفة العراقية
  قيام الصندوق بتنفيذ مشاريع لدعم قطاع التعليم يف حمافظة األنبار حيث مت الشروع بوضع ايلول عن  7أفاد صندوق إعادة إعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية بتاريخ

يوماً. وستوفر هاتني املدرستني  897صف دراسي يف قضاء هيت، ومبدة تنفيذ ال تزيد عن  81صف يف منطقة جزيرة الرمادي وأخرى مكونة من  83األسس لبناء مدرسة مكونة من 
 طالب. 8.177قارب مقاعد دراسية اىل ما ي

 

 

  

 
 عبد االمري حممد علي حسني
 JCMCرئيس املركز املشرتك للتنسيق والرصد 

 1371أيلول 71
 

 مزيد من املعلومات يرجى االتصال بـ:
 .JCMCاملركز املشرتك للتنسيق والرصد  -االمانة العامة جمللس الوزراء 

 jcmc.gov.iqاملوقع االلكرتوين: 
 .jcmccomsec@gmail.comالربيد االلكرتوين:
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 صورة عنه اىل :
 .مكتب رئيس الوزراء/ للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
 للتفضل ابلعلم... مع التقدير.جملس النواب/ جلنة املرحلني واملهجرين الربملانية / 
 .خلية ادارة االزمة املدنية /للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
  النازحة جراء العمليات االرهابية، للتفضل ابلعلم... مع التقدير.اللجنة العليا إلغاثة وايواء العوائل 
 .مكتب االمني العام جمللس الوزراء / للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
 االمني العام جمللس الوزراء / للتفضل ابلعلم... مع التقدير. معاون مكتب 
  ضل ابلعلم... مع التقدير./ للتفإعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابيةعادة إصندوق 
 .وزارة اخلارجية/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 للتفضل ابلعلم... مع التقدير.وزارة الدفاع / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.وزارة الداخلية / 
  واعالمنا... مع التقدير.وزارة اهلجرة واملهجرين/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم 
 .وزارة الصحة/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .وزارة الرتبية/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .وزارة التجارة/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 لتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.وزارة البلدايت واالشغال العامة/ ل 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.وزارة النفط / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.وزارة النقل / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.وزارة املوارد املائية / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.وزارة العمل والشؤن االجتماعية / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.وزارة االعمار واالسكان والبلدايت العامة / 
 .مركز العمليات الوطين/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
  للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.بغدادامانة / 
 .حمافظة بغداد/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .حمافظة اببل/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
  التقدير.حمافظة االنبار/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع 
 .حمافظة النجف االشرف/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .حمافظة كربالء املقدسة/ للتفضل ابالطالع واخذ ما يلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .حمافظة نينوى/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 خذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة دايىل/ للتفضل ابالطالع وا 
 .حمافظة صالح الدين/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة ميسان / 
 .حمافظة واسط/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير./ حمافظة املثىن 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة كركوك / 
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 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة ذي قار / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة الديوانية / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.افظة البصرةحم / 
  حكومة اقليم كوردستان / وزارة الداخلية /مركز تنسيق االزمات املشرتكJCC.للتفضل ابلعلم... مع التقدير / 
 بعثة االمم املتحدة ووكاالهتا يف العراق، للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير. 
 .اللجنة الدولية للصليب االمحر يف العراق/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
  للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.العراقيمجعية اهلالل االمحر / 
 .غرفة عمليات االمانة العامة جمللس الوزراء/ للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
 للتفضل ابلعلم... مع التقدير./ الدائرة القانونيةعامة جمللس الوزراءاالمانة ال / 
 للتفضل ابلعلم... مع التقدير.وشؤون املواطنني االمانة العامة جمللس الوزراء/دائرة املتابعة والتنسيق احلكومي / 
 املركز املشرتك للتنسيق والرصد ممثلياتJCMC واعالمنا... مع التقدير./ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم 
 .اضبارة احلفظ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


