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 7502 االولتشرين  52                                                    43 تقرير رقم:

 اجلهود اإلنسانيــة يف العراق
 ) للفرتة من 22-52 تشرين االول(

 
 اق.ر هي وفق املعطيات املقّدمة من قبل احلكومة العراقية، شبكة ممثليات املركز املشرتك للتنسيق والرصد واملنظمات الدولية العاملة يف العإّن املعلومات الواردة يف هذا التقرير  

 (JCMCاملركز املشرتك للتنسيق والرصد ) ية اليت نفذهاالتنسيق واألنشطة جتماعاتإلا
 تاريخ ب منسقة الشؤون االنسانية وانئب االمني العام لالمم املتحدة يف العراق السيدة ليز گراندي والوفد املرافق هلا مع جتماعا  إ والرصد للتنسيق املشرتك املركز عقد

سهيل ت جراءاتاك غرب األنبار وكذل للنزوح املرتقب مناإلغاثية احلكومية واالممية يف العراق مع مناقشة االستعدادات  حول اجلهود اإلنسانية22/01/2102
       غبة ابلعمل يف اجملال اإلنساين رمسيا .مع اجياد الية تسجيل املنظمات الراملوظفي املنظمات الدولية العاملة يف العراق منح أتشريات الدخول 

 مت مناقشة أرقام النازحني  ملهجرين، حيثعقد املركز املشرتك للتنسيق والرصد إجتماعا  تنسيقيا مع مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ووزارة اهلجرة وا
، اليت تعمل األمم املتحدة للسنة على إعدادها، وكذلك عرضت الوزارة أرقام النازحني والعائدين. كما 2102املنوي إعتمادها يف خطة االستجابة اإلنسانية لعام 

 نازحني. ملتحدة وخطة احلكومة العراقية املمثلة ابللجنة العليا إلغاثة وإيواء الومت التأكيد على ضرورة التنسيق املستمر وذلك لضمان التناسق بني خطة األمم ا
 واآلليات األفكار من ةجمموع مناقشة متت حيث اإلمنائي، املتحدة األمم برانمج يف الكوارث خماطر من احلد قسم مع اجتماعا   والرصد للتنسيق املشرتك املركز عقد 

 .ومواجهتها الكوارث من احلد خيص فيما اإلمنائي املتحدة األمم وبرانمج املركز بني املستقبلي التعاون جمال يف
  ذ مّت حة عرب التنسيق املباشر مع املنظمات الدولية وتسهيل حركة هذه املساعدات بشكل يومي إايقوم املركز بتأمني إيصال املساعدات االنسانية اىل العوائل الناز

( شاحنة حتمل 84222)مشلت الربقيات تسهيل حركة ، اذ تشرين أول 22ولغاية  2 سيق مع مركز العمليات الوطين بنيابلتن( برقية تسهيل حركة 222) إصدار
( أتشرية دخول طارئة ومتعددة إىل العاملني اإلنسانيني يف املنظمات الدولية وذلك لنفس الفرتة 292) مواد إغاثة انسانية. كما قام املركز املشرتك بتسهيل إصدار

 املذكورة آنفا .
 تنقل ، واليت طائرات التابعة اىل بعثة األمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األمحرليعمل املركز املشرتك للتنسيق والرصد على تسهيل منح املوافقات الالزمة ل

خالل  عالهرحلة داخلية بني املطارات أ( 22)تسهيل حركةحيث مت والبصرة أربيل والسليمانية ات بغداد والنجف و العاملني يف تلك املنظمات للهبوط يف مطار 
 .فرتة اعداد التقرير

 إحصائيات
 حركة العودة:

 إحصاءات اجلهات احلكومية
  احملررة احملافظاتاىل  2102تشرين األول  20اتريخ لغاية ( فرد 822491) عائلة 924089أعلنت وزارة اهلجرة واملهجرين عن عودة. 

 املتحدةإحصاءات منظمات االمم 
 األول.تشرين  09ولغاية  2102 أيلول 20 منذ والشرقاط احلوجية قضائيفرد اىل  804819عودة  حّددت املنظمة الدولية للهجرة التابعة إىل األمم املتحدة  
 يف عدد  شخص 284982إليواء حوايل تكفي مأوى شاغر  84922توفر  تشرين األول، عن 02يف قطاع إدارة وتنسيق املخيمات التابع اىل األمم املتحدة  أفاد

 من خميمات حمافظة األنبار.
 حمافظة بغداد

 موسم يف اراألمط بسبب ابلغرق مهددة العاصمة يف الزراعية األراضي على التجاوز بضمنها عشوائية، منطقة 911 وجود عن بغداد حملافظة احمللية احلكومة أعلنت 
 .اخلدمات تقدمي مستوى على شديد إمهال من تعاينواليت  مواطن مليون 2 حوايل يسكنها املناطق هذه أن وبينت املقبل، الشتاء

 رئيس أكد فيما توفرة،امل املياه لشحة نظرا   مناطقهم إىل الصاحل املاء إبيصال اإلحتادية واحلكومة احمللية احلكومة بغداد غريب مناطق عشائر وشيوخ وجهاء طالب 
 .دينار مليار 281 بـ تقدر االرهايب داعش تنظيم سيطرة فرتة خالل تدمريه متّ  ما إعمار كلفة أنّ  احملافظة جملس يف بغداد أطراف خدمات هيئة
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 حمافظـة نينوى
 ة رفع األنقاض من يأعلن قائمقام قضاء البعاج )حمافظة نينوى( عن البدء إبعادة أتهيل القضاء ليكون جاهزا  لعودة النازحني، حيث بدأت دائرة البلدية بعمل

 ستقبال التالميذ. ي األكرب( لغرض فتح مخسة مدارس إلالقضاء، كما ومّت االتفاق مع احلشد الشعيب يف املنطقة )لواء عل
 عجلمي املنهجية الكتب إيصال متّ  حيث املنهجية ابلكتب احملافظة مدارس من % 91 جتهيز من االنتهاء األول تشرين 08 بتاريخ نينوى حمافظة تربية أعلنت 

 .احملافظة مدارس
 وامليدان لشهوانوا سوق شهر مناطق" فإن األمين، املوصل ساحل يسكنون مواطنني من تبليغات عرب االنسان حلقوق العراقي للمرصد وردت معلومات حبسب 

 عدم بسبب األمين، احلالس يف منازهلا إىل العودة من العوائل بعض منعت اجلثث" أن وأضافوا". اجلُثث بعض فيها تنتشر مازالت جرجيس، والنيب والقليعات
 . داعش لعناصر تعود قد املنازل داخل تكون اليت اجلُثثه وهذ إنتشاهلا،

 حمافظة البصرة
 الكبار  فئةدد املصابني من حيث بلغ عوجود قلة يف األدوية يف املراكز التخصصية ملرض السرطان ب أفادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف احملافظة

 .حتمال زايدة هذه األعداد سنواية مع إحال 04911من فئة األطفال ة و حال 204992
 حمافظة األنبار

 تصل ظةاحملاف يف الصحية ابملؤسسات الدمار نسبة أنّ  إىل اإلشارة مع. األنبار مستشفيات إعمار إلعادة دوالر مليون 011 ختصيص عن الصحة وزارة أعلنت 
  .للخدمة املؤسسات تلك إلعادة دينار مليار 082 اىل حباجة احملافظة صحة وأن ،%91 اىل
 األمنية األوضاع بسبب سنوات 8 من أكثر منذ فيه متوقف العمل أن حيث بروانة، وانحية املدينة مركز بني الرابط احلديدي حديثة جسر إعمار إبعادة مناشدة. 
  ،نتيجة االعمال  بنسب كبرية تتضرر اليت التأهيل تصليح احلفر واملطبات واكساء الشوارع  أعمال واليت مشلتإعادة أتهيل الطريق الرابط بني الرمادي والفلوجة

 احلربية. 
 األمين التدقيق عملية إكمال بعد سكنهم مناطق إىل الفلوجة عامرية خميمات من انزحة سرةإ 04211 إبعادة تأوعز  احملافظة يف األمنية اللجنة. 

 حمافظة صالح الدين
 مناطقهم من النازحني احملافظة أبناء مجيع لعودة هنائيا   موعدا ااملقبل الثاين تشرين 08 يوم الدين صالح حمافظة جملس حدد.. 
 ( الشرطة انضباط أمريه) (املتفجرات مكافحةسوات( )) السريع التدخل مديرايت تـأهيل شروعابشر صندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية مب

 .الدين صالح حمافظة يف( عويد صاحل الشهيد قاعة) وا
 دايىل حمافظة

 كوهنا ،(ايىلد مشايل) العظيم انحية يف بكر البو قرية إلنقاذ ابلتدخل اإلحتادية، حلكومةا تشرين األول " 2بتاريخ  دايىل مشايل العظيم لناحية احمللي اجمللس طالب 
 امنه يبقى مل وحمروقة، مدمرة التحتية وبناها منازهلا من %21 من اكثر" ان مبينا ،"اللحظة حىت سنوات ثالث قبل عليها داعش سيطرة منذ كامل بشكل مدمرة
 . حلظة اية يف ابالهنيار مهددة متواضعة خيم يف منازهلم خارج حاليا يقبعون القرية أهايل" أن واضاف،."واألنقاض الرماد سوى

  حيث تشهد . سكنية ناطقم شكل على وبيعها تقطيعها يتم فارغة مساحات إىل لتتحول دايىل للحرق املتعمد،أفادت مصادر حملية اىل تعرض بساتني حمافظة
  .الظاهرة هذه ازدايد احملافظة"
 دارةاإل داءإ عفض بسبب اخر شعارإ اىل اخلالص تربية مقر إغالق قررا احمللي وجملسها اخلالص قائمقامية أن دايىل حمافظة يف اخلالص قضاء قائمقام كشف .

 طالبا، 081 الـ فص كل يف الطلبة عدد يتجاوز حيث الناحية مدارس يف مسبوق غري بشري تكدس حدوث عن العظيم لناحية احمللي اجمللس رئيس كشف كما
  .املتوفرة املباين وضيق الناحية مركز داخل املدارس عدد قلة اىل نظرا   وذلك

  املثىن حمافظة
 أنّ  مشريا   ،2118 عام منذ قضية 24991 إىل لتصل املخدرات وجتارة تعاطي القضااي بعدد كبريا  ً   ارتفاعا شهدت املاضية األعوام إن املثىن حمافظة جملس علنا 

 احملافظة كانت أن بعد ستهلكةم أصبحت كوهنا عن فضال أنواعها مبختلف للمخدرات املتعاطني أعداد يف كبري تزايد إىل أشار البيئة جلنة قبل من املقّدم التقرير
 .املواد هلذه فقط مرور حمطة
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 السماوة ديةاب يف خطورة املناطق أكثر من وتعد احلربية ابملخلفات مليئة منطقة على العثور عن األول، تشرين 9 بتاريخ املدين الدفاع مديرية يف مصدر كشف 
 التحذيرية العالمات ضعتو  وقد. املخلفات آالف على حتتوي أهنا وكشفت املنطقة يف املسح أعمال املديرية يف املنفلقة غري القنابل معاجلة مفارز أجرت حيث
 .املخلفات هذه ورفع املسح بعمليات للبدء العالقة ذات اجلهات مع اإلجراءات إستكمال حلني

 حمافظة اببل
  ثيقة الشروط املرجعية حيث مت اطالع املنظمات على و عقدت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد اجتماعا  تنسيقيا  مع املنظمات الدولية العاملة يف احملافظة

 ضمان إنسيابية العمل. ملنظمات من أجلوشرح نبذة خمتصرة ابملهام والواجبات اليت ختص عمل املمثلية ومت اإلتفاق على طريقة للتواصل وتبادل املعلومات مع ا
 حمافظة واسط

 أن مضيفا   النهر، اهمي تلوث نتيجة بغداد، حملافظة حماذية مبناطق مشاريع ثالث يف األمساك من كبرية أعداد نفوق عن واسط حمافظة يف حملي مصدر كشف 
 مياه تصريف عن االمتناع دبغدا أمانة رفض اىل املصدر وأشار. دايىل هنر إىل بغداد جنويب الرستمية حمطة من املعاجلة غري اجملاري مياه تصريف دفع انجم التلوث
  .التنسيقية االجتماعات حضور وعدم املعاجلة غري اجملاري

 حمافظة ذي قار
 قار ذي صحة حسب مصدر متّ  حيث والعالجات، األدوية توفري يف شحة مع السرطان، مبرض مؤكدة إصابة حالة 84111 من أكثر تسجيل . 

 خمتلف احملافظات
 بعض م وتوفري هلاملساعدات اإلنسانية مع تقدمي نقلهم ابحلافالت من احلدود العراقية السورية  اذمت يف سوراي من خميم اهلول ا  انزح 0.281تضم  ول وجبةأ إعادة

 وفق مصدر وزارة اهلجرة واملهجرين تياجات الضرورية. اإلح
 

 متويل
 ستقراراإل إعادة دعم هبدف أمريكي، دوالر ماليني 2 قيمتها شراكة اتفاقية ولتشرين األ 02بتاريخ  اإلمنائي املتحدة األمم وبرانمج كوراي مجهورية حكومة وقعت 

 يف سريعة مبادرات ميّول الذي االستقرار إعادة ملشروع ،2108 عام منذ الرابعة الكورية، املسامهة ختصَّص وسوف .العراق يف حديثا   ّررةاحمل ناطقامل يف والتعايف
  احملررة. ناطقامل
 وسيسّهل. العراق يف 2102 لعامأنشطتها  اإليطالية لدعم كومةاحل من يورو ألف 811 قدرها حمددة مبسامهة ابأللغام املتعلقة لألعمال املتحدة األمم دائرة علنتأ 

  إىل أبمان ازحنيالن بعودة ويسمح ستقرار،اإل حتقيق عملية يف يساعد كما داعش، من املستعادة املناطق إىل اإلنساين اجملال يف الشركاء وصول   الدعمُ  هذا
 .مناطقهم

 بادراتم ميّول والذي اإلمنائي، املتحدة األمم لربانمج التابع تقرارساإل إعادة مشروع يف( يورو مليون 2.2) دوالر مليون 2.2 قدره مببلغ إيطاليا حكومة سامهت 
 .اليوم حىت( يورو مليون 9.2) دوالر مليون 01.9 املشروع يف اإليطالية املسامهات إمجايل يناهز وبذلك داعش سيطرة من حمّررة مناطق يف سريعة

 
 ستقرارمشاريع إعادة اإل

 احملافظات وحسب العراق يف االستقرار إعادة يف املعين اإلمنائي املتحدة األمم برانمج شاريعمل حتديث ادانه يف : 
 االستقرار يف العراق إعادةمشاريع 

 املشاريع املنفذة مشاريع قيد التنفيذ مشاريع قيد التعاقد مشاريع قيد التطوير العدد الكلي للمشاريع احملافظة
 183 132 77 9 401 االنبار

 59 29 12 0 100 صالح الدين

 12 7 0 0 19 دايىل

 88 334 169 95 686 نينوى

 342 502 258 104 1206 اجملموع
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 عدد ويبلغ. املوصل ملدينة الغريب اجلانب يف ملعاجلة املياه حمطة 00 حنو أتهيل عادةتشرين األول عن مباشرته إب 9لصليب األمحر بتأريخ ت اللجنة الدولية لأعلن 
أتهيل حمطتني ملعاجلة املياه عادة وكما مت إ (العائدين من 80.111و السكان من 929.111) شخص 921.1111 حوايل املشروع من املستهدفني املستفيدين

 علنت وأ .شخص انزح 04211شخص من السكان و  814111( وبلغ عدد املستفيدين من خدمات احملطتني حمطة الثباتية،)حمطة الوجيهية يف حمافظة دايىل
 سکانشخص من ال 98،111 مياه الشرب اىلتزود  يف صالح الدين واليت-الشرقاط املوحدة ملعاجلة املياه إعادة أتهيل حمطةتشرين األول عن 09بتأريخ 

( يف كربالء واليت تزود مياه الشرب ROوكما متت املباشرة إبعادة أتهيل حمطة عني التمر لتحلية املياه ) عائدشخص  01،111 و انزحشخص  08،111و
من الفالحني  004228وكذالك اهنت أتهيل قناة السعدية اإلروائية يف دايىل واليت هتدف اىل حتسني الدخل املعيشي اىل  انزح 281من السكان و 214111اىل 

 .العائدين من النزوح 
 احملافظة يف الفنية املالكات قبل من تنفيذها مت واليت واإلرهابية العسكرية العمليات جراء املتضررة اخلدمية املشاريع يف اإلجناز نسب عن اعلنت حمافظة االنبار 

 وجود اىل أشار فيما ،%91 اإلجناز نسبة بلغت الكهرابء قطاع ويف املتضررة، املياه شبكة من %91 نسبته ما إعادة إىل ا  ري مش اإلنسانية، املنظمات مع ابلتعاون
 .الكبرية الدمار نسب اىل ابإلضافة املادي، الدعم قلة بسبب والصحة املدرسية لألبنية التحتية البىن إعمار إعادة يف تلكؤ

 
 االعمار إعادة مشاريع

 مليون دوالر 9 إبشراف وتنسيق صندوق إعادة اإلعمار ابشرت شركة الفاو العامة وبتمويل من البنك الدويل أبعمال اجلسر البديل جلسر العلم تكريت وبكلفة.  
 
 
 

 

 -موقع- 
 عبد االمري حممد علي حسني
 JCMCرئيس املركز املشرتك للتنسيق والرصد 

 5027تشرين االول 52
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