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 3101 االول كانون  11                                                  73 تقرير رقم:

 اجلهود اإلنسانيــة يف العراق
( كانون االول  11ة لغايو  الثاينتشرين  41من ) للفرتة   

 ة العاملة يف العراق.الدولي الواردة يف هذا التقرير هي وفق املعطيات املقّدمة من قبل احلكومة العراقية، شبكة ممثليات املركز املشرتك للتنسيق والرصد واملنظماتإّن املعلومات  
 (JCMCاملركز املشرتك للتنسيق والرصد ) ية اليت نفذهاالتنسيق واألنشطة جتماعاتإلا
  عقد املركز املشرتك للتنسيق والرصدJCMC  ًل  الوزرا والدائرة القانونية يف امانة جم وزارة اهلجرة واملهجرين يف بغداد وممثلي السفارة الصينية ممثلياجتماعا 

 وزارة اهلجرة واملهجرين. ( مليون يوان واملقدمة لصاحل07لغة )البا (املنحة الصينيةالتوقيع على مذكرة التفاهم )ملناقشة تسهيل اجرا ات 
  عقد املركز املشرتك للتنسيق والرصدJCMC مع فريق االونداك الدويل  اً اجتماعUNDAC  مكتب تنسيق الشؤون االنسانية وOCHA  مراجعة بشأن

 وذلك وإدارة الكوارث ائية خربا  يف تقييم السدود املفيه يضم الذي و حدودية عدة حمافظات وقصبات يف ية اهلزة األرض تقييم الفريق ملناطق اليت تعرضت اىل
ني الفريق ان وضع بعاينة سدي دربندخان ودوكان يف حمافظة السليمانية. م حيث متتية ملساعدة احلكومة العراقية على حتديد االضرار واالحتياجات الفور 

وطين ومقرتحات خاصة ابالستجابة الطارئة على املستوى ال، التوصيات التقنية ،اقسام يتضمن ) االستجابة الرئيسة 3وجرى رفع تقرير تفصيلي من السد آمن 
 (.INSARGو  UNDACواملناطقي ومبشاركة 

 دبلوماسية يف وزارة اخلارجية وحبضور ممثلني من عقد املركز املشرتك للتنسيق والرصد إجتماعًا مع اهليئة الUNDP وUNAMI موضوع منح ناقشة مل
 .اابنواعهالدبلوماسية واليت متنح اىل الوكاالت االممية مسات الدخول 

 ( عقد املركز املشرتك للتنسيق والرصد إجتماعًا مع انئب السفري الياابين وممثل وكالةJIKA يف العراق، ملناقشة اإلحتياجات اإلنسانية وجهود اإلستجابة )
ن الياابن لتقدمي املساعدة العاجلة، بدوره شكر املركز املشرتك مبادرة حكومة الياابن وعرّب عللمتضررين من اهلزة األرضية، حيث أبدى الوفد إستعداد حكومة 

 إستعداده لتسهيل كافة إجرا ات وموافقات وصول املساعدات إىل مطار بغداد الدويل.
  عقد املركز املشرتك للتنسيق والرصد إجتماعاً مع فريق من منظمة اهلجرة الدوليةIOM مراكز موارد النزوح يف املناطق احلضرية املزمع تشكيلها  ملناقشة تشكيل

إبعداد دراسة متكاملة عن هذه  الفريق ، كما وجه املركزيف احملافظات JCMCويكون موقعها ضمن ممثليات املركز املشرتك يف مدينة املوصل كمرحلة أوىل
 املراكز لغرض عرضها على اجلهات العليا ألخذ القرار املناسب بشأهنا.

 مع فريق التنسيق املدين العسكري لقوات التحالف الدويل قد املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف مقره اإلجتماع الدوري عCIMIC  وذلك ملناقشة جهود
 .وتدريب القوات االمنية جهود إعادة اإلستقرار واملصاحلة اجملتمعية فضالً عن والعودة الطوعيةاإلغاثة اإلنسانية املقدمة للنازحني 

 عدات بشكل يومي إذ ايقوم املركز بتأمني إيصال املساعدات االنسانية اىل العوائل النازحة عرب التنسيق املباشر مع املنظمات الدولية وتسهيل حركة هذه املس
مشلت الربقيات تسهيل حركة ، اذ كانون أول 11ولغاية تشرين أول  55 سيق مع مركز العمليات الوطين بني( برقية تسهيل حركة ابلتن353) مّت إصدار

( أتشرية دخول طارئة ومتعددة إىل العاملني اإلنسانيني يف 1,305) ( شاحنة حتمل مواد إغاثة انسانية. كما قام املركز املشرتك بتسهيل إصدار3.590)
 املنظمات الدولية وذلك لنف  الفرتة املذكورة آنفاً.

  تنقل ر، واليت طائرات التابعة اىل بعثة األمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األمحلمنح املوافقات الالزمة ليعمل املركز املشرتك للتنسيق والرصد على تسهيل
 عالهرحلة داخلية بني املطارات أ( 183) منح موافقات اىلحيث مت والبصرة أربيل والسليمانية ات بغداد والنجف و العاملني يف تلك املنظمات للهبوط يف مطار 

 .خالل فرتة اعداد التقرير
 قدم املركز املشرتك للتنسيق والرصدJCMC . املوافقات االصولية لطائرات املساعدات الدولية واليت محلت مساعدات اغاثية ملتضرري اهلزة االرضية 

 :الطوعية العودة/  إحصائيات
  فرد( عائدين من  1.735عائلة ) 187خميمات النزوح اىل مناطقهم، بضمنهم فرد( من  313.335عائلة ) 87.355أفادت وزارة اهلجرة واملهجرين عن عودة

 فرد( من خميم عزار الواقع يف اجلمهورية العربية السورية. 1.138عائلة ) 513تركيا و



 

JCMC 
 

 

 مجهورية العراق

 األمانة العامة جمللس الوزراء
صدوالر املركز املشرتك للتنسيق   

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

 

 

 2 

 ( دايىل%33(، األنبار )%88أفادت وزارة اهلجرة واملهجرين عن نسب عودة النازحني يف احملافظات، وكما يلي: صالح الدين ،)( 19(، نينوى )%51%  ،)
 (. %7(، اببل )%7(، بغداد )%1كركوك )

 الجئ. 5777إعادة الوجبة الرابعة والبالغ عددهم ، اذ سجلت العراقيني من خميم اهلول يف سوراي الالجئنيعن استئناف عودة  أعلنت وزارة اهلجرة واملهجرين 
 النجفحمافظة 

  جئنيالللشؤون ال ةالسامي ةيضاملفو الجئة أدخلتهم  ةميني ائلةع 33افادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف حمافظة النجف األشرف عن تسجيل 
UNHCR  مر موجات عودة فيما تست ةيف احملافظ وعرضهم على اجلهات ذات العالقه ضمن القانونمعامالهتم  ومت اكمالرمسية، احملافظه بصوره اىل

 .العوائل النازحة اىل مناطقها االصلية يف نينوى وصالح الدين واحملافظات االخرى وابلتنسيق مع املمثلية
  املثىن حمافظة

 لتجاوازت على هنر الفرات وعدم ابوجود شحة يف املياه أدى اىل توقف حمطات اإلسالة فيها جرا  كثرة  فادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف احملافظةأ
ملركز املشرتك اقام  وبنا  على املعلومات والتقارير املرفوعة من قبل املمثلية والبيئي حصول احملافظة على حصتها املائية مما أثر سلباً على الواقع السكاين والزراعي

 وابلتنسيق مع وزارة املوارد املائية واجلهات ذات العالقة. إبختاذ اإلجرا ات الالزمة لالسراع حبل املشكلة للتنسيق والرصد
 متويل
 نيوزيلندا مسامهة ايلإمج يصل وبذلك االستقرار، إعادة مشروع يف أمريكي دوالر مليون مببلغ نيوزيلندا حكومة مسامهة عن اإلمنائي املتحدة األمم برانمج أعلن 

 . دوالر مليوين املشروع يف
 األخطار وإزالة مسح أجل من أملانيا حكومة من يورو ماليني 0 قدرها متجّددة مسامهةاستالمها  عن ابأللغام املتعلقة لألعمال املتحدة األمم دائرة   أعلنت 

 .لإلنفجار القابلة احلربية واملخلفات املبتكرة الناسفة العبوات ذلك يف مبا املتفجرة،
 الصدمات ةرعاي لدعم ،املدنية واحلماية اإلنسانية للمساعدة األوروبية املفوضية من إضافية يورو ماليني 0 بقيمة منحة تلقيها عن العاملية الصحة منظمة أعلنت 

 .الطارئة الصحية الرعاية لتوفري األموال هذه تستخدمسو  املتضررين، لألشخاص للحياة املنقذة األساسية الصحية والرعاية الطارئة
 ستقرارمشاريع إعادة اإل

 احملافظات وحسب العراق يف االستقرار إعادة يف املعين اإلمنائي املتحدة األمم برانمج مشاريع عن حتديث ادانه يف: 
 املنفذة املشاريع قيد التنفيذ  مشاريع قيد التعاقد  مشاريع قيد اإلعداد  مشاريع املشاريع الكلي  عدد  احملافظة
 517 135 50 0 406 األنبار

 05 19 15 7 173 الدين  صالح
 15 3 5 7 51  دايىل
 539 513 551 555 939 نينوى
 642 721 711 121 1411  اجملموع

  الدولية للصليب األمحر  اللجنةأجنزتICRC  أتهيل مشاريع ما  الصالحية يف حمافظة الديوانية والشمسيات والنمرود ومنارة شبك يف قضا  احلمدانية
يث هتدف هذه حواملباشرة يف اعادة أتهيل حمطة تغذية بين وي  يف قضا  السعدية يف حمافظة دايىل مبحافظة نينوى ومشروع ما  الراشدية يف حمافظة بغداد، 

واليت تسهم يف حتسني  اربيل كما مت أتهيل قناة الكوير اإلروائية يفو  عية وكمية املياه اجملهزة اىل املواطنني املقيمني يف تلك املناطق والنازحني.املشاريع اىل حتسني نو 
  ظروف الري للفالحني.

 

  
 عبد االمري حممد علي حسني
 JCMCرئيس املركز املشرتك للتنسيق والرصد 
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