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 7901 آذار 92                                                                11 تقرير رقم:
 

 جهود اإلغاثة االنسانية
 

 احلكومة العراقية واملنظمات الدولية العاملة يف العراق.إّن املعلومات الواردة يف هذا التقرير هي وفق املعطيات املقّدمة من قبل 
 حمافظة نينوى

  يف خميمات اخلازر وحسن شام ،آذار 28ولغاية  7للفرتة من  ، وحبسب البياانت الواردة اىل املركزمواد غذائية وغري غذائية على النازحنية واملهجرين وزعت وزارة اهلجر 
 يف اجلدول أدانه: وكما موضح ،دقيق األمينكز التا ومر  واملناطق احملررة ومجكور لعليلومحام ا ةگواجلدعة واملدرج واحلاج علي وديب والنركزلية

 ماء/لرت سيت ماء ترمز اليت شحن  حصرية  بطانية  سيت مطبخ  سلة سريعة  سلة صحية  سلة غذائية جافة  
471.73 418.3 271438 71777 431877 .31387 4137. .1377 .213.7 .331777 

  وكما يلي: آذار 27ولغاية  6ملخص نشاطات وزارة الصحة والبيئة للفرتة من 
o  موظف من املالكات الصحية والتمريضية  2.أطباء و 6سيارات إسعاف يعمل فيها  6عيادات متنقلة يف سيطرة العقرب الواقعة جنوب املوصل مع  4ختصيص

 حاالت. 7فرد ومعدل اإلحاالت اليومية اىل املستشفيات الثابتة وامليدانية يف انحية القيارة  477حيث يبلغ معدل املراجعني اليومي ساعة  23وعلى مدار 
o  ريضية ومالكات صحية ومت 2وجود عيادة متنقلة مع كرفانني يف منطقة التدقيق األمين يف منطقة محام العليل مع تواجد سياريت إسعاف يعمل فيها أطباء عدد

 فرد. 477ساعة حيث يبلغ معدل املراجعني اليومي  23مع وجود خفارة لتقدمي اخلدمات على مدار  3عدد 
o  سنة بلقاحي شلل األطفال الفموي احلصبة 7.طفل دون سن  271777تلقيح مايقارب 
o  ع اجلهات واملنظمات ة نواقل األمراض ابلتنسيق محوغري اإلنتقالية ومكافمتابعة رعاية احلوامل ومراقبة مياه الشرب وسالمة الغذاء والسيطرة على األمراض اإلنتقالية

 الدولية ذات الصلة.
o  صاالت للعمليات يف مستشفى الشفاء لكي تعمل كمستشفى عام تستقبل كافة احلاالت بعد تضرر مستشفى السالم. 3أتهيل 
o م املدمر.اإلستفادة من كافة اإلجهزة واملستلزمات غري املتضررة يف مستشفى السال 
o  طوارئ وردهات لألمراض الباطنية وردهات لعالج حاالت )الثالسيميا واللوكيميا( يف مستشفى ابن األثري.أتهيل ردهات 
o  ز غسل الكلى وتشغيل مرك مدينة املوصل. كما مت أتهيل والعيادات اإلستشارية يف مركز العوق يف الساحل األيسر منأتهيل مركز النور التخصصي لطب األسنان
 جهاز لغسل الكلى فيه 7.
o  سرير يف مركز صحي احملاربني الذي مت حتويله اىل مركز صحي جراحي وطوارئ. 67أتهيل صالة للجراحة العامة وأخرى للوالدة والنسائية فضالً عن إضافة 
o جلانب األمين من مدينة املوصل وإحالة احلاالت املصابة اىل مراكز الرعاية ن اتشكيل فرق ميدانية للكشف عن حاالت سوء التغذية لدى أطفال األسر النازحة م

  الصحية.
 كيس 1787.. زعةاملو  الكمية مجايلحيث بلغ إ والساهرون والسالم وفلسطني ودوميز سومر مناطق يف الطحني مادة من الثالثة لوجبةا بتوزيع قامت وزارة التجارة 

 .علي اجاحل وخميم العليل محام خميم يف املتواجدة النازحة العوائل على صمونة 771777. توزيع اىل اضافة ،طحني
 كارتون 377 تتضمن حيث املوصل من األمين اجلانب يف واملأمون والشهداء واملنصور حجر وادي احياء يف التموينية البطاقة مبفردات وكالء 3  التجارة وزارة جهزت 

  .طحني كيس 277و رز كيس 377و سكر كيس 4.7و زيت
  عن قيام فريق املاء واإلصحاح، وبتمويل من اليونسيف  آذار .2 بتاريخأعلنت مجعية اهلالل األمحر القطريUNICEF  60777حصة على حنو  0777.بتوزيع 

 وحاوايت للنفاايت. مستفيد كإستجابة عاجلة لنازحي خميم اخلازر شرق مدينة املوصل. ومشلت احلصة أواين منزلية للنظافة، مواد نظافة، أكياس
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  حمافظة صالح الدين
   سلة غذائية  71777، وكمايلي: آذار 27ولغاية  7وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين مواد غذائية وغري غذائية على النازحني، وحبسب البياانت الواردة اىل املركز للفرتة من

 .السيباط تل خميم يف عائلة انزحة 267اىل  االبيض النفط مادة من لرت 40777.لك وزعت و كذ بطانية 71777جافة، 
  لرت، نفط  8341287آذار، وكما يلي: بنزين  27اىل  .أفاد ممثل املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف وزارة النفط عن جتهيز قضاء الشرقاط ابملنتوجات النفطية للفرتة من

 لرت. 281387لرت، إسطوانة غاز  3741473لرت، زيت الغاز  2761677أبيض 
 الشرقاط لقضاء األمين اجلانب اىل األيسر اجلانباحلوجية و  من انزح 0823. اىل الصحية واملياه السريعة الغذائية السالت واملهجرين اهلجرة وزارة فرع قّدم. 
 السويسرية املنظمة وزعت TDH .1.73 حصري للعوائل  673و ،سطل اطفال حفاظات، جلكان 2مطبخ، منظفات ، مطبخ سيت غاز، قننية عن عبارة حصة

 .النازحة يف احملافظة
 االنسانية االغاثة مؤسسة وزعت (RHF )خمدة،كاربد، دوشك، بطانية، 4نفطية، مدفأة غاز، قننية عن عبارة اغاثية حصة .8. اهلجرة وزارة فرع مع وابلتنسيق 

  . تكريت قضاء يف للنازحني طعام حافظة ترمز، مطبخ، سيت
 الشرقاط يف انزحة عائلة لكل لرت27 بواقع االبيض النفط مادة من لرت 470777 الكويتية املنظمة وزعت. 
 منظمة وزعت TDH الشرقاط من انزحة عائلة 1777. اىل دينار 3360777 السويسرية. 
 اجلنويب الشهامة خميم يف النازحني على غذائية ومواد مالبس عن عبارة مساعدات الشعيب احلشد من قوات وزعت.  

 حمافظة أربيل
 سلة  20777مؤسسة البارزاين اخلريية مساعدات غذائية اىل انزحي مدينة املوصل يف حمافظة أربيل وبواقع  وابلتنسيق والتعاون مع آذار 6 بتاريخ الكويت دولة قدمت

 فرتة شهر كامل.كغم من املواد الغذائية األساسية تكفي لعائلة مؤلفة من مخسة أفراد ل  47غذائية وتشمل السلة الواحدة 
 دايىلحمافظة 

 آذار، ترميم مركز صحي السعدية وابلتنسيق مع برانمج األمم املتحدة  26بتاريخ  املشرتك للتنسيق والرصد حبسب تقرير وزارة الصحة والبيئة الوارد اىل املركز
  مراجع يومياً. 277-77.حيث يرتاوح عدد مراجعي املركز بني UNDPاإلمنائي

 األنبارحمافظة 
   آذار،  .2اىل  .لنفطية للفرتة من اأفاد ممثل املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف وزارة النفط عن جتهيز قضاء الفلوجة والكرمة والصقالوية يف حمافظة األنبار ابملنتوجات

 لرت.  471.77لرت، إسطوانة غاز  13671777.لرت، زيت الغاز  217431377لرت، نفط أبيض  214781777وكما يلي: بنزين 
 حمافظة النجف األشرف

   عائلة يف مركز املدينة وانحييت الرضوية  377حصة مساعدات اىل  477آذار  3.و 7.أفادت ممثلية املركز املشرتك للتنسق والرصد عن توزيع وزارة اهلجرة واملهجرين بني
 .غاز والعباسية. تضمنت احلصة الواحدة سلة غذائية، سلة غذائية جافة، اليت شحن، سيت مطبخ، طباخ غازي مع منظم

 حمافظة اببل
 دوات للتثقيف للعوائل النازحة وعقد نعالجية ووقائية محلة  7.آذار، تنفيذ  26بتاريخ  املشرتك للتنسيق والرصد حبسب تقرير وزارة الصحة والبيئة الوارد اىل املركز

انزح من املصابني مبرض السكري وضغط  67.رسالة. كما قامت الوزارة بتوفري عالجات اىل  284ة، فضالً عن توزيع رسائل توعية صحية بواقع ندو  44الصحي بواقع 
   الدم.

   يف النشيش وقرية غرق يبأ انحية يف 2 احلمام منطقة يف النازحني جتمعات منازل وترميم أتهيل عمالأ صحاحواإل البناء قسم الالجئني لشؤون الدمناركي اجمللس كملأ 
 .الوردية

 املشرتك املركز وممثلية جرينوامله اهلجرة دائرة مع تعاونلابو  احملافظة يف النازحة العوائل على املالية املنحة الكاش برانمج ضمن الالجئني لشؤون السامية املفوضية وزعت 
 .معوق وأ مرأةإ تعيلها اليت للعوائل االولوية وتكون العوائل افراد عدد وحسب دينار 7720777و 2320777بني املبلغ وتراوح عائلة 2.4 اىل والرصد للتنسيق
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 السليمانيةحمافظة 
   شباط، وكمايلي: سلة غذائية جافة  24ولغاية  7البياانت الواردة اىل املركز للفرتة من وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين مواد غذائية وغري غذائية على النازحني، وحبسب

 .373، سيت مطبخ 373، سلة صحية 373
 حمافظة دهوك

  لكل عائلة لرت 277عائلة انزحة يف مناطق بردرش ومسيل، وروفيا، وبواقع  347لرت من النفط األبيض جمااًن اىل  871777آذار  6.و 7.وزعت وزارة النفط يف ،
 وحبسب ممثل املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف الوزارة.

 حمافظة كركوك
  آذار، إنشاء مركز للرعاية الصحية األولية يف خميم داقوق، مع توفري املالكات الطبية  26بتاريخ  املشرتك للتنسيق والرصد حبسب تقرير وزارة الصحة والبيئة الوارد اىل املركز

 اخلافرة لتعمل على مدار الساعة، فضالً عن تواجد سيارة إسعاف إلحالة املرضى من املخيم اىل مستشفى داقوق عند احلاجة.
 املدينة خميمات يف وإيوائهم احملاور خمتلف من احلوجية قضاء من انزح 867 إىل واملنزلية الغذائية املواد واملهجرين اهلجرة وزارة فرع قّدم. 
  لرت لكل عائلة. 77وبواقع  احملافظة يف انزحة عائلة 20.77 اىل بيضاأل النفط مادةوزعت وزارة اهلجرة واملهجرين 

 ميسان حمافظة
 يف عوائل عشرة من ثركأ مشول مت وقد الالجئني لشؤون السامية املفوضية من بتمويل ميسان حمافظة يف النازحة العوائل على مالية منح سالمياإل العون منظمة وزعت 

 . دينار 20.77077 اىل 2320777 بني املنحة مبلغ رتاوحيو  جتماعياإل الضعف معايري وفق ختيارهمإ ومت الوجبة هذه
 خمتلف احملافظات

  أن عدد العوائل واألفراد النازحني املسجلني لدى الوزارة والذين مت القطع هلم لغرض جتهيزهم مبفردات  27.7شباط  8اىل املركز بتاريخ بينت وزارة التجارة بكتاهبا الوارد
 فرد(. 217781438عائلة ) 4681226، قد بلغ 27.6لشهر كانون األول  طاقة التموينية يف عموم احملافظاتبال

 مجعية اهلالل األمحر العراقي:
   وكما موضح يف ، نينوى وصالح الدين وكركوك والنجف واببليف حمافظات  ،آذار 27ولغاية  شباط 26ملخص النشاطات اإلغاثية اليت قدمتها اجلمعية للفرتة من

 اجلدول أدانه:

  آذار، يف حمافظات أربيل ودهوك وصالح الدين، فضاًل عن املناطق  27شباط ولغاية  26 منللفرتة  اىل املستفيدين اليت قدمتها اجلمعية الصحيةملخص النشاطات
 :وكما موضح يف اجلدول أدانه، احملررة

 نقل مصابني خدمات طبية  سيت صحي  توعية صحية  توعية نظافة شخصية  دعم وإسعاف نفسي  حماضرات إسعاف أويل  خدمات إسعافية ورش إسعاف  أويلحقائب إسعاف 
.1787 762 .1382 36 2331672 .1374 21828 621877 .3173. 373 

 توزيع املياه الصاحلة للشرب ( من حمطةR.O  )ذي قار ،كربالء،  واسط ،بغداد ،اببلافظات حميف مستفيد  371777 اىل. 
 اللجنة الدولية للصليب االمحر

 ى بغداد ودايىل واببل وكركوك ونينو  حمافظات يف مواد ملواجهة فصل الشتاءفرد( مساعدات غذائية ومنزلية و  771.32. عائلة ) أسرة 71723.ستلمت من اللجنة إ
  :أدانهوكما موضح يف اجلدول  ،وصالح الدين واألنبار

 

   يف مستشفيات حمافظات نينوى وأربيل والسليمانية.فرد  281747قدمت اللجنة مساعدات طبية تكفي ملعاجلة 
 انزح. 31777مواطن عائد و 41777( يف قضاء احملاويل مبحافظة اببل ملنفعة 2إجناز نصب حمطة ماء )جبلة 
 

 وجبة غذائية
 ساخنة

 حصة غذائية
 جاهزة

 سلة غذائية
غذائية  عبوة ماء سيت مطبخ سيت صحي متكاملة

 أطفال
 كيس رز
اليت  فرش انيلون أرضي بطانية منزليةحصة  كيس نفاايت غالية موقد نفطي رغيف خبز منشفة ترمز جليكان غم 47

 مياه/لرت مالبس شحن

.771737 271777 4.13.8 .31373 ..1873 2771864 777 .71346 .217.8 41722 .21772 .134.1847 61777 61468 .72 477 371747 71677 77 481732 ..17771777 

 مشمع بطانية نفطي موقد جليكان غالية ترمز مطبخ سيت يد منشفة صحية سلة )كغم( رز غذائية سلة عدد األفراد عدد األسر
.71723 .771.32 .71747 6.41877 6167. 71633 21837 21837 21837 71633 21837 441447 21837 
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 جّراء عمليات حترير نينوى ستجابة األمم املتحدة للنزوحإ
 27.7 آذار 3. ولغاية 27.6 االول تشرين 7. منذ نينوى حمافظة يف العسكرية العمليات جرّاء النازحني إىل االنسانية املساعدات تقدمي عن املتحدة األمم علنتأ 

 : التايل الشكل على
o  ّآذار 8.ولغاية  2.، وذلك للفرتة من يوم 47 ملدة تكفي غذائية حصص استلموا حيث مستفيد 771737 إىل الوصول مت. 
o السريعة االستجابة آلية حصص شخص 6281834 استلم. 
o الغذائية غري املواد جمموعات صشخ 6371346 استلم. 
o طبية معاينات من انزح 7771448 استفاد.  
o ت وخارجها.املخيما يف الشخصية والنظافة الصحي الصرف املياه، خدمات خالل من شخص 1.481774. إىل الوصول مت 
o احلماية خدمات من شخص 3.71248 استفاد. 
o الطوارئ ومواقع املخيمات يف اجلدد للنازحني شاغر مأوى 31.77 حالياً  يتوفر. 
o مؤقت تعليمي موقع 27 يف انزح طالب 461743 تسجيل مت.  
o  وعناية مابعد العمليات اجلراحية. كما يتضمن املستشفى قسم طوارئ  2سرير ويتضمن غرف عمليات عدد  77إفتتاح مستشفى ميداين يف محام العليل سعة

 سرير. 7.سعة 
  إفتتح صندوق األمم املتحدة للسكانUNFPA  شباط، وحدة والدة متنقلة داخل حي املأمون احملرر غرب املوصل، فضالً عن توفري األدوية واإلحتياجات  3.بتاريخ

ومكتب املساعدات للكوارث ( ECHOالطبية اخلاصة خبدمات الصحة اإلجنابية، وذلك بتمويل من مكتب املساعدات اإلنسانية التابع للمفوضية األوروبية )
 (. OFDAاخلارجية يف وكالة التنمية الدولية التابع للوالايت املتحدة األمريكية )

 آذار، وكما يلي: .2و 2. يفاىل املركز  ةالوارد تقاريرها ملخص النشاطات الصحية اليت نفذهتا منظمة الصحة العاملية وحبسب 
o مقدمة من حكومة اململكة املتحدة.من التعرض للمواد الكيميائية،  ات للوقايةدعم املؤسسات الصحية بشحنة إضافية من املعد 
o  شباط.  7وحدة دم وذلك منذ  377قامت املنظمة بدعم مستشفى برطلة امليداين من خالل توفري 
o ( قدمت املنظمة اىل دائرة صحة نينوى عدة األدوات املعتمدة لدى الوكاالتIEHK عدد )العدد املعتمدة لدى الوكاالت ملعاجلة فضاًل عن عدتني من  7

 فرد. 71777( تكفي ملعاجلة IDDKمرض اإلسهال )
o   عينة من املياه. 3.فضالً عن فحص  ،أسرة 6.قامت الفرق الطبية اجلوالة وبدعم من املنظمة إبجراء مسح صحي مشل 
o اىل املستشفى امليداين يف منطقة العذبة جنوب املوصل. تواصل املنظمة شحن كميات كبرية من األدوية وحقائب األدوية واإلمدادات الطبية 
o  مواقع إستقبال ابلقرب من غرب املوصل وذلك لتوفري الرعاية الصحية األولية للنازحني. 3كرفاانت مؤثثة وجمهزة بشكل كامل اىل   3تسليم 
o  األولية يف خميم محام العليلقامت املنظمة ومن خالل شريكها التنفيذي )داري( ابنشاء وتشغيل مركز الرعاية الصحية.. 
o  لضمان حصول النازحني على اخلدمات الصحية بسرعة. عيادات طبية متنقلة يف مواقع خمتلفة من منطقة محام العليل 7قامت املنظمة بنشر 
o انزح. 61777لتوفري اخلدمة الصحية اىل مايقارب  للنازحني 2گةإفتتاح مركز الرعاية الصحية األولية يف خميم ديب 
o  منها  %27إستشارة طبية، وكان نسبة  71746.سجلت العيادات الطبية املتنقلة اليت تدعمها املنظمة واملراكز الطبية الثابتة اليت يديرها الشركاء التنفيذيني تقدمي
مة اىل سيارات اإلسعاف اليت تربعت هبا املنظحالة معقدة مت إحالتها اىل املستشفيات التخصصية عرب  737شخا  يعانون من التهاابت اجملاري التنفسية احلادة وأل

 دائرة صحة نينوى.
o  العاملني ابلقرب  اىل دائرة الصحة والشركاء التنفيذينيمراض املزمنة واإلنتاانت اجللدية عالجات لألتربعت املنظمة بكميات من األدوية تتضمن مضادات حيوية و

د. كما تربعت املنظمة بتجهيزات طبية تتضمن عدد جراحية ووحدات دم اىل مستشفى برطلة امليداين فر  331777يف غرب املوصل تكفي ملعاجلة  من خطوط التماس
 (.New York Medicsفرق نيويورك الطبية العاملة يف املوصل )و 
o  لى معاجلة احلاالت اليت تتعرض للمواد من الكوادر الطبية من مركز املوصل ع 7.ابلتعاون بني املنظمة ودائرة صحة نينوى وعدد من الشركاء التنفيذيني مت تدريب

 الكيميائية السامة.
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o  خميمات للنازحني للتأكد من مستوى الكلور يف هذه املياه.  4عينة ماء من  23قامت املنظمة بدعم فريق من خرباء رصد املياه التابع اىل دائرة البيئة لغرض مجع  
  وزع برانمج الغذاء العامليWFP  يف خميمات النزوح وخارجها وكذلك اىل السكان والعائدين اىل املناطق  مساعدات غذائية اىل النازحني آذار 23غاية ول .للفرتة من

 ضح يف اجلدول أدانه:كما مو و  والنجف واببل وميسان، بغداد ونينوى وأربيل وكربالء وكركوك والسليمانية ودايىل واألنبار ودهوك وصالح الدين احملررة يف حمافظات
 عدد األفراد عدد العوائل عدد املساعدات املساعداتنوع 

 8381377 781.87. 331373. السلة الغذائية الشهرية
 3371373 731638 821877 سلة اإلستجابة السريعة

o فرد(. 731637عائلة ) 1666..دينار عراقي اىل  1.3213771777. حواالت نقدية بقيمة وزع الربانمج يف حمافظيت أربيل ودهوك 
o  قيمة القسائم إذ بلغ إمجايل فرد(، 741367عائلة ) 21743.قسيمة مواد غذائية اىل  21743.وزع الربانمج يف حمافظات أربيل والسليمانية ودهوك 

 دينار عراقي. 136312771777.
 اإلحتياجات والثغرات اليت حّددهتا األمم املتحدة 

o  ظافة العامة املاء والصرف الصحي والنقطاعWASH: 
  يف خدمات املاء واإلصحاح والنظافة العامة يف مواقع الطوارئ يف مدرج القيارة ومحام العليل واحلاج على. نقص 
 .يتطلب توفري املاء الصاحل للشرب بشكل مستدام ومعاجلة النفاايت الصلبة يف مناطق شرق مدينة املوصل 
 شرق املوصل. يتطلب توفري التمويل الالزم لتأهيل مشاريع معاجلة املياه يف مناطق 

o قطاع األمن الغذائي: 
 .النازحني والعوائل الضعيفة يف املناطق اليت أصبح الدخول إليها ممكناً مؤخراً حيتاجون اىل األغذية اجلاهزة 
  م املقدرة للحصول هلأفادت العوائل يف املناطق اليت ُحررت مؤخرا وأصبح الدخول إليها متاحاً مبحدودية فر  العمل. كما أن هناك بعض السكان التتوفر

  على مفردات البطاقة التموينية.
o :قطاع الصحة 

  اقلة يف املوارد البشرية لتقدمي الدعم اىل األعداد الكبرية حل( الت الرضوح اليت مت مالحظتها يف نقاط إستقرار حاالت الرضوحTSPs واملستشفيات )
 ح.امليدانية، فضالً عن احلاجة اىل متخصصني مبعاجلة حاالت الرضو 

 خارج املوصل. اىل يوجد نقص يف كمية الوقود واإلسعافات لنقل حالت الرضوح 
 .نقص يف الرعاية الصحية مابعد العمليات اجلراحية يف عموم مستشفيات حمافظة نينوى 

o :قطاع الرتبية 
   إستمرار النزوح من غرب املوصل.طفل انزح اليتوفر هلم أي نوع من أنواع التعليم حالياً، وهذه األعداد تتزايد مع  371667مايقارب 
   عدم كفاية املساحات املخصصة للتعليم يف املخيمات املخطط إلجنازها إلستقبال انزحي غرب املوصل، بضمنها خميمي السليمانية وحسن شامU2. 
 يف منطقة  واقع التعليم املؤقته يف املخيمات وابألخصضرورة إقامة محالت توعية من خماطر األلغام يف املدارس اليت فتحت حديثاً داخل املناطق احملررة، وكذلك م

 محام العليل القريبة من املناطق امللوثة ابألعتدة غري املنفلقة.
  خلو املدارس يف شرق املوصل والقيارة من األعتدة غري املنفلقة. وضمانضررورة إستمرار الشركاء العاملني يف إزالة األلغام بفحص 
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