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 7101 نيسان 11                                                                31 تقرير رقم:
 جهود اإلغاثة االنسانية

 نيسان 11ولغاية  آذار 30للفرتة من 
 

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

 
 بغداد حمافظة
 كرفان لكل مدرسة.  2مدارس يف قضاء أيب غريب وبواقع  4كرفاانت صحية اىل  الرتبية وزارة جهزت 
  قدم الفريق الطيب املتنقل التابع اىل اجلمعية الطبية العراقيةUIMS  فرد، وذلك خالل شهر آذار.  97خدمات صحية اىل 
 

 حمافظة نينوى
  واجلدعة واملدرج  والنركزلية يف خميمات اخلازر وحسن شام ،نيسان 7 ولغايةآذار  13للفرتة من  ، مواد غذائية وغري غذائية على النازحنية واملهجرين وزعت وزارة اهلجر

 يف اجلدول أدانه: وكما موضح ، واملناطق احملررةومراكز التدقيق األمين  ومجكور لعليلومحام ا ةگواحلاج علي وديب
 ترمز ماء سيت ماء موقد نفطي اليت شحن  حصرية  بطانية  سيت مطبخ  سلة سريعة  سلة صحية  سلة غذائية جافة  

92724 92432 927.9 12223 392772 42914 22443 93. 32745 123.. 

 
 لرت، نفط  329442744نيسان، كما يلي: بنزين  5 ولغاية 3للفرتة من ، حمطات التعبئة يف املناطق احملررة من احملافظة ابملنتوجات النفطية جهزت وزارة النفط

لرت نفط أبيض جماانً على النازحني يف خميمات محام  ...3442لرت، فضاًل عن توزيع  .34223 سائل لرت، غاز 322.92494لرت، زيت الغاز  3252124.3أبيض
 العليل واجلدعة. 

 كيس .34 اجملهزة الكميات بلغت حيث ،عبطة تل انحية يف اآلغا خميم يف( فرد ...42)انزحة  عائلة .95 على التموينة البطاقة مفردات التجارة وزارة وزعت 
 االمين الساحل مناطق يف صمونة ...3.2و والقيارة العليل محام خميمات يف طحني كيس ..303 وزارةال وزعتكما   .رز كيس .24و زيت كارتون ..2و سكر

 .واملخيمات من مدينة املوصل
  آذار، وكما يلي: 24ولغاية  23يف املوصل للفرتة من  ولدعم االستقرارملخص إستجابة وزارة الصحة لألزمة 

o  إىل خميمات النازحني ومناطق اإلستقبال ومناطق التدقيق األمين هبدف تعزيز اخلدمات الصحية والوقائية والعالجية للنازحني.ميدانية زايرة 
o  آذار. 35ولغاية  4طفل انزح يف خميمات محام العليل واجلدعة واملطار بلقاحي شلل األطفال الفموي واحلصبة، وذلك للفرتة من  42339تلقيح 
o  لطبية والتعاون مع منظمة أطباء بال حدود مت إفتتاح صالة والدة يف مركز صحي الكرامة يف الساحل األيسر من مدينة املوصل ورفدها ابملالكات اابلتنسيق

 والقابالت واملالك التمريضي واإلداري.
o  تزويد املركز مبولدة  إسعاف لنقل احلاالت الطارئة، فضاًل عن أتهيل مركز صحي املأمون يف اجلانب الغريب من مدينة املوصل وتوفري صالة والدة متنقلة وسيارة

   كهرابء.
  بقيمة  )مياه، كهرابء، تربية، صحة..( 33نيسان، عن إجناز مشاريع عدد  33أفاد صندوق إعادة إعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية  بتاريخ

 لك يف قضاء سنجار يف حمافظة نينوى.دينار وتسليمها اىل اجلهات املستفيدة، وذ .3422793223
  قدمت اجلمعية الطبية العراقيةUIMS  فرد وذلك خالل  .132.4فرد ومساعدات غذائية تتضمن سالت غذائية وعدد كرامة اىل  332.23خدمات صحية اىل

 اجلمعية الكويتية لإلغاثة.موزعة على خميمات النازحني يف احملافظة وبتمويل من  3اجلمعية مولدات عدد جهزت كما   شهر آذار.
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  حمافظة صالح الدين
  احملافظة يزجهسلة سريعة على النازحني يف قضاء الشرقاط. كما قامت بت ..3سلة غذائية جافة و ...42 ،نيسان7-1 من للفرتةوزعت وزارة اهلجرة واملهجرين 

 .الدور انزحي على توزيعها لغرض ...32خبيم عدد 
  لرت، زيت الغاز  442151لرت، نفط أبيض  4.52994: بنزين نيسان، وكما يلي 7آذار ولغاية  25الشرقاط ابملنتوجات النفطية، للفرتة من جهزت وزارة النفط قضاء

 .إسطوانة غاز 2.2521لرت،  ..22325
  قدمت اجلمعية الطبية العراقيةUIMS  فرد وذلك خالل شهر آذار. 312734خدمات صحية اىل 
 الشرقاط لقضاء األمين اجلانب اىل األيسر اجلانباحلوجية و  من انزح 4.2 اىل الصحية واملياه السريعة الغذائية السالت واملهجرين اهلجرة وزارة فرع قّدم. 

 

 األنبارحمافظة 
  لرت، نفط أبيض  ..323.127وكما يلي: بنزين نيسان،  7آذار ولغاية  .1للفرتة من ، ة والصقالوية ابملنتوجات النفطيةقضاء الفلوجة والگرم جهزت وزارة النفط

  .إسطوانة غاز .27235لرت،  ..77421لرت، زيت الغاز  ..41122
  ابلشراكة مع منظمة اإلغاثة الدولية وبتمويل من االحتاد األورويب. 35افتتحت دائرة الصحة صالة والدة األمل يف خميم الكيلو 
   قدمت اجلمعية الطبية العراقيةUIMS  فرد، وذلك خالل شهر آذار. 2444..3فرد وخدمات املاء والصرف الصحي اىل  122439خدمات صحية اىل 
 

 حمافظة النجف األشرف
  33طباخ غازي و .33سلة مطبخية و .33اليت شحن و .33سلة غذائية جافة و .33سلة غذائية و .33نيسان  1عت وزارة اهلجرة واملهجرين بتاريخ وز. 

 .عائلة .33منظم غاز اىل 
  قدم الفريق الطيب املتنقل التابع اىل اجلمعية الطبية العراقيةUIMS  فرد، وذلك خالل شهر آذار.  44خدمات صحية اىل 
 للنازحني يونس النيب مدرسة اىل كرفاانت 9 اليونيسيف منظمة جهزت. 
 

 كربالءحمافظة  
  قدم الفريق الطيب املتنقل التابع اىل اجلمعية الطبية العراقيةUIMS  فرد، وذلك خالل شهر آذار.  43خدمات صحية اىل 
 

 حمافظة أربيل
  نيسان. 4ولغاية  3عائلة انزحة يف احملافظة، للفرتة من  .1243لرت نفط أبيض جماانً اىل  ...47.2وزعت وزارة النفط 
 

 السليمانيةحمافظة 
    مدفئة نفطية، وذلك يف مركز احملافظة. ..5سلة غذائية جافة و ..5آذار،  13وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين يف 
 

 حمافظة دهوك
   سلة غذائية جافة يف مناطق خانكي ومسيل. .3293نيسان،  4وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين يف 
  نيسان. 4آذار ولغاية  25عائلة انزحة يف احملافظة ، للفرتة من  22153لرت نفط أبيض جماانً اىل  ...4992وزعت وزارة النفط 

 
 

 
 حمافظة كركوك

 لرت لكل عائلة. .3بواقع و  انزحة عائلة 335 اىل بيضاأل النفط مادة واملهجرين اهلجرة وزارة وزعت 
  قدم الفريق الطيب املتنقل التابع اىل اجلمعية الطبية العراقيةUIMS  فرد، وذلك خالل شهر آذار.  24خدمات صحية اىل 
  وزعت منظمةFOCSIV  عائلة. 331حصة من املساعدات الغذائية اىل  331آذار  .1بتاريخ 
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  وزعت املنظمة الدولية للهجرة(IOM) أنقذوا الطفولة وزعت منظمة عائلة كما .9اىل  حصة مواد غذائية (Save the Children )9. حصة مواد منزلية
 . نسيان 1وذلك بتاريخ  عائلة .9حصة مواد غذائية اىل  .9و
 املدينة خميمات يف وإيوائهم احملاور خمتلف من احلوجية قضاء من انزح .19 إىل واملنزلية الغذائية املواد واملهجرين اهلجرة وزارة فرع قّدم. 
 

 اللجنة الدولية للصليب االمحر
 وكما موضح يف  ،وصالح الدين وكركوك ونينوى واألنبار نجفالو بغداد  حمافظات يف فرد( مساعدات غذائية ومنزلية 232514 ) أسرة 12417ستلمت من اللجنة إ

  :اجلدول أدانه
 

   نينوى وأربيل. فرد يف مستشفيات حمافظيت 93ملعاجلة تكفي قدمت اللجنة مساعدات طبية 
 
 جّراء عمليات حترير نينوى ستجابة األمم املتحدة للنزوحإ

 نيسان 7 ولغاية 2.34 االول تشرين 39 منذ نينوى حمافظة يف العسكرية العمليات جرّاء النازحني إىل االنسانية املساعدات تقدمي عن املتحدة األمم علنتأ 
 : التايل الشكل على 2.39
o  فرد( يف خميمات مجكور، محام العليل، حسن شام  .21211عائلة ) 42444إستلمتM2 وU3 اخلازر ،M1  واجلدعةV  واملناطق احملررة من مدينة

 .نيسان 5 ولغاية 2، وذلك للفرتة من يوم .1 ملدة تكفي غذائية حصصاملوصل 
o  فرد يف خميم حسن شام  123.1وجبات جاهزة لألكل اىل توزيعM2. 
o السريعة االستجابة آلية حصص فرد 7392334 استلم. 
o الغذائية غري املواد جمموعات فرد ..47124 استلم. 
o  إستشارات صحية. فرد 4532194تلّقى 
o  وخارجها.ت املخيما يف الشخصية والنظافة الصحي الصرف املياه، خدمات فرد 323922939تلّقى 
o احلماية خدمات من فرد 1942.27 استفاد. 
o الطوارئ ومواقع املخيمات يف اجلدد للنازحني شاغر مأوى 72313 حالياً  يتوفر. 
o اقع التعليم املؤقتهمو  يف انزح طالب 352422 تسجيل مت.  
o  نيسان. 7آذار ولغاية  24للفرتة من  ، وذلك33ألطفال دون سن  لقاحي شلل األطفال واحلصبةجرعة من  .1.217إعطاء 
  نيسان، وكما يلي: 3آذار ولغاية  24ملخص إستجابة منظمة الصحة العاملية لألزمة احلالية يف املوصل للفرتة من 

o  2الشفاء  ، مستشفى1، محام العليل .3يلي: مستشفى العذبة امليداين  مستشفيات وكما 1سيارة إسعاف جمهزة جتهيزاً كامالً اىل  33توزيع. 
o ( ( فرق اتبعة اىل دائرة صحة نينوى على نظام )3تدريب مخسةHealth Resources Availability Mapping System حيث ستتمكن ،)

 تقييم املوارد واخلدمات الصحية املتاحة يف املؤسسات الصحية املوجودة يف مناطق عملها وحتديد الفجوات لغرض معاجلتها.هذه الفرق من 
o  تزويد( دائرة صحة نينوى بعدة الطوارئ املعتمدة لدى الوكاالتIEHK عدد )فرد. ...5.2وعالجات منقذة للحياة تكفي ملعاجلة  1 
o  دوالر أمريكي. ...2.2جتهيز العيادة الطبية يف خميم السالمية ابألجهزة الطبية واملختربية بقيمة 
o  نسخة حيث مت توزيعها  ...222إفتتاحة. كما قامت املنظمة بتوفري البطاقة الصحية العائلة عدد منذ  .42جتهيز مستشفى العذبة امليداين بوحدات دم عدد

 واملدرج واحلاج علي. 3على خميمات محام العليل
 

 مشمع بطانية نفطي موقد جليكان غالية ترمز مطبخ سيت يد منشفة صحية سلة )كغم( رز غذائية سلة
42434 343247. 12454 12492 32914 32914 32914 12492 32493 3.2434 32914 



 

JCMC 
 

 

 مجهورية العراق

 األمانة العامة جمللس الوزراء
رصدوالاملركز املشرتك للتنسيق   

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

 

 

 4 

  وزع برانمج الغذاء العامليWFP يف خميمات النزوح وخارجها وكذلك اىل السكان والعائدين اىل  مساعدات غذائية اىل النازحني آذار 13غاية ول 23ن للفرتة م
 كما موضح يف اجلدول أدانه:و  ،وواسط والبصرة والقادسية بغداد ونينوى وأربيل وكركوك واألنبار ودهوك وصالح الدين املناطق احملررة يف حمافظات

 عدد األفراد عدد العوائل عدد املساعدات نوع املساعدات
 34421.9 .24252 242521 الغذائية الشهريةالسلة 

 .343292 252537 272112 سلة اإلستجابة السريعة

 
 

 اإلحتياجات والثغرات اليت حّددهتا األمم املتحدة 
 

o  ظافة العامة املاء والصرف الصحي والنقطاعWASH: 
 احملررة احلاجة اىل توفري املياه الصاحلة للشرب ومعاجلة النفاايت يف مناطق شرق املوصل.  

o :قطاع الرتبية 
  الكادر التدريسي يف مدارس شرق املوصل.عدم صرف الرواتب إىل  
 لك املنظماتوجود عدد من الشركاء مستعدين لتقدمي خدمات التعليم يف خميمات املوصل والعائق هو تسجيل ت .  

o  إدارة وتنسيق املخيماتقطاع: 
  املاء والنظافة الشخصية، فضالً عن إنشاء السياج اخلارجي للمخيم وتوفري الكهرابء.حتسني خدمات اليزال خميم السالمية حباجة اىل 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 مري حممد علي حسنيعبد األ

 JCMCرئيس املركز املشرتك للتنسيق والرصد 
 1017 نيسان 11     

 
 
 
 

 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 
 ابلعلم... مع التقدير. / للتفضلجملس النواب/ جلنة املرحلني واملهجرين الربملانية 
 .خلية ادارة االزمة املدنية /للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
 .اللجنة العليا إلغاثة وايواء العوائل النازحة جراء العمليات االرهابية، للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
 .مكتب االمني العام جمللس الوزراء / للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
 العام جمللس الوزراء / للتفضل ابلعلم... مع التقدير.االمني معاون مكتب  
  للتفضل ابلعلم... مع التقدير.إعمار 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.الداخلية وزارة / 
 .وزارة اهلجرة واملهجرين/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.والبيئة وزارة الصحة / 
  اعالمنا... مع التقدير.وزارة الرتبية/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم و 
 .وزارة التجارة/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .وزارة البلدايت واالشغال العامة/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 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 / 
 ل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير./ للتفضوزارة االعمار واالسكان والبلدايت العامة 
  للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.الصناعة واملعادنوزارة / 
 .مركز العمليات الوطين/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 التقدير./ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع امانة بغداد 
 .حمافظة بغداد/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .حمافظة اببل/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .حمافظة االنبار/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 واعالمنا... مع التقدير. حمافظة النجف االشرف/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم 
 .حمافظة كربالء املقدسة/ للتفضل ابالطالع واخذ ما يلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .حمافظة نينوى/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .حمافظة دايىل/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
  /للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة صالح الدين 
 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 / 
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 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.كركوك  حمافظة / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة ذي قار / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة الديوانية / 
 لتقدير./ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع احمافظة البصرة 
  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 
  واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.اللجنة الدولية للصليب االمحر يف العراق/ للتفضل ابالطالع 
  للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.العراقيمجعية اهلالل االمحر / 
 .غرفة عمليات االمانة العامة جمللس الوزراء/ للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
  للتفضل ابلعلم... مع التقدير./ وشؤون املواطنني لتنسيق احلكوميااالمانة العامة جمللس الوزراء/دائرة 
 املركز املشرتك للتنسيق والرصد شبكة ممثلياتJCMC.للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير / 
 .اضبارة احلفظ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


