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 7109 زيرانح 8                                                            91 تقرير رقم:
 

 جهود اإلغاثة االنسانية
 (حزيران 8آاير ولغاية  12 للفرتة من )

 

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

 حمافظة نينوى
 ليل يف خميمات اخلازر وحسن شام والنركزلية وقيماوه واجلدعة واملدرج واحلاج علي وديبگة ومحام الع وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين مواد غذائية وغري غذائية على النازحني

 وكما موضح يف اجلدول أدانه:، حزيران 5ولغاية  آاير 42للفرتة من اىل املركز حبسب البياانت الواردةو  التدقيق األمين واملناطق احملررة،ومراكز وتل اجلرابيع ومجكور 
غذائية سلة 

 جافة
سلة 
 صحية

سلة 
 سريعة

سيت 
اليت  حصرية بطانية مطبخ

 شحن
موقد 
سلة  سيت ماء ترمز نفطي

 مالبس
مربدة 
 هواء

صحن 
 سفري

سلة 
 منزلية

 حليب
 علبة، كيس

5.9.95 549.25 559424 393.4 349..9 59595 39345 5944. 594.4 439.95 559294 29335 49454 59394 39444 

 5..5955.9آاير، أن مفردات البطاقة التموينية اليت جهزهتا الوزارة اىل املناطق احملررة وخميمات إيواء النازحني يف حمافظة نينوى قد بلغت  5بتاريخ  وزارة  التجارة أعلنت 
عدد أن . وكما .445آاير  45ولغاية  4459متوز  45طن طحني، وذلك للفرتة من  599.5.9932طن رز  59.299539طن زيت و 492959935طن سكر و
  عائلة.  2559445عدد العوائل اليت جهزت مبادة الطحني قد بلغ و عائلة  9524..3مبواد السكر والرز والزيت قد بلغ مّت جتهيزها العوائل اليت 

 ملشرتك للتنسيق والرصد للفرتة من ا قامت وزارة النفط بتجهيز حمطات التعبئة يف املناطق احملررة من حمافظة نينوى ابملنتوجات النفطية وحبسب البياانت الواردة اىل املركز 
 59.9444توزيع  . كما متإسطوانة غاز 559559لرت،  4954.9455رت، زيت الغازل 59.9459 لرت، نفط أبيض 2922295.5 ، كما يلي: بنزينآاير .4ولغاية  .5

 واملدرج. لرت نفط أبيض جماانً على النازحني يف خميمات محام العليل واجلدعة
  حزيران 5وآاير  45 بنيلفرتة ل الصحيةأفاد ممثل املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف وزارة الصحة والبيئة عن قيام الوزارة بتنفيذ عدد من األنشطة لدعم توفري اخلدمات ،

 وكما يلي:
o تنظيم دورة تدريبية عن اإلسعافات األولية لسائقي سيارات اإلسعاف. 
o  طفل دون سن اخلامسة يف ساحلي املوصل األيسر واألمين بلقاح شلل األطفال .39.9تلقيح 
o  ،حترير نينوى.لدعم عمليات  دم وذلكعبوة  9552.مت مجع إذ تنفيذ محلة للتربع ابلدم يف العاصمة بغداد 
o .دعم مركز صحي داري يف محام العليل وخميم اآلغا )تل اجلرابيع( ابألدوية واملستلزمات الطبية 

  قدمت اجلمعية الطبية العراقية املوحدةUIMS  فرد، وذلك خالل  49444فرد ومواد غري غذائية اىل  29444فرد وسالت غذائية اىل  ..399خدمات صحية اىل
 شهر آاير.

  ة اهلجرة الدولية منظمقامتIOM يفسالم العام اىل مستشفى ال منقذة للحياةأجهزة مراقبة مريض ابإلضافة اىل معدات أخرى  3بتوفري  ،وبدعم من حكومة الياابن 
  املوصل.مدينة 
 املوصل من انزحي سنوات 5 سن دون لألطفال الصحية التغذية محلة ضمنو  ،اهلالل األمحر القطري بعثة العراق وبدعم من البنك اإلسالمي للتنمية مجعية قامت، 

 طفل انزح. 294.5بتوزيع سالت غذائية عليهم مشلت أحياء )املوصل اجلديدة، املنصور، اآلابر، الرسالة، النيب يونس، واالعالم( وبلغ عدد املستفيدين حنو 
 

 حمافظة البصرة
  عائلة 59444فرع البصرة بتوزيع مساعدات غذائية وغري غذائية اىل  قيام وزارة اهلجرة واملهجرين عنآاير  34أفادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد بتاريخ. 
 عائلة انزحة حديثاً من مدينة املوصل.   4.توزيع مساعدات غري غذائية اىل  ،ابلتنسيق بني ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد واملفوضية السامية لشؤون الالجئني 
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 بيلحمافظة أر 
  ،تربعت منظمة اهلجرة الدولية بدعم من حكومة الياابنIOM  جبهازي مسح ضوئي للعيونA وB  واخلاص بتشخيص املشاكل البصرية اىل مستشفى أربيل لغرض

 تقدمي رعاية العيون املتخصصة للنازحني واجملتمعات املضيفة والالجئني السوريني.
 

  حمافظة صالح الدين
  قضاء تكريت مساعدات غذائية وغري غذائية اىل النازحني يف حزيران،  5ولغاية  آاير 42وحبسب البياانت الواردة اىل املركز للفرتة من  ،واملهجرينوزعت وزارة اهلجرة

سلة  .5944سلة غذائية جافة،  549525 وكما يلي: ،وخميم العلم وهياكل األبنية درمي سيت، الفرسان( وقضاء الشرقاط جممع)جممع القادسية، عمارات األربعني، 
 سلة منزلية. .94سلة مالبس،  59299سيت مطبخ، 454 صحية،

  اخل سكر وزيت وطحني اىل العوائل النازحة د :حزيران عن قيام وزارة التجارة/ فرع متوين صالح الدين بتوزيع املواد 2افادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد بتاريخ
 فرد. 3.9454انحية العلم وبلغ عدد املستفيدين وخارج املخيمات يف 

 زيت لرت، نفط 25395.4، وكما يلي: بنزين آاير .4  ولغاية 44ت الواردة اىل املركز للفرتة من وزارة النفط قضاء الشرقاط ابملنتوجات النفطية وحبسب البياان جهزت ،
 إسطوانة غاز.  599554 لرت، 5.59.94الغاز 

   قدمت اجلمعية الطبية العراقية املوحدةUIMS  فرد، وذلك خالل شهر آاير. 549.35خدمات صحية اىل 
 حمافظة ميسان 

  سلة صحية على العوائل النازحة يف احملافظة. 944سلة غذائية و 944وزع فرع وزارة اهلجرة واملهجرين 
  34املساعدات املقدمة من املفوضية السامية لشؤون الالجئني اىل  بتوزيع منظمة العون الكنديةحزيران عن قيام  2افادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد بتاريخ 

ومشمع ومروحة  4عدد يات وجليكان بخ وسيت صحطوسيت م 3وحصري عدد  9وبطانية عدد 3إستلمت كل عائلة مندر عدد  عائلة انزحة يف مركز احملافظة، أذ
 هواء.

  األنبارحمافظة 
 549344.، وكما يلي: بنزين آاير .4ولغاية  44من وزارة النفط قضاء الفلوجة والگرمة والصقالوية ابملنتوجات النفطية وحبسب البياانت الواردة اىل املركز للفرتة  جهزت 

 إسطوانة غاز 5994.5لرت،  9444...، زيت الغاز 54.9444لرت، نفط أبيض 
  قدمت اجلمعية الطبية العراقية املوحدةUIMS  فرد وخدمات املاء والصرف الصحي  294فرد ومواد غري غذائية اىل  349294خالل شهر آاير، خدمات صحية اىل

 فرد. .54.952
 

 السليمانيةحمافظة 
  كية جبارة وسنكاو وت ورزگاريمساعدات غذائية وغري غذائية إىل النازحني يف أقضية سيد صادق ورانية ومججمال ونواحي ومناطق شورش  زارة اهلجرة واملهجرينوزعت و

   .سلة سريعة .29.2و سلة صحية 49.43و سلة غذائية جافة 49.43وكما يلي:  ،حزيران5ولغاية  آاير .4، وحبسب البياانت الواردة اىل املركز للفرتة من وقادر كرم
 

 حمافظة اببل
    يف احملافظة. اىل العوائل النازحة سلة غذائية 49444آاير عن قيام فرع وزارة اهلجرة واملهجرين بتوزيع  49أفادة ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد بتاريخ  

 حمافظة دهوك
  وحبسب ، يف قضاء زاخو 4و5وخميمي بريسفي  يف قضاء مسّيل إىل النازحني يف خميمي روانكه وخانكيوزعت وزارة اهلجرة واملهجرين مساعدات غذائية وغري غذائية

 سلة مالبس، 49549 اليت شحن، 995.9 لة صحية،س 995.9غذائية جافة،  سلة 995.9 حزيران، وكما يلي:5ولغاية  آاير 34البياانت الواردة اىل املركز للفرتة من 
  .سلة منزلية 29454

 حمافظة النجف االشرف
  صندوق ماء على العوائل النازحة. 554سلة غذائية و 554ابلتنسيق والتعاون مع ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد قامت شركة أثري لإلتصاالت بتوزيع 

 حمافظة دايىل
  قدمت اجلمعية الطبية العراقية املوحدةUIMS  ضمن مشروع متكني األرامل.  ، وذلكفرد 223خالل شهر آاير مواد غري غذائية اىل  
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 حمافظة املثىن
   آاير عن قيام منظمة العون الكندية بتوزيع املساعدات غري الغذائية املقدمة من املفوضية السامية لشؤون الالجئني  .4أفادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد بتاريخ

 وحصرية وجليكان ماء وجليكان وقود وعدة نظافة وعدة مطبخ ومروحة شحن. 3ودوشك عدد 9كل عائلة بطانية عدد  تاستلمإذ عائلة انزحة يف احملافظة،  34 اىل
 

 

 حمافظة كركوك
  عن تنفيذ األنشطة اإلغاثية املوضحة يف أدانه: أفادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد 

o  انزح من احلوجية والذين مت إسكاهنم يف خميم ليالن .4توفري املواد الغذائية وغري الغذائية اىلC فضاًل عن إرسال املواد الغذائية واملاء اىل النازحني واملتواجدين ،
  فرد. 95لغ عددهم اقرب خطوط التماس يف قاطع مكتب خالد والب

o فرد( يف مناطق التدقيق األمين يف قضاء الدبس وحمور مكتب خالد  39925عائلة ) 959اإلغاثة اإلنسانية على  قامت منظمة إنقاذ الطفل العاملية بتوزيع مواد
، 394امة ، عدة الكر 3.9، مواد تنظيف IRRs ..3 آاير، وكما يلي: حصة اإلستجابة الفورية .4آذار ولغاية  5للفرتة من  ،وانزراوا 3وخميمات داقوق وليالن

    .9..5ماء 
o  آاير املركز الصحي الذي أنشأته يف خميم ليالن 35افتتحت منظمة الصحة العاملية بتاريخC.وذلك لتقدمي اخلدمات الصحية والعالجية للنازحني يف املخيم ، 

 مجعية اهلالل األمحر العراقي:
  يف خميمات اخلازر وحسن شام ومجكور وديبگة واملدرج واجلدعة ومحام العليل واحلاج  ،آاير 35ولغاية  52من ملخص النشاطات اإلغاثية اليت قدمتها اجلمعية للفرتة

 ما موضح يف اجلدول أدانه:املناطق احملررة من مدينة املوصل، وكوسيطرة العقرب و واملخيم الكوييت والشهامة  وأيسان ومام رشان علي

 

  حيث مشلت األنشطة  وصالح الدين أربيلو  دهوكنينوى و يف حمافظات  ،آاير 35ولغاية  52من للفرتة اىل املستفيدين  اليت قدمتها اجلمعية الصحيةملخص النشاطات
كما موضح يف اجلدول و ، ليكانقضاء تكريت وانحية القيارة ومناطق حام العليل  واملناطق احملررة يف جانيب مدينة املوصل األيسر واألمين وخميمات اخلازر وحسن شام وز 

 :أدانه
 خدمات طبية صحيةتوعية  دعم نفسي خدمات اسعافات اويل

59.29 53.9344 5459.39 5399.4 

  رغيف خبز. 54.9444يف حمافظيت النجف واببل اجلمعية بلغ عدد أرغفة اخلبز اليت وزعتها 
 259444 مستفيد من توزيع املياه الصاحلة للشرب من حمطة ال(R.O )  يوماَ. .5 ذي قار ( خالل -كربالء  –واسط  –بغداد  –يف احملافظات )اببل   
  يف حي القادسية داخل مدينة املوصل. مالبس قطعة 99.44وزعت اجلمعية 

 

 األمحراللجنة الدولية للصليب 
 ح يف وكما موض ،وواسط وصالح الدين واألنبار وكركوك نجفالو ونينوى  حمافظات يف فرد( مساعدات غذائية ومنزلية .329.4 ) أسرة ...59ستلمت من اللجنة إ

  :اجلدول أدانه
 مشمع بطانية موقد نفطي جليكان غالية ترمز سيت مطبخ منشفة يد سلة صحية )رز( كغم سلة غذائية

59595 249935 5954. 559245 59... 59.59 59... 9925. 59... 329.4. 59... 
 

 فا، مركز جبل روجا، مستشفى املوصل العام، مستشفى املطار يف املوصل ى)مستشف حمافظة نينوىيف  مستفيد .999. قدمت اللجنة مساعدات طبية تكفي ملعاجلة
 .(سنجار الصحي، مستشفى سنجار

  5يف كي يف(، فضاًل عن تنظ  34سيتم جتهيز ونصب مضخة ماء إرتوازي ومنظم فولتية )حيث حافظة دايىل، مب قضاء اخلالص العمل يف خميم البوحنيهي يف اجناز 
 شخص من العائدين. 944 حوايل هذا املشروعسيخدم وحدات صحية. 

  شخص عائد. 29444حمطة ماء القناطر يف الگرمة مبحافظة األنبار ملنفعة مايقارب إكمال أتهيل 

 وجبة غذائية
 ساخنة

 حصة غذائية
 جاهزة

 سلة غذائية
 عبوة ماء سيت مطبخ صحيسيت  متكاملة

 كيس رز
 مياه/لرت منشفة غالية فرش انيلون ارضي بطانية جولة  رغيف خبز ترمز جليكان  غم 35

5.39444 5.9..4 .9955 .9494 39454 549.9. 39454 99544 39454 54.9444 39454 5.9544 39454 39454 559.44 5494.29244 
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 تضمن املشروع جتهيز ونصب مولدات جديدة وإكمال العمل يف مركز الشرقاط الرئيسي للرعاية الصحية األولية .. ( خزاانت ماءPVC .) هذا املركز الصحي يقدم
 شخص. 49444.ة احمليطة يسكنها مايقارب املنطق، حيث ان إستشارة يومياً  445يقارب  ما
  انزح. 4.9444مواطن مقيم و 429444الشروع أبعمال إعادة أتهيل مشاريع معاجلة مياه محام العليل، ملنفعة 
  انزح. 529.44ومواطن مقيم  449444الشروع أبعمال إعادة أتهيل مشاريع معاجلة مياه املصطفى يف انحية القيارة يف حمافظة نينوى ملنفعة مايقارب 
 جّراء عمليات حترير نينوى ستجابة األمم املتحدة للنزوحإ

 على حزيران 2 ولغاية 4459 االول تشرين .5 منذ نينوى حمافظة يف العسكرية العمليات جرّاء النازحني إىل االنسانية املساعدات تقدمي عن املتحدة األمم علنتأ 
 : التايل الشكل
o كما مت توزيع وجبات يوم 34 ملدة تكفي غذائية حصص من غرب املوصل يف خميمات النزوح واملناطق احملررةفرد(  5349.45 عائلة )459445إستلمت ،

  .حزيران 2ولغاية  44 وذلك للفرتة من وسيطرة العقرب 5فرد( يف محام العليل 459.44عائلة انزحة ) 29354مطبوخة اىل 
o ( تقدمي حصص اإلستجابة الفوريةIRRs اىل )آاير. .4ولغاية  44للفرتة من  ومنطقة التدقيق األمين يف محام العليل 5فرد( يف محام العليل 559.44عائلة ) 49324 
o ( تقدمي حصص اإلستجابة الفوريةIRRs اىل )حي الطريان و واإلصالح الزراعي ودورة بغداد  متوز وسيطرة العقرب .5 :ومناطق فرد( يف أحياء 529.94عائلة ) 4..549

 حزيران. 2ولغاية  44فرد( مواد غذائية متنوعة يف منطقة البوسيف، وذلك للفرتة من  49444عائلة ) 244واهلرمات ومطار املوصل، فضالً عن إستالم وحي التنك 
o  فرد( يف أحياء اإلعالم والنيب يونس شرق املوصل حصص غذائية تكميلية. 59544عائلة ) 344استلمت 
o السريعة ستجابةاإل آلية حصص فرد 5995495.9 استلم. 
o الغذائية غري املواد جمموعات فرد 4.9.54. استلم. 
o  طبيةإستشارات  فرد 594229225تلّقى. 
o ت وخارجها.املخيما يف الشخصية والنظافة الصحي الصرف املياه، خدمات فرد 593559235تلّقى 
o فرد خدمات احلماية. 95.9935 تلّقى 
o حزيران 2، وذلك لغاية الطوارئ ومواقع املخيمات يف اجلدد للنازحني شاغر مأوى 9554.  يتوفر. 
o داخل وخارج املخيمات ضمن التعليم الطارئ من الطلبة والطالبات النازحني فرد ..22599اىل توفري الدعم  مت.  
 وكما يلي:آاير،  .4 ولغاية55 ملخص إستجابة منظمة الصحة العاملية لألزمة احلالية يف املوصل للفرتة من 

o  إستهالكية حالة. كما مت التربع مبواد طبية  444تربعت املنظمة بتجهيزات طبية طارئة تتضمن عدد معاجلة حاالت الرضوح اىل مستشفى برطلة امليداين تكفي ملعاجلة
 اىل مستشفى العذبة امليداين.

o  للمنظمة لتقدمي خدمات الرعاية الصحية للنازحني قرب سيطرة لغرض إستخدامها من قبل منظمة "داري" الشريك التنفيذي  4تربعت املنظمة بكرفاانت عدد
 العقرب.

o  شخص من العائدين والنازحني يف انحييت ربيعة وزمار إستشارات طبية من خالل منظمة  59529تلقىHeevie الشريك التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية ،
 آاير. 44و 55وذلك للفرتة بني 

o  إستشارات طبية من خالل العيادات املتنقلة والثابتة اليت تدعمها منظمة الصحة العامليةشخص  599244تلّقى أكثر من. 
o  ّضيفة وخميمات مناطق اجملتمعات امل يفسيارات لغرض تسهيل عمل فرق دائرة صحة نينوى إلجراء الكشف واملراقبة يف خمتلف الدوائر الصحية  .رت املنظمة أج

 ا العيادات املتنقلة.النازحني واملناطق اليت يتواجد فيه
o  واملدعومني من قبل  54شخص متت معاجلتهم يف مستشفيي طوارئ دهوك وآزادي من قبل األطباء البالغ عددهم  49544آاير، أكثر من  .4و 45للفرتة بني

 املنظمة.
o  خميمات للنازحني وفحصها من البكترياي.   .عينة ماء من  59مجع  آاير .4و 45للفرتة بني  راقبة على نوعية املاء حيث متاملتستمر املنظمة بدعم دائرة البيئة إلجراء

ظمة بينت نتائج الفحوصات مطابقة مجيع العينات للمعايري العراقية ملياه الشرب وتوجيهات منو إجراء التحليل الكيميائي عليها. عينة إضافية و  52كما مت مجع 
 الصحة العاملية.
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o  مريض. كما تربعت املنظمة بعدة الطوارئ  4.4فرق نيويورك الطبية العاملة يف حمافظة نينوى" تكفي ملعاجلة "قدمت املنظمة مغذايت وريدية وعدة معاجلة الرضوح اىل
افة لذلك، قدمت املنظمة مواد إستهالكية مركز الرعاية الصحية األولية يف خميم مجكور. أضاىل شخص  29444تكفي ملعاجلة  2الصحية املعتمدة لدى الوكاالت عدد 

 طبية اىل دائرة صحة نينوى.
o  اثبتة ز صحية كمرا وجود إىل وقد بينت نتائج الزايرة احلاجة  .49444.واحلاج علي واليت أتوي أكثر من  5و2خميمات جدعة يف  تقييمنفذ فريق اتبع اىل املنظمة 

منظمة اهلجرة الدولية رها ي، فضالً عن متابعة العيادات الطبية املتنقلة لضمان تواجدها أثناء ساعات العمل. كما مت حتديد احلاجة لتأثيث وجتهيز العيادة اليت تد
   . 9اج علييف خميم احل

o  ّابإلضافة إىل نشر مخس عيادات ، إضافية لدعم مسار اإلحالة الطبية سيارات إسعاف 9عت منظمة الصحة العاملية قدرة خدمات اإلحالة الطبية من خالل توفري وس
سية لتجمع النازحني يطبية متنقلة جديدة يف غرب املوصل هتدف إىل حتصني األطفال غري امللقحني وتوفري خدمات الرعاية الصحية األساسية يف مجيع املواقع الرئ

 .واستقباهلم ويف خميماهتم
 

  حّدداها األمم املتحدة اإلحتياجات والثغرات اليت
o قطاع األمن الغذائي: 
  يوما حال وصوهلم اىل  34العوائل النازحة والفئات الضعيفة ضمن املناطق احملررة حديثاً حيتاجون اىل وجبات جاهزة لألكل يتبعها حصص غذائية جافة تكفي لفرتة

 املخيمات أو األماكن اآلمنة األخرى.
 إرتفاع يف نسبة سوء التغذية بني األطفال النازحني من غرب املوصل.عن  وجود إشارات مقلقةآاير  34يف تقريره الصادر بتاريخ  حدد برانمج األغذية العاملي 
o :قطاع الصحة 
   صحة العقلية والنفسية التوفري خدمات الرعاية الصحية األولية الشاملة واملتضمنة التحري عن األمراض وتوفري اإلستجابة الالزمة هلا، وكذلك توفري خدمات رعاية

 وإدارة حاالت الرضوح اىل السكان يف املناطق اليت أصبح الدخول إليها متاحاً.
 .احلاجة اىل توفري سيارات اإلسعاف إضافية يف امليدان لتغطي مجيع حماور العمليات 
o  ظافة العامة املاء والصرف الصحي والنقطاعWASH: 
   ك معاجلة النفاايت الصلبة يعّد وكذل وتوفري تيار كهرابئي مستدام ملشاريع املاء وإصالح املضخات اليت تتعرض للعطل كافية،توفري املياه الصاحلة للشرب بكميات

  حاجة ُملحة يف مجيع مناطق مدينة املوصل احملررة.
 .وجود نقص يف املواد الكيميائية واملواد اإلستهالكية األخرى اليت تستخدم يف مشاريع معاجلة املياه 
o :قطاع الرتبية 
   طفل انزح بعمر الدراسة مل تتح هلم الفرصة لتلّقي اي نوع من أنواع التعليم. .99925ما يقارب 
 ي.ساحلاجة اىل توفري أجهزة تربيد يف اخليم املستخدمة كأماكن للتعليم كون درجات احلرارة املرتفعة تؤثر على حضور الطالب والكادر التدري 
o :قطاع احلماية 
  احلاجة اىل خدمات إزالة األلغام والتوعية من خماطرها يف املناطق احملررة حديثاً تستمر. 
o قطاع املأوى واملواد غريالغذائية 
 مع أرتفاع درجات احلرارة تزداد احلاجة اىل توفري املأوى املالئم وتوزيع املواد الصيفية مثل صناديق التربيد واجلليكاانت للنازحني.  

 

 

 
 علي حسنيمري حممد عبد األ

 JCMCرئيس املركز املشرتك للتنسيق والرصد 
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