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 7206 متوز 61                                                            32 تقرير رقم:
 

 جهود اإلغاثة االنسانية
 ( متوز 61ولغاية حزيران  23 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 بغداد
 حيث بلغ معدل عدد ، للنازحني النازحني لغرض تقدمي خدمات الرعاية الصحية األولية ومناطق إيواء أفادت وزارة الصحة والبيئة عن تشكيل مفارز طبية لزايرة خميمات

املفارز إبعطاء جرع التحصني ضد العديد من األمراض اإلنتقالية حيث بلغ معدل امللقحني  تلك . كما قامتإحاالت  6جراء ، ومت إفرد 55.5.املراجعني األسبوعي 
فعالية رش مبيدات وذلك ضمن القطاعات  1.2منشور توعية صحية وتنفيذ  .5.5.و لمياهحبة تعقيم ل 125.21عن توزيع  فرد، فضلً  025من األطفال إسبوعياً 

  الصحية ملناطق ايب غريب واإلعلم والتاجي والدورة والعدل واحملمودية. 
  5ائية وغري غذائية اىل بتوزيع مساعدات غذ الوزارةاللجنة املركزية للمرأة يف  قيامافادت ممثلة املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية عن. 

 يف مدينة الصدر.عائلة انزحة يف منطقيت حي طارق والتنك 
 لدية وبيئية.تنفيذ أنشطة توعية بفضلً عن  ،أفادت ممثلة املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف أمانة بغداد عن قيام األمانة حبملة خدمية يف جممع النازحني يف الوزيرية 
  أفادت اجلمعية الطبية العراقية املوحدةUIMS  مستفيد خلل شهر حزيران. 5.عن قيامها بتقدمي خدمات صحية عرب العيادة الطبية املتنقلة اىل 

 
 حمافظة نينوى

 ومحام العليل  لميةالسو يف خميمات اخلازر وحسن شام والنركزلية واجلدعة واملدرج واحلاج علي  وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين مواد غذائية وغري غذائية على النازحني
 اىل املركز بياانت الواردةحبسب الو  ،قضاء سنجار وقضاء البعاج ومركز انحية القيارة ومناطق يف جانيب مدينة املوصل األيسر واألمينيف و  وبرطلةوتل اجلرابيع ومجكور 

 وكما موضح يف اجلدول أدانه:، متوز 12زيران وح 21بني للفرتة 
سلة غذائية 

 جافة
سلة 
 صحية

سلة 
 سريعة

سيت 
اليت  حصرية بطانية مطبخ

 شحن
موقد 
سيت  ترمز نفطي

سلة  ماء/لرت ماء
 ملبس

مربدة 
 هواء

سلة 
تنور  قالب ثلج منزلية

 غاز
مروحة 
 شحن

.25551 155256 .5252 025 16555. 002 .5 .52 15526 551.2 652125555 .5552 655 050 .155.. 55055 105.55 

  لي:وكما ي ،وعدد من مناطق مدينة املوصل وا قضاء البعاج ماديت السكر وزيت الطعام اىل خميم محام العليل جتهيزمتوز عن  2و 0و 2 يفوزارة التجارة أعلنت 
o  015.5حوايل  وعدد املستفيدينكارتون زيت طعام   .1155كيس سكر و  11015 ابملواد التموينية التالية:جتهيز العوائل النازحة يف خميم محام العليل 

 فرد(. 1065..عائلة )
o  1555.عائلة ) 655حوايل  املستفيدينوعدد كيس سكر   1.5كارتون زيت الطعام و  1.5ابملواد التموينية التالية:  ررة من قضاء البعاجالقرى احملجتهيز 

 فرد(.
o  055لتالية: اجتهيز مناطق املأمون ووداي حجر واملوصل اجلديدة يف اجلانب األمين من مدينة املوصل وحي الزهور يف اجلانب األيسر ابملواد التموينية  

 .ى املستفيدينعل وكيل لتوزيعها 20 اىل جتهيزهامت  الطعام زيت كارتون  21255و مستفيدة عائلة 11256 كيس سكر مشلت
 بني ملشرتك للتنسيق والرصد للفرتة ا قامت وزارة النفط بتجهيز حمطات التعبئة يف املناطق احملررة من حمافظة نينوى ابملنتوجات النفطية وحبسب البياانت الواردة اىل املركز
وزعت الوزارة  اضافة لذلكإسطوانة غاز.  65155.رت، ل 51255502.زيت الغاز لرت،  15.555016نفط أبيض  لرت، .55560515 ، وكما يلي: بنزينحزيران 22و 2

اىل وزارة اهلجرة  ولدات الكهرابء العائدةلرت من منتوج زيت الغاز مل 1.5555العليل والسلمية، فضل عن جتهيز لرت يف خميمات اجلدعة واحلاج علي ومحام  0625555
 عائلة انزحة يف خميمات حسن شام ومجكور واخلازر. 265555لرت نفط أبيض اىل  65555..ما وزعت الوزارة ك واملهجرين.

 



 

JCMC 
 

 

 مجهورية العراق

 األمانة العامة جمللس الوزراء
والرصداملركز املشرتك للتنسيق   

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

 

 

 2 

  متوز، وكما يلي: 16و 12ملخص استجابة وزارة الصحة والبيئة لألزمة يف املوصل وحبسب تقاريرها الواردة اىل املركز بتاريخ 
o  حزيران، وذلك لتقدمي الدعم واإلسناد للمؤسسات الصحية اليت قدمت 12تاريخ حدثت يف خميم اخلازر بتشكيل فريق ميداين ملتابعة حاالت التسمم اليت

 جراء حتقيق ابحلادثة.، فضلً عن إالعلج للمصابني
o  صحة الوقائية ، فضًل عن تعزيز خدمات ال2و1ضرورة حتسني مستوى التنسيق بني األطراف اليت تقدم اخلدمات الصحية والطبية يف خمميات السلمية

 والتحصني ضد األمراض.
o ته اىل سكان املنطقة اأشارت الوزارة اىل أهنا ستقوم بتجهيز مركز صحي منارة شبك يف قضاء احلمدانية مبولدة لتوفري الطاقة الكهرابئية للمركز الذي يقدم خدم

 .والقرى اجملاورة هلا
o  املوصل ملكافحة نواقل األمراض. يف مدينةتنفيذ محلة لرش املبيدات 
o طفل دون سن اخلامسة  022طفل دون سن اخلامسة يف اجلانب األمين من مدينة املوصل  .1522عطاء جرع التلقيح من مرض شلل األطفال واحلصبة اىل ا

 يف خميم اجلدعة. 
o  خلل محلت التربع ابلدم اليت نفّذت يف بغداد.واليت مت مجعها  ،واملستشفيات املتنقلة قنينة دم اىل دائرة صحة نينوى 15.25ارسال 

  أفادت اجلمعية الطبية العراقية املوحدةUIMS  مستفيد 5555.مستفيد وتوزيع أغذية اىل  2.5.65بتقدمي خدمات صحية اىل خلل شهر حزيران عن قيامها ،
األموال اجملمعة لصاحل العراق واجلمعية الكويتية لإلغاثة ومجعية اهللل األمحر وذلك بدعم من منظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان وصندوق 

 القطري.
 

 حمافظة أربيل
  حزيران. 21سلة صحية على النازحني يف مركز مدينة أربيل، وحبسب البياانت الواردة اىل املركز يف  55.سلة غذائية جافة و 55.وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين 

 حمافظة دهوك
  متوز، مساعدات غذائية وغري غذائية اىل النازحني يف خميمات جم مشكو ومامليان  12و 6وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين، وحبسب البياانت الواردة اىل املركز للفرتة بني

 سلة ملبس. 5620.صرية، ح 225بطانية،  255555سلة صحية،  5525.سلة غذائية جافة،  .25.5وبردرش، وكما يلي:  2و 1وروانكه وابجد كنداال 
  عائلة انزحة يف خميمات بردرش وقيماوه والداوودية ودركار وكرمادا وبريسفي وجم مشكو،  25.55لرت من منتوج النفط األبيض اىل  555.25.بتوزيع قامت وزارة النفط

 .حزيران 22و 5وحبسب البياانت الواردة اىل املركز املشرتك للتنسيق والرصد للفرتة بني 
 السليمانيةحمافظة 

   متفرقة من احملافظة متوز مساعدات غذائية وغري غذائية اىل النازحني يف مناطق  12و 2وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين، وحبسب البياانت الواردة اىل املركز للفرتة بني
 سلة ملبس.  5500.سلة سريعة،  .2512سلة صحية،  5262.سلة غذائية جافة،  5262.وكما يلي: 

 
 حمافظة كركوك

  متوز عن تنفيذ األنشطة التالية: .1و 2ملركز املشرتك للتنسيق والرصد للفرتة بني أفادت ممثلية ا 
o  سلة ملبس على العوائل النازحة يف احملافظة.. 15555سلة غذائية و 15555قيام فرع وزارة اهلجرة واملهجرين بتوزيع 
o عائلة، وذلك لتوفري متطلبات اإلستجابة للنزوح من قضاء احلوجية، اضافة اىل هتيئة  5555.يكفي حوايل  توفري خزين من املواد الغذائية وغري الغذائية

 النازحني من مناطق اإلستقبال. حافلت لنقل
o .التنسيق مع مديرية الرتبية لتخصيص حافلت لنقل الطلبة النازحني من املخيمات اىل املراكز اإلمتحانية وبشكل دوري 
o  ابلتنسيق مع( منظمةMission East :توزيع املساعدات اإلغاثية اىل النازحني يف املخيمات وكمايلي ،)حصة مواد صحية يف خميم انزراوا،  15565

 مربدة هواء يف خميم داقوق.  15615مربدة هواء يف خميم ليلن،  ..2
  أفادت اجلمعية الطبية العراقية املوحدةUIMS  مستفيد خلل شهر حزيران. 26العيادة الطبية املتنقلة اىل عرب عن قيامها بتقدمي خدمات صحية 
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  حمافظة صالح الدين
 تكريت  أقضية مساعدات غذائية وغري غذائية اىل النازحني يف، متوز .1حزيران و 21بني وحبسب البياانت الواردة اىل املركز للفرتة  ،وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين

حاسبة  255مربدة هواء،  5555.سلة ملبس،  55.سلة غذائية جافة،  .1551والعوجة وخميمات العلم والشهامة وكما يلي:  ومناطق الناعمة والشرقاط والدور
 حزيران. .2وذلك بتاريخ  لرت نفط ابيض يف خميم العلم 55555خيمة، فضلً عن توزيع  6.6تنور غاز،  15555وقبعة وحقيبة، 

 حملافظة يف تقدمي السلت الغذائية السريعة واملياه الصاحلة للشرب اىل انزحي قضاء احلوجية والساحل األيسر من قضاء الشرقاط  يستمر فرع وزارة اهلجرة واملهجرين يف ا
 الذين يتم إجلئهم اىل اجلانب األمين من لقضاء الشرقاط.

 لرت، نفط أبيض 155255.25، وكما يلي: بنزين حزيران 5.و 5بني لفرتة وزارة النفط قضاء الشرقاط ابملنتوجات النفطية وحبسب البياانت الواردة اىل املركز ل جهزت 
 إسطوانة غاز.  .5552. لرت، 6125255 زيت الغاز ،لرت 155555

  أفادت اجلمعية الطبية العراقية املوحدةUIMS  مستفيد وذلك بدعم من منظمة الصحة العاملية  55505عن قيامها خلل شهر حزيران بتقدمي خدمات صحية اىل
  وصندوق االمم املتحدة للسكان وصندوق األموال اجملمعة لصاحل العراق.

 

  حمافظة األنبار
  متوز عن قيامها ابلتنسيق مع حمافظة األنبار حيث مت جتهيز مضخة مياه غطاس لغرض توفري املياه لنازحي خميمات  .1افادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد بتاريخ

 املدينة السياحية يف احلبانية. 
 52555655. بنزين، وكما يلي: حزيران 5.و 5بني  سب البياانت الواردة اىل املركز للفرتةوزارة النفط قضاء الفلوجة والگرمة والصقلوية ابملنتوجات النفطية وحب جهزت 

 إسطوانة غاز.   065.25لرت،  52525555.زيت الغاز  لرت، 1655555، نفط أبيض رتل
  أفادت اجلمعية الطبية العراقية املوحدةUIMS  مستفيد وخدمات املاء والصرف الصحي اىل  2.56.5عن قيامها خلل شهر حزيران بتقدمي خدمات صحية اىل

 مستفيد وذلك بدعم من منظمة الصحة العاملية وصندوق االمم املتحدة للسكان ومنظمة اليونسيف. 12556.1
 

 

  حمافظة النجف االشرف
   أفادت اجلمعية الطبية العراقية املوحدةUIMS  مستفيد خلل شهر حزيران. 5.عن قيامها بتقدمي خدمات صحية عرب العيادة الطبية املتنقلة اىل 
 

 . املقدسة كربالءحمافظة  
    أفادت اجلمعية الطبية العراقية املوحدةUIMS  مستفيد خلل شهر حزيران. 05عن قيامها بتقدمي خدمات صحية عرب العيادة الطبية املتنقلة اىل 
 

 خمتلف احملافظات 
  أفادت اجلمعية الطبية العراقية املوحدةUIMS  مستفيد يف  .12عن تقدمي مواد غري غذائية ضمن مشروع كفالة اليتيم املدعوم من اجلمعية الكويتية لإلغاثة اىل

 حمافظات بغداد واألنبار وصلح الدين ونينوى. 
  متوز عن قيامها بتقدمي الدعم اىل وزارة الصحة والربانمج الوطين ملكافحة السل  11أفادت منظمة الصحة العاملية بتاريخNTP  حمافظة مع الرتكيز على النازحني  12يف

الكشف املبكر عن حاالت الطبية ودعم مرافق الفحص و واللجئني السوريني واجملتمع املضيف، أذ يقوم برانمج الصحة الطارئة بتنفيذ مبادرات التوعية وتدريب امللكات 
 السل وتشخيصها فضلً عن توفري األدوية اللزمة ملرض السل. 
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 مجعية اهلالل األمحر العراقي:
  يف خميمات اخلازر وحسن شام ومجكور وديبگة واملدرج واجلدعة ومحام العليل واحلاج  ،حزيران 5. ولغاية 16 منملخص النشاطات اإلغاثية اليت قدمتها اجلمعية للفرتة

ا موضح يف ماملناطق احملررة من مدينة املوصل، وكسيطرة العقرب و و وهياكل جممع شقلوة  وتل السيباط ومناطق داخل مدينة تكريت والشهامة ودوكاري والسلمية علي
 اجلدول أدانه:

 

  حيث مشلت  وصلح الدين أربيلو  دهوكنينوى و يف حمافظات  ،حزيران 5.ولغاية  16من للفرتة اىل املستفيدين  اليت قدمتها اجلمعية الصحيةملخص النشاطات
وكما موضح  ،وخميمات اخلازر وحسن شام وزليكان ومدينة تكريت القيارة ومناطق حام العليل  واملناطق احملررة يف جانيب مدينة املوصل األيسر واألمين انحيةاألنشطة 

 :يف اجلدول أدانه
 نقل مصابني خدمات طبية توعية صحية دعم نفسي خدمات اسعافية

55 2.252.. 25511 .051.5 012 

  0.5555  مستفيد من توزيع املياه الصاحلة للشرب من حمطةR.O  يوماً. .1يف حمافظات )بغداد، اببل، واسط، كربلء، ذي قار( وذلك خلل 
 حزيران 5.و 16 ، وذلك للفرتة بنياىل املستفيدين يف حمافظيت اببل والنجف رغيف خبز  25555  توزيع. 
 بلغ  حيث يف منطقة ماسكي يف حمافظة دهوك فرد( 5606.عائلة ) 15.56اىل  ليةما منح االملاين االمحر الصليب مع وابلتعاون العراقي االمحر اهللل مجعية وزعت

  وقد مت التوزيع حبسب عدد أفراد العائلة. امريكي دوالر 2551.55 اجملموع اإلمجايل للمبالغ املوزعة
 
 

 األمحراللجنة الدولية للصليب 
 وكما موضح يف اجلدول أدانه ،كركوك، األنبار  نينوى، حمافظات يف ( مساعدات غذائية ومنزليةفرد155055)  أسرة 25255من اللجنة  استلمت:  

 مشمع بطانية موقد نفطي جليكان غلية ترمز سيت مطبخ منشفة يد سلة صحية )رز( كغم سلة غذائية

65615 1255.15 .56.. 25555 15055 15055 15055 25555 15.55 55255 15255 
 

   انزح. 655مواطن مقيم و 2.5555البدء برتكيب وحدات مياه الصلحية يف حمافظة الديوانية ملنفعة حوايل 
  منازهلم.فرد من العائدين اىل  55555انزح و 5555..اكمال أتهيل مشروع معاجلة مياه زهرة خاتون يف قضاء احلمدانية مبحافظة نينوى ملنفعة 
  فرد. 2.5555.حمطات تغذية يف مدينة املوصل ملنفعة حوايل  5اكمال أتهيل 
  نياىل دوائر املاء يف حمافظيت صلح الدين واالنبار. ستسهم هذه املواد اجملهزة بتحسني نوعية املياه اجملهزة للسكان يف هاتني احملافظتاكمال جتهيز املواد االستهلكية. 

 

 جّراء عمليات حترير نينوى املتحدة للنزوحستجابة األمم إ

 على متوز 11ة ولغاي 2516 االول تشرين 15 منذ نينوى حمافظة يف العسكرية العمليات جرّاء النازحني إىل االنسانية املساعدات تقدمي عن املتحدة األمم علنتأ 
 : التايل الشكل
o   متوز، وكما موضح يف اجلدول أدانه: 11حزيران ولغاية  22، وذلك للفرتة من يوم 5. ملدة تكفي غذائية حصص عائلة( 2..065)فرد  2.05665إستلم 

 U2حسن شام  1السلمية املطاحن الورشان حي الرفاعي M2حسن شام  2السلمية 2محام العليل اجلديدة احلاج علي املدرج اجلدعة املوقع
 .12 .15 5.5 155.5 25555 .0512 052.5 .25502 5555.. 555.5. .5560. .55505 عدد االفراد
 .2 5. 1.5 5.. 055 .22 5.5 05522 55165 55015 155122 1.5025 عدد العوائل

o السريعة ستجابةاإل آلية حصص فرد 155565552 استلم. 
o الغذائية غري املواد جمموعات فرد 5.50..5 استلم. 
o  طبيةإستشارات  فرد 152565555تلّقى. 

 وجبة غذائية
 ساخنة

 حصة غذائية
 جاهزة

 سلة غذائية
 كيس رز عبوة ماء سيت مطبخ سيت صحي متكاملة

موقد  رغيف خبز ترمز جليكان غم ..
 مياه/لرت منشفة غلية فرش انيلون ارضي بطانية نفطي

1125555 65..5 1.5.52 .55.. .552. 1165055 .552. 556.5 0552. 1555.5555 0552. 2252.5 .552. .552. 1.5555 105..55555 
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o ت وخارجها.املخيما يف الشخصية والنظافة الصحي الصرف املياه، خدمات فرد  2..1556.5تلّقى 
o فرد خدمات احلماية. 5005121 تلّقى 
o متوز 11، وذلك لغاية الطوارئ ومواقع املخيمات يف اجلدد للنازحني شاغر مأوى 65555 يتوفر. 
o داخل وخارج املخيمات الطارئضمن التعليم  من الطلبة والطالبات النازحني فرد ..556..اىل توفري الدعم  مت.  

 

  أفاد صندوق األمم املتحدة للسكانUNFPA  متوز عن إعادة افتتاح الردهة النسائية يف مستشفى املوصل العام يف حمافظة نينوى بعد أن كانت مغلقة  6بتاريخ
 2555555ىل حوايل ا لعدة شهور وذلك بتمويل من احلكومة األسرتالية. وبعد أعادة افتتاح هذه الردهة، ستتمكن املستشفى من تقدمي خدمات الصحة اإلجنابية اىل

سيارات إسعاف لتوفري  .تاة، حيث ُكّن حمرومات من هذه اخلدمات أابن سيطرة داعش اإلرهايب على املدينة. كما مت من خلل هذا التمويل دعم شراء امرأة وف
   للنساء والفتيات النازحات واملقيمات داخل اجلانب الغريب من املوصل.اخلدمات 

 

 وكما يلي:، حزيران 15ولغاية  11 ة يف املوصل للفرتة منملخص إستجابة منظمة الصحة العاملية لألزمة احلالي 
o   عدة اختبار تشخيصية سريعة  55.لدعم اإلستجابة ألي تفشي ملرض الكولريا يف حمافظة نينوى بضمنها املخيمات واجملتمعات املضيفة، قامت املنظمة بتسليم

 اىل دائرة صحة نينوى ومراكز الرعاية الصحية االولية يف القيارة ومحام العليل والسلمية. 
o  شخص يف خميم السلمية واملستشفى الذي تديره منظمة أطباء بلحدود 255.55بتجهزات طبية طارئة تسد حاجة أكثر من تربعت املنظمة اىل الشركاء-

 هولندا يف حمافظة دهوك.
o  احملافظات و اليت تقدم اخلدمات للنازحني يف املوصل إستشارة يف مجيع املراكز الصحية  50552.5، تسجيل أكثر من 2515حزيران  15منذ كانون الثاين وحىت

حزيران من خلل املراكز الصحية الثابتة والعيادات املتنقلة اليت تدعمها املنظمة  15و 11استشارة من امجايل اإلستشارات ُسجلت بني  215205اجملاورة. أكثر من 
 ن اخلامسة.طفل دون س 52.0.( اي %25واليت يديرها مخسة من الشركاء، وقد بلغ نسبة األطفال الذي تلقوا اإلستشارات )

o ( بلغ عدد حاالت الرضوح اليت مت معاجلتها يف مجيع نقاط اإلستقرارTSP من جانيب املوصل األيسر واألمين )تشرين األول. 15حالة وذلك منذ  556.5 
o  غ عددهم مجيع الشركاء البال . كما مت عقد اجتماع يف انحية القيارة يف حمافظة نينوى حضرهجهة من شركاء القطاع الصحي 5.عقد اجتماع يف بغداد حضرته

 خميمات وقد خرج األجتماع ابملقررات األتية: تعيني منسق للمساعدة يف ادارة مركز السيطرة على اإلسعاف يف .والعاملني على تقدمي اخلدمات الصحية يف  15
ذ االجراءات يمات احلاج على واجلدعة فضًل عن أخضافية يف خموتقدمي املعلومات للشركاء عن احلاالت املنقولة ابالسعاف، توفري سيارات اسعاف ا خميم املدرج

رعاية الصحية األولية يف الاللزمة للسيطرة على احلشرات داخل املخيمات، توفري السلل ذات اللون األصفر والصناديق اآلمنة جلمع النفاايت الطبية يف مجيع مراكز 
 داخل املخيمات.

o خميم حسن شام بعد حادثة تسمم الطعام اليت حصلت يف U2 شرع القطاع الصحي ابلتنسيق مع وزارة الصحة وقطاع املاء واإلصحاح والنظافة الشخصية ،
WASH  وقطاع ادارة وتنسيق املخيماتCCCM  منشورات توعية خاصة بكيفية التعامل وخزن الطعام وحبسب توجيهات وزارة الصحة وذلك إلعداد وتوزيع

 م أخرى.للتقليل من فرص حدوث حاالت تسم
o  يت لجبمع البياانت عن حتدد اماكن سيارات اإلسعاف. وهبذا اإلجراء ميكن حتديد الثغرات واالماكن اليت حتتاج اىل خدمات اسعاف أقل او تلك ايقوم القطاع

   يوجد فيها سيارات إسعاف أكثر من احلاجة لغرض توزيعها ابلتساوي.
  

  وزع برانمج الغذاء العامليWFP  مساعدات غذائية اىل النازحني يف خميمات النزوح وخارجها وكذلك اىل السكان والعائدين اىل متوز 2ولغاية حزيران  1للفرتة من ،
بغداد، نينوى، دهوك، السليمانية، أربيل، كركوك، دايىل، صلح الدين، األنبار، اببل، واسط، كربلء املقدسة، ذي قار، النجف األشرف،  املناطق احملررة يف حمافظات

 ، وكما موضح يف اجلدول أدانه:ميسان، الديوانية، املثىن، البصرة
 املستفيدين عدد األفراد املستفيدة عدد العوائل العدد نوع املساعدات

 152655515 20.50.5 20.50.5 ة الغذائية الشهريةالسل
 2555052 6152.2 ..555. سلة اإلستجابة السريعة

 



 

JCMC 
 

 

 مجهورية العراق

 األمانة العامة جمللس الوزراء
والرصداملركز املشرتك للتنسيق   

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

 

 

 6 

o  كما وزع برانمج الغذاء العامليWFP  وقد بلغ عدد األطفال املستفيدين  .(شهر 2.-6مادة البلميب )مكمل غذائي للوقاية من سوء التغذية لألطفال من عمر
  وذلك لنفس الفرتة املذكورة آنفاً. ،نينوى وكركوكطفل يف حمافظيت  5.56..

 اإلحتياجات والثغرات اليت حّددهتا األمم املتحدة 
o قطاع األمن الغذائي: 

  شطة نتستمر حاجة العوائل النازحة اىل الطعام اجلاهز لألكل يتبعها حصص غذائية جاهزة حال وصوهلم اىل املخيمات، فضل عن احلاجة إلستمرار أ
 املساعدات النقدية وتوفري العمل مقابل املال واملبادرات املدرة للدخل حلني تغري الظروف حنو األفضل.توزيع 

 لف عضرورة توفري واألعلف للحيواانت لوجود عدد من السكان يف منطقة تل اجلرابيع  التابعة لقضاء تل عفر لديهم ماشية واملخزون من هذه األ
 .معرض للنضوب قريباً 

o قطاع الصحة: 
    عليها ضغط كبري فضلً عن قلة امللكات للتعامل مع االعداد الكبرية من املصابني.املستشفى الواقعة ابلقرب من برطلة 
 .عدم صيانة سيارات اإلسعاف ابلشكل املطلوب وقلة الوقود حيد من توفري خدمات اإلحالة الكافية 
  20/5عامًل لرتك العوائل النازحة هلذا املخيم. لذلك فأن توفري خدمات الطبية واإلسعاف عدم توفر اخلدمات الصحية الكافية يف خميم مجكور أصبح 

 يعد أولوية.
  .اليزال خطر تعرض السكان اىل األمراض املنقولة عرب املياه مصدر للقلق 

o  قطاع املاء والصرف الصحي والنظافة العامةWASH: 
  هز الدخول اليها متاحاً يف مدينة املوصل، فضل عن انقطاع التيار الكهرابئي عن مضخات املياه اليت جت عدم كفاية املياه اجملهزة اىل املناطق اليت أصبح

 املياه للمواطنني وكذلك قلة التمويل لصيانة وحدات املياه املتضررة.
o :قطاع الرتبية 

   التعليم.طفل انزح بعمر الدراسة مل تتح هلم الفرصة لتلّقي اي نوع من أنواع  5..1255ما يقارب 
o :قطاع احلماية 

  اطرها وخاصة يف مناطق غرب املوصل.تستمر احلاجة اىل خدمات إزالة األلغام والتوعية من خم 
o قطاع املأوى واملواد غريالغذائية 

 ارة.  ر تستمر حاجة السكان اىل املواد غري الغذائية واملأوى املناسب، فضلً عن توفري املواد ملواجهة فصل الصيف خصوصاً مع ارتفاع درجات احل   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 االتصال بـ:مزيد من املعلومات يرجى 
 .JCMCاملركز املشرتك للتنسيق والرصد  -االمانة العامة جمللس الوزراء 

 jcmc.gov.iqاملوقع االلكرتوين: 
 .jcmccomsec@gmail.comالربيد االلكرتوين:

 

 
 مري حممد علي حسنيعبد األ

 JCMCرئيس املركز املشرتك للتنسيق والرصد
7206 متوز 61  
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