
 

JCMC 
 

 

 مجهورية العراق

 األمانة العامة جمللس الوزراء
والرصداملركز املشرتك للتنسيق   

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

 

 

 1 

 7501 آب 1                                                              52 تقرير رقم:
 

 جهود اإلغاثة االنسانية
 (آب 1ولغاية متوز  17 للفرتة من )

 

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

 حمافظة بغداد
  ( أفادت منظمة أايدي الرمحةMercy Hands عن قيامها بتقدمي خدمات صحية وطبية اىل )وذلك خالل شهر حزيران.، راجع يف العيادة الطبية اخلرييةم 93 

 
 حمافظة نينوى

 ومحام العليل  الميةالسو يف خميمات اخلازر وحسن شام والنركزلية واجلدعة واملدرج واحلاج علي  وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين مواد غذائية وغري غذائية على النازحني
اىل  حبسب البياانت الواردةو  ،والقطبة واحلضر وابدوش وأحياء يف جانيب املوصل الشرقي والغريبوانحية القيارة ومناطق اجلرانف غريب  قضاء البعاج يفو  وبرطلةومجكور 
 وكما موضح يف اجلدول أدانه:، متوز 93و 51بني للفرتة  املركز

سلة غذائية 
 جافة

سلة 
 صحية

سلة 
 سريعة

سيت 
موقد  حصرية بطانية مطبخ

سيت  ترمز نفطي
سلة  ماء/لرت ماء

 مالبس
مربدة 
 هواء

سلة 
تنور  قالب ثلج منزلية

 غاز
خزان 
 خيمة ماء

8.8.83 838.93 958.13 839 83819. 555 894 338 .8593 538393833. 5489.. 18138 138 5318.84 88133 583.3 53 

 وخميمي محام العليل وقيماوة. 1و 8و 9و .و 5لرت نفط أبيض جماانً على العوائل النازحة يف خميمات اجلدعة  5318333كما وزعت الوزارة 
 يلي وكما ،متوز 52ولغاية  7من  للفرتة تقريرهااستجابة وزارة الصحة والبيئة لألزمة يف املوصل وحبسب  ملخص: 

o الدوام الرمسي فضالً عن متابعة صرف  فتح عيادة طبية شعبية يف مركز صحي املنصور يف الساحل األمين من مدينة املوصل لتقدمي اخلدمات الصحية بعد أوقات
 األمراض املزمنة.  أدوية

o طفل يف الساحل  493، مناطق البعاج والقريوانيف طفل  9.3: ، وكما يليبلقاح احلصبة وشلل األطفال رالعمدون سن اخلامسة عشر من  تلقيح األطفال
 طفل يف خميمات اجلدعة. .1.واألمين من مدينة املوصل، 

o  قنينة دم من املركز الوطين ملصرف الدم اىل املؤسسات الصحية يف دائرة صحة نينوى.  513إرسال أكثر من 
o  و5، وذلك يف خميمي النركزلية  553املزمنة وعددهم ابألمراض لغرض صرف العالجات للمصابني للمرضى تنظيم بطاقات.. 
o  سرير يف مستشفى اخلنساء يف الساحل األيسر من  3.سرير وأخرى سعة  53ردهة للطوارئ بسعة إنشاء لغرض اإلسبانية املتابعة مع منظمة أطباء بال حدود

 مدينة املوصل. فضالً عن جتهيز هاتني الردهتني ابألجهزة ومستلزمات الطوارئ.
o  اإلسبانيةردهة للتأهيل التغذوي يف القيارة من قبل منظمة أطباء بال حدود إنشاء متابعة. 
o املبيدات ملكافحة نواقل األمراض ضمن خميمات النازحني واملناطق احملررة. متابعة وضع خطة لرش 
o ة مدخل ممتابعة تدريب املالكات العاملة يف املؤسسات الصحية يف الساحل األيسر واألمين من مدينة املوصل على طب الطوارئ وذلك ابلتنسيق مع منظ

 العراق الصحي.
  ومجكور والنركزلية وهرشم، وذلك حبسب البياانت  .و5عائلة انزحة يف خميمات اخلازر وحبركة وحسن شام  518313على لرت نفط أبيض  3..98.8وزعت وزارة النفط

 متوز. .5و .اليت أفاد هبا ممثل املركز املشرتك للتنسيق والرصد للفرتة بني 
  مستفيد من انزحي حمافظة نينوى براتب الرعاية  38متوز عن مشول  1.يخ أفادت ممثلة املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية بتار

 اإلجتماعية.
 ( أفادت منظمة أايدي الرمحةMercy Handsعن قيامها ) وحبسب امللخص املدرج يف أدانه: خالل شهر حزيران، بنفيذ العديد من األنشطة اإلغاثية 
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o  العاملي يف املخيمات وخارجها.توزيع احلصص الغذائية املقدمة من برانمج األغذية 
o شرو  املساعدات رض مشوهلا مبألسر األكثر ضعفاً لغتنفيذ تقييم لألسر يف مناطق اخلضراء والزهراء والتحرير والكرامة يف املوصل لصاحل منظمة اليونسيف لتحديد ا

 النقدية.
o تقدمي خدمات احلماية وأنشطة الدعم النفسي والتوعية. عن طفل يف املوقع الرتفيهي لالطفال الواقع شرق املوصل، فضالً  .89سجيل ت 
o  إستشارة قانونية يف أحياء اخلضراء والزهراء والبلدايت واحلمدانية فضالً عن خميمات السالمية. .4مرافعة قانونية وتقدمي  3.تنفيذ   

 
 حمافظة أربيل

  سلة سريعة على العوائل النازحة يف خميم حبركة، وذلك حبسب البياانت الواردة اىل املركز  333سلة صحية،  333سلة غذائية جافة،  333وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين
 متوز. 93املشرتك للتنسيق والرصد بتاريخ 

 
 حمافظة دهوك

  رتك الواردة اىل املركز املش ، وذلك حبسب البياانتحصرية على العوائل النازحة يف خميمي شاراي والداودية 9..98سلة صحية،  9..98وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين
 متوز. 93للتنسيق والرصد بتاريخ 

  عائلة انزحة يف خميمات كربتو وروانكه ومجشكو وابجد كندال،  18538لرت نفط أبيض اىل  348343.أفاد ممثل املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف وزارة النفط عن توزيع
 متوز. 55و .وذلك للفرتة بني 

 
 السليمانيةحمافظة 

   كاين سبيكة وسروري  مناطقمساعدات غذائية وغري غذائية اىل النازحني يف  متوز 8.و 53وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين، وحبسب البياانت الواردة اىل املركز للفرتة بني 
 . تنور غازي 98384صحية،  سلة 134سلة غذائية جافة،  134وكما يلي:  كرميان وخميمات برزنج وآشيت وعربت وقوروتو واتزه دي،وهواري شار و 

 
 حمافظة كركوك

 عن تنفيذ األنشطة اإلغاثية اآلتية: متوز 95و 4.يف  فادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصدأ 
o سلة مالبس على النازحني يف املدينةو  حصة تضمنت سلة غذائية 8333.فر  وزارة اهلجرة واملهجرين بتوزيع  قام. 
o برانمج األغذية العاملي  قامWFP  املقدمة اىل الواحدة  الغذائية حيث بلغ وزن احلصة عائلة انزحة يف املخيمات، 8115.اىل  حصة غذائية 38.33بتوزيع

 كغم. 583أفراد فأكثر حصصة غذائية تزن حوايل  .كغم بينما إستلمت العوائل املكونة من   533أفراد فما دون حوايل  3العائلة املكونة من 
 

  حمافظة صالح الدين
 طوالشرقاتكريت  قضائي مساعدات غذائية وغري غذائية اىل النازحني يف، متوز 93 54بني وحبسب البياانت الواردة اىل املركز للفرتة  ،وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين ،

  قالب ثلج. 43.مستلزمات طالب،  113حاسبة مع مستلزمات،  813 ي،تنور غاز  38313سلة صحية،  933 سلة غذائية جافة، 58333وكما يلي: 
 لرت، نفط أبيض .33.889وكما يلي: بنزين  متوز، .5و 5 بنيوزارة النفط قضاء الشرقاط ابملنتوجات النفطية وحبسب البياانت الواردة اىل املركز للفرتة  جهزت 

  إسطوانة غاز.  85.1.. رت،ل 1.98841 زيت الغاز ،لرت 5.8333
  لماء لعدة إغاثة أساسية. تتضمن العدة الواحدة حصرية وفرش وبطانيات وعدة طبخ وأوعية بالستيكية  58581أعلنت املفوضية السامية لشؤون الالجئني عن توزيع

 .وموقد للطبخ وعدد صحية
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 حمافظة دايىل
  تنفيذ األنشطة اإلغاثية اآلتية: متوز عن 3.و 8. يفأفادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد 
  حصة تضمنت سلة غذائية وسلة مالبس على النازحني والعائدين يف  8333.ابلتنسيق مع ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد، قيام فر  وزارة اهلجرة واملهجرين بتوزيع

 .قضاء بعقوية
   قيام برانمج األغذية العامليWFP أفراد 3املقدمة اىل العائلة املكونة من حيث بلغ وزن احلصة الواحدة  .و5بتوزيع مساعدات غذائية اىل العوائل يف خميمي الوند 

 كغم.  583 حوايل أفراد فأكثر حصصة غذائية تزن .العوائل املكونة من  تستلمبينما إ كغم  533حوايل  فما دون
 

  حمافظة األنبار
 8.398533.متوز، وكما يلي: بنزين  .5و 5وزارة النفط قضاء الفلوجة والگرمة والصقالوية ابملنتوجات النفطية وحبسب البياانت الواردة اىل املركز للفرتة بني  جهزت 

 إسطوانة غاز.   948953لرت،  983.88533لرت، زيت الغاز 
 ( أفادت منظمة أايدي الرمحةMercy Hands عن قيامها بتسجيل )ونسيف، بدعم من منظمة اليطفال اليت تديرها املنظمةلأل وقعني الرتفيهينيطفل يف امل 843 

  وذلك خالل شهر حزيران. املوقعنيهذين بتقدمي خدمات احلماية وأنشطة الدعم النفسي لألطفال يف  فضالً عن قيامها
 حمافظة اببل

 احملافظة. عموم سلة غذائية على النازحني يف 88133متوز عن قيام وزارة اهلجرة واملهجرين بتوزيع  53ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد بتاريخ فادت أ 
  رسالة صحية، فضال عن اإلستمرار بتقدمي اخلدمات  839ندوة تثقيف صحي وتوزيع  3.وعقد  8قامت وزارة الصحة والبيئة بتنفيذ محالت عالجية ووقائية عدد

 متوز. 9.ولغاية  53احملافظة، وذلك حبسب تقرير الوزارة للفرتة من  الصحية والطبية للنازحني يف
 ( أفادت منظمة أايدي الرمحةMercy Handsعن قيامها ) :استشارة قانونية وتنفيذ مرافعات قانونية يف قضيتني،  51تقدمي  بتنفيذ أنشطة لدعم النازحني، وكما يلي

 وذلك خالل شهر حزيران.مراجع اىل العيادة الطبية اخلريية يف احملافظة،  49تقدمي خدمات صحية وطبية اىل 
 

 حمافظة واسط
 احملافظة. عموم سلة غذائية على النازحني يف 58133متوز عن قيام وزارة اهلجرة واملهجرين بتوزيع  .5ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد بتاريخ فادت أ 

 

  حمافظة النجف
    كز املشرتك للتنسيق والرصد عن تنفيذ األنشطة اإلغاثية اآلتية:أفادت ممثلية املر 

o   يرتاوح املبلغ املمنوح لكل و أشهر يستمر توزيع املنح ملدة ثالثة  دمها منظمة الصليب األمحر الدويل، حيثعائلة يف احملافظة ابملنح املالية اليت تق 3.3مشول
 دينار وحبسب عدد أفراد كل عائلة مستفيدة. 8.38333اىل  138333.عائلة من 

o  سلة صحية على العوائل النازحة  33.سلة غذائية و 133يلي:  متوز بتوزيع مساعدات غذائية وغري غذائية وكما ..و 53قيام وزارة اهلجرة واملهجرين بتاريخ
 مركز املدينة. سلة غذائية على العوائل النازحة يف 58333يف قضاء الكوفة، و

o  38.33بطانية،  58933دوشك،  58533عائلة انزحة يف مركز املدينة وكما يلي:  433بال حدود بتوزيع مساعدات غري غذائية على أطباء قيام منظمة 
 فرشة. 88.33كيس مسحوق غسيل،   33.منشفة، 

  حمافظة كربالء
  فضاًل عن اإلستمرار بتقدمي اخلدمات الصحية والطبية للنازحني ندوة توعية صحية 5.وعقد منشور توعية صحية  833توزيع و طفل دون سن اخلامسة  53.تلقيح ،

 متوز. 54ولغاية  3من خالل املؤسسات الصحية واملفارز اجلوالة، وذلك حبسب تقرير وزارة الصحة والبيئة للفرتة من 
 

 حمافظة ميسان
  حيث يستلم كل فرد عائلة يف خميم عيون ميسان ابملنح املالية  .3بشمول  متوز عن قيام برانمج األغذية العاملي 9.أفادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد بتاريخ

  دينار. 38333.من أفراد العائلة مبلغاً مقداره 
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 مجعية اهلالل األمحر العراقي:
  يف خميمات اخلازر وحسن شام ومجكور وديبگة واملدرج واجلدعة ومحام العليل واحلاج علي ،متوز 51ولغاية  5 منملخص النشاطات اإلغاثية اليت قدمتها اجلمعية للفرتة 

 ما موضح يف اجلدول أدانه:املناطق احملررة من مدينة املوصل، وكسيطرة العقرب و و  وتل السيباط ومناطق داخل مدينة تكريت والشهامة والسالمية

 

  حيث مشلت األنشطة  وصالح الدين أربيلو  دهوكنينوى و يف حمافظات  ،متوز 51ولغاية  5من للفرتة اىل املستفيدين  اليت قدمتها اجلمعية الصحيةملخص النشاطات
وكما موضح يف اجلدول  ،وخميمات اخلازر وحسن شام وزليكان القيارة ومناطق حام العليل  واملناطق احملررة يف جانيب مدينة املوصل األيسر واألمين انحيةمدينة تكريت و 

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

533 51.883. 38358 .38349 931 

  818333  مستفيد من توزيع املياه الصاحلة للشرب من حمطةR.O يوماً  51 يف حمافظات )بغداد، اببل، واسط، كربالء، ذي قار( وذلك خالل. 
 متوز 51و5 ، وذلك للفرتة بنياىل املستفيدين يف حمافظيت اببل والنجف رغيف خبز 338333 توزيع. 
   838333فرد( من النازحني يف حمافظة دهوك وذلك ابلتعاون مع الصليب األمحر األملاين حيث بلغ املبلغ اإلمجايل املوز   .5884)عائلة  81.توزيع منح مالية اىل 

 دوالر.
 األمحراللجنة الدولية للصليب 

  كما موضح و  بغداد ونينوى وكربالء والبصرة واألنبار ودايىل والديوانية وأربيل، حمافظات يف فرد( مساعدات غذائية ومنزلية 8983.3أسرة  )  38989استلمت من اللجنة
  :يف اجلدول أدانه

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

38993 .148113 38993 98338 5831. 5831. 5831. 98338 5831. 3813. 5831. 
 

   

 .تقدمي مساعدات طبية اىل مستشفيات يف حمافظات نينوى واببل وأربيل ودهوك وصالح الدين 
  طالبة.  333البدء بتأهيل مدرسة رجا الثانوية للبنات املتضررة والواقعة يف قضاء الرمادي ملنفعة حوايل 
  انزح. 398333مواطن عائد و 8333..مواطن مقيم و 38333اجناز أتهيل مشرو  ماء احلجاج القدمي يف قضاء بيجي ملنفعة 
  انزح. 98333مواطن مقيم و 88333.البدء بتأهيل مشرو  معاجلة مياه الشورى يف القيارة ملنفعة مايقارب 
  انزح. 18333مقيم و 318333البدء بتأهيل مشرو  معاجلة مياه الراشدية يف املوصل ملنفعة حوايل 
 انزح. 5883.3مقيم و 38333.شفى يف املوصل ملنفعة إستئناف عمليات أتهيل مشرو  معاجلة مياه املست 
  انزح. 98333مواطن مقيم و 888333.البدء بتأهيل مشرو  حمطة املياه الثقيلة يف احللة مبحافظة اببل ملنفعة 
  انزح. 538333مواطن مقيم و 5538333البدء بتأهيل مشرو  ماء يف حمافظة كربالء ملنفعة 

 

 جّراء عمليات حترير نينوى ستجابة األمم املتحدة للنزوحإ
 علىمتوز  4.ة ولغاي 354. االول تشرين 53 منذ نينوى حمافظة يف العسكرية العمليات جرّاء النازحني إىل االنسانية املساعدات تقدمي عن املتحدة األمم علنتأ 

 : التايل الشكل
o   متوز. 4.اىل  .5من ، وذلك للفرتة يوم 93 ملدة تكفي غذائية حصصفرد  8941..إستلم 
o السريعة ستجابةاإل آلية حصص فرد .3889..58 استلم. 
o الغذائية غري املواد جمموعات فرد 488.34. استلم. 
o طبيةإستشارات  فرد 589.883.1 تلّقى. 

 وجبة غذائية
 ساخنة

 حصة غذائية
 جاهزة

 سلة غذائية
 كيس رز عبوة ماء سيت مطبخ سيت صحي متكاملة

 مياه/لرت منشفة غالية فرش انيلون ارضي بطانية موقد نفطي رغيف خبز ترمز جليكان غم 91

5538333 .8433 88831 .83.1 .83.1 5984.3 .83.1 88313 .83.1 ..38.33 .83.1 5.8513 .83.1 .83.1 .8533 5.83398333 
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o ت وخارجها.املخيما يف الشخصية والنظافة الصحي الصرف املياه، خدمات فرد 5838.8.83 تلّقى 
o فرد خدمات احلماية. .339858 تلّقى 
o متوز 4.، وذلك لغاية الطوارئ ومواقع املخيمات يف اجلدد للنازحني شاغر مأوى 389.3 يتوفر. 
o داخل وخارج املخيمات ضمن التعليم الطارئ من الطلبة والطالبات النازحني فرد 1488451اىل توفري الدعم  مت.  

 

 وكما يلي:، متوز . ولغايةحزيران  1. ملخص إستجابة منظمة الصحة العاملية لألزمة احلالية يف املوصل للفرتة من 
o تقدمي خدمات الرعاية الصحية األولية الطارئة للنازحني من غرب املوصل.بلة جديدة يف بعشيقة بقضاء تلكيف شرعت عيادة طبية متنق 
o  كيس حلفظ اجلثث اىل فرق نيويورك الطبية.  43اىل مستشفى محام العليل امليداين، فضالُ عن  9عدد  بعدة معاجلة الرضوح الترب 
o الترب  اىل ( الفرق الطبية الدوليةIMC بعالجات تكفي )شخص يف خميمات اخلازر  88533M1  .واجلدعة ومركز كوكجلي للرعاية الصحية األولية 
o ركز القيارة للرعاية الصحية ومستشفى القيارة ملعاجلة النازحني الذين يتعرضون هلذه اللدغات يف املخيماتتسليم عالجات ضد لدغات العقارب واألفاعي اىل م.   

 غرات اليت حّددهتا األمم املتحدةاإلحتياجات والث
o قطاع األمن الغذائي: 

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

o :قطاع الصحة 
   .عدم صيانة سيارات اإلسعاف ابلشكل املطلوب وقلة الوقود حيد من توفري خدمات اإلحالة الكافية 
  يزال خطر تعرض السكان اىل األمراض املنقولة عرب املياه مصدر للقلق.  ال 
 يتطلب توفري اخلدمات الصحية يف مناطق عبور النازحني يف املناطق احمليطة بقضاء تلعفر. 

o  قطاع املاء والصرف الصحي والنظافة العامةWASH: 
  ارتفا  درجات احلرارة وحاجة السكان اىل مربدات اهلواء يف املخيمات وخارجها.زايدة كميات املياه اجملهزة وخزاانت حفظ املياه ابلتزامن مع 
 .عدم توفر املواد اإلستهالكية الكافية ملعاجلة املياه مثل مادة الكلور يؤثر على نوعية املياه اجملهزة   

o :قطاع الرتبية 
  نو  من أنوا  التعليم.أي طفل انزح بعمر الدراسة مل تتح هلم الفرصة لتلّقي  .533814ما يقارب 

o :قطاع احلماية 
 اطرها وخاصة يف مناطق غرب املوصل.تستمر احلاجة اىل خدمات إزالة األلغام والتوعية من خم   

o قطاع املأوى واملواد غريالغذائية 
 جات احلرارة.  ر تستمر حاجة السكان اىل املواد غري الغذائية واملأوى املناسب، فضالً عن توفري املواد ملواجهة فصل الصيف خصوصاً مع إستمرار ارتفا  د  

   

 

 - موقع -
 مري حممد علي حسنيعبد األ

 JCMCرئيس املركز املشرتك للتنسيق والرصد 
 5017 آب 1        

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

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