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 7932 آب 03                                                               92 تقرير رقم:
 

 جهود اإلغاثة االنسانية
 ( آب 03آب ولغاية  21)للفرتة من 

 

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

 

 حمافظة نينوى
  نينوى يف حمافظة الالجئني بتجهيز خميم النمرودالسامية لشؤون  آب عن قيام املفوضية 52أفادت ممثلة املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف وزارة اهلجرة واملهجرين بتاريخ 

 .00666، جادر 00666، سيت مطبخ 00666، جلكان وقود 00666، جلكان ماء 00666، مصباح شحن 00666، دوشك 00666التالية: حلاف  اإلغاثية ابملواد
 اىل املركز  بياانت الواردةحبسب الو  ،املخيمات والسكان يف املناطق احملررة يف احملافظةداخل وخارج  وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين مواد غذائية وغري غذائية على النازحني

 وكما موضح يف اجلدول أدانه:، آب 52و 55للفرتة بني 
 كرسي معاقني عاكسة دوشك تنور غاز قالب ثلج مربدة هواء سلة مالبس ماء/لرت سيت ماء ترمز موقد نفطي حصرية بطانية سلة سريعة سلة صحية سلة غذائية جافة

020606 40908 050622 50666 20 595 500 00266 505500666 00908 00666 800259 48 242 500 00 
 

  لتوفري املوصل سايلو اىل الدين صالح يف الشركة خمازن من الطعام زيت كارتون 50266و سكــر كيــس 80666آب عن مناقلة  50أعلنت وزارة التجارة بتاريخ 
 .للمواطنني التموينية البطاقة مفردات

 يلي وكما ،آب 92ولغاية  7 من للفرتة تقاريرهااستجابة وزارة الصحة والبيئة لألزمة يف املوصل وحبسب  ملخص: 
o   :احلصان عبطة وعنيطفل يف مناطق تل  549يزيد عن  وما ،0 يف امتداد خميم اجلدعة طفل 522 أكثر منموقف التلقيح لألطفال دون اخلامسة من العمر 

 .طفل يف خميم النازحني يف ابدوش وسيطرة العقرب 50602التابعة اىل قضاء تلعفر، 
o حاالت مصابة بسوء التغذية احلاد وذلك يف خميمات اجلدعة. 2طفل دون اخلامسة من العمر ومعاجلة  582يزيد عن  إجراء تقييم تغذوي اىل ما 
o ئي اإلتفاق مع برانمج األمم املتحدة اإلمناUNDP  سيارة إسعاف. 56على تزويد صحة نينوى حبوايل 
o  املتابعة مع منظمة الصحة العامليةWHO  كم عن قضاء تلعفر.  2خبصوص نصب املستشفى امليداين الثالث يف منطقة الزانزين والذي يبعد حوايل 
o  للشرب.توزيع حبوب تعقيم املياه يف خميم ابدوش وسيطرة العقرب لتأمني توفري مياه صاحلة 

  أفادت منظمة الصحة العامليةWHO  آب، عن تنفيذ األنشطة التالية: 92بتاريخ 
o  اخلدمات لنازحني يف بوير ومسعد ابإلضافة اىل مواقع التدقيق األمين يف ابدوش وسيطرة العقرب وذلك لتقدمياإنشاء عيادات طبية اثبتة ومتنقلة يف مناطق جتمع 

 ر الساعة.الصحية الضرورية للنازحني على مدا
o  ك مراكز الرعاية الصحية األولية يف محام العليل بعّدد صحية طارئة وأخرى ملعاجلة الرضوح فضالً عن التجهيزات الطبية الطارئة وذلجتهيز املستشفيات امليدانية و

 لتوفري اإلستجابة الالزمة للنازحني.
o  اليت تقدم خدمات الرعاية الصحية اىل النازحني والعائدين.اإلستمرار بدعم الفرق الطبية اجلوالة والعيادات الطبية املتنقلة 

 ملكونة اجمموعة املساعدات بتقدمي  املتحدة للوالايت اخلارجية الكوارث مساعدات مكتب من وبتمويل قيام املنظمةآب عن  55علنت املنظمة الدولية للهجرة بتاريخ أ
 لطوارئ.لنازحي تلعفر يف موقع احلاج علي ل الشمسية ابلطاقة والضوء الشحن إلعادة القابل والضوء النظافة أدوات وجمموعة التربيد وصندوق ومروحة فرشمن 

  للتنمية الدوليةمريكية األأعلنت الوكالة USAID  560666وايل عن إعادة أتهيل مركز الصحة العامة يف برطلة والذي سيساعد يف توفري خدمات الرعاية الصحية حلآب،  00بتاريخ 
  .UNDP لتعاون مع حمافظة نينوى وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائيابوذلك  ،يف سهل نينوىمواطن 
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 حمافظة دهوك
   سلة غذائية جافة يف قضاء عقرة. 266 ،آب 52وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين يف 

 

 السليمانيةحمافظة 
   آب مساعدات غذائية وغري غذائية اىل النازحني يف احملافظة، وكما يلي: سلة  52و 55للفرتة بني وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين، وحبسب البياانت الواردة اىل املركز

 .50928، سلة مالبس 50808، سلة صحية 50028غذائية جافة 
 حمافظة كركوك

   سلة مالبس. 00266سلة صحية،  020066سلة غذائية جافة،  00266آب  55بتاريخ وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين 
 

  حمافظة صالح الدين
 ائية وغري غذائية اىل النازحني يف خميمات العلم والشهامة مساعدات غذ،  آب 55و 02 بنيوحبسب البياانت الواردة اىل املركز للفرتة  ،وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين

لرت من منتوج زيت الغاز  000666قالب ثلج. إضافة لذلك، قام فرع الوزارة بتوفري  20066سلة غذائية جافة،  566 ، وكما يلي:والكرامة ومركز إستقبال البوهيازع
   مولدات كهرابء. 5راء صيانة اىل جملولدات خميمات النازحني وإ

  اط ابملنح املالية اليت قدمتها منظمة عائلة انزحة يف قضاء الشرق 046آب عن مشول  55أفادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد بتاريخTDH  الفرنسية حيث
 دينار. 2660666استلمت كل عائلة مبلغا مقداره 

 

  حمافظة األنبار
  أقضية زحيان على الغذائية وغري الغذائية املواد عدة توزيعب للهجرة الدولية املنظمة مع وابلتعاون عن قيامهاآب  04 يف والرصد للتنسيق املشرتك املركز ممثلية أعلنت 

 انزحة عائلة 896 حلوايل من املساعدات األول الوجبة توزيع سيتمكما . من عنه عائلة 820و هراو  من عائلة 502 التوزيع ومشل. الرمادي مدينة يف والقائم هوعن هراو 
 .القائم قضاء من

 النقال اهلاتف عرب املال حتويل مشروع خالل من األنبار يف حمافظة عائلة 855 من مساعدات مالية ألكثرآب عن قيامها بتقدمي  00بتاريخ  الالجئني لشؤون السامية املفوضيةعلنت أ 
 واحد لشهر لتدوم مصممة وهي دفعة – واحدة ملرة( عراقي دينار 8400666) أمريكي دوالر 866 مقداره مبلغاً  مشمولة كل عائلة استلمت .الربيطانية الدولية التنمية دائرةمن وبتمويل 

 الدولية التنمية دائرة عم وختطط املفوضية .األساسية االحتياجات واحلصول على اإلجيار دفع على لتساعدهم أشهر لثالثة املال من وحاجًة دفعات تضرراً  العوائل أكثر وستستلم بعض
DFID 5602 عام خالل عائلة 560066 اىل ساعدات املاليةامل لتوفري. 
 حمافظة اببل

  عن تنفيذ األنشطة التالية: آب، 58ولغاية  02فادت وزارة الصحة والبيئة مبوجب تقريرها للفرتة من أ 
o  كبسولة فيتامني   05توزيعA شريط فرفوليك على احلوامل واملرضعات من النازحني. 002على األطفال واملرضعات و 
o  منشور صحي. 555ندوة تثقيف صحي وتوزيع  55عقد 

 

 

 األمحر العراقي:مجعية اهلالل 
  واملدرج واجلدعة ومحام العليل  يف خميمات اخلازر وحسن شام ومجكور وديبگة ،5602 اب 02ولغاية  اب 0 منملخص النشاطات اإلغاثية اليت قدمتها اجلمعية للفرتة

 ما موضح يف اجلدول أدانه:مدينة املوصل، وكاملناطق احملررة من سيطرة العقرب و و  ومناطق داخل مدينة تكريت وخميم الكوييت وتل السيباط والشهامة

  فرد( 40602)عائلة  00005يورو اىل  5550066اب، بتوزيع منح مالية بلغ جمموعها  02اب لغاية  0قامت اجلمعية وابلتعاون مع الصليب األمحر االملاين للفرتة من 
 . إعتمدت آلية التوزيع على عدد أفراد العائلة الواحدة.من النازحني داخل مدينة أربيل

  بآ 02ولغاية  0رغيف خبز يف حمافظيت النجف االشرف واببل للفرتة من  900666توزيع. 
  املقدسة، ذي قار.بغداد، اببل، واسط، كربالء يف حمافظات مستفيد  820666اىل توزيع مياه صاحلة للشرب  

 مياه/لرت فرش انيلون منشفة بطانية موقد نفطي رغيف خبز ترمز جليكان كغم  52كيس رز  عبوة ماء سيت مطبخ سيت صحي متكاملة سلة غذائية جاهزة حصة غذائية ساخنة وجبة غذائية
0000666 000266 502666 402 402 50866 826 458 802 000240666 802 50265 458 802 0502650666 
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  حيث مشلت  وصالح الدين أربيلو  دهوكنينوى و يف حمافظات  ،بآ 02ولغاية  بآ 0من للفرتة اىل املستفيدين  اليت قدمتها اجلمعية الصحيةملخص النشاطات
وكما موضح يف  ،وخميمات اخلازر وحسن شام وزليكان احملررة يف جانيب مدينة املوصل األيسر واألمين العليل واملناطقالقيارة ومناطق حام  انحيةمدينة تكريت و األنشطة 

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

005 0520598 20228 000422 869 
 

 
 األمحراللجنة الدولية للصليب 

  وكما موضح يف اجلدول أدانه ،وصالح الدين واألنبار نينوى بغداد حمافظات يف فرد( مساعدات غذائية ومنزلية 220226أسرة ) 90592استلمت من اللجنة:  
 مشمع بطانية موقد نفطي جليكان غالية ترمز سيت مطبخ منشفة يد سلة صحية )رز( كغم سلة غذائية

90592 5520552 90592 040296 90592 90592 90592 040296 90592 220226 90592 
 

 
 

  5590566 تركيب وحدات الكلور يف مشاريع ماء مناطق احلمزة والشامية والديوانية يف حمافظة الديوانية. املستفيدين من املشاريع يبلغ عددهم حوايلو البدء بتجهيز 
 انزح. 00266مواطن مقيم و

 واخلالص يف حمافظة دايىل. الشروع إبعادة التأهيل الشامل لوحدات مياه يف انحييت املقدادية 
  انزح. 00566مواطن مقيم و 560666البدء إبعادة أتهيل وحدات مياه يف قضاء احملمودية ملنفعة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 مري حممد علي حسنيعبد األ

رئيس املركز املشرتك للتنسيق والرصد 
JCMC 

 9327 آب 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زيد من املعلومات يرج  االتصال ب::مل
 .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 
 االمني العام جمللس الوزراء / للتفضل ابلعلم... مع التقدير. 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.وزارة الداخلية / 
 .وزارة اهلجرة واملهجرين/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .وزارة الصحة/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 المنا... مع التقدير.وزارة الرتبية/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واع 
 .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 / 
 ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير. / للتفضلوزارة النقل 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.وزارة املوارد املائية / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.وزارة العمل والشؤن االجتماعية / 
 طالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير./ للتفضل ابالوزارة االعمار واالسكان والبلدايت العامة 
 .مركز العمليات الوطين/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.امانة بغداد / 
 .حمافظة بغداد/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
  اببل/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة 
 .حمافظة االنبار/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .حمافظة النجف االشرف/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 منا... مع التقدير.حمافظة كربالء املقدسة/ للتفضل ابالطالع واخذ ما يلزم واعال 
 .حمافظة نينوى/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .حمافظة دايىل/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .حمافظة صالح الدين/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 مايلزم واعالمنا... مع التقدير. / للتفضل ابالطالع واخذحمافظة ميسان 
 .حمافظة واسط/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة املثىن / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة كركوك / 
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 ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير./ للتفضل حمافظة ذي قار 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة الديوانية / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة البصرة / 
  حكومة اقليم كوردستان / وزارة الداخلية /مركز تنسيق االزمات املشرتكJCCفضل ابلعلم... مع التقدير./ للت 
 .بعثة االمم املتحدة ووكاالهتا يف العراق، للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .اللجنة الدولية للصليب االمحر يف العراق/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
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