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 7203 أيلول 42                                                               13 تقرير رقم:
 جهود اإلغاثة االنسانية

 (أيلول 24 ولغاية آب 13)للفرتة من 
 

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

 بغدادحمافظة 
  املفوضية السامية  من وذلك بدعم فرد خالل شهر آب، 111أفادت اجلمعية الطبية العراقية املوحدة عن تقدمي خدمات صحية من خالل الفريق الطيب املتنقل اىل

 .لشؤون الالجئني
 حمافظة نينوى

  ،بياانت الواردة اىل املركز وحبسب الوزعت وزارة اهلجرة واملهجرين مواد غذائية وغري غذائية على النازحني داخل وخارج املخيمات والسكان يف املناطق احملررة يف احملافظة
 يف اجلدول أدانه: ، وكما موضحأيلول 11آب و 11 للفرتة بني

 خيمة دوشك غاز تنور ثلج قالب هواء مربدة مالبس سلة /لرتماء ماء سيت ترمز نفطي موقد حصرية بطانية سلة سريعة سلة صحية سلة غذائية جافة

113111 111 181 1121 111 205 181 13210 131113120 13005 18 123101 108 102 18 
 

 يلي وكما ،أيلول 33ولغاية  آب 24 من للفرتة تقاريرهااستجابة وزارة الصحة والبيئة لألزمة يف املوصل وحبسب  ملخص: 
o   ثنائي النمط.سنوات من انزحي تلعفر بلقاحي احلصبة وشلل األطفال  2طفل دون  13101تلقيح 
o  وتواجد لسيارات اإلسعاف. 1عيادات متنقلة يف خميم السالمية  2نصب 
o  1تعمل الوزارة وابلتنسيق مع املنظمات الدولية على تشييد مركز صحي كرفاين يف خميم السالمية. 
o .توزيع حبوب تعقيم املياه اىل السكان يف خميمات النازحني واملناطق احملررة 

   فرد خالل شهر آب، وذلك بدعم من منظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة  183111أفادت اجلمعية الطبية العراقية املوحدة عن تقدمي خدمات صحية اىل
 للسكان وصندوق األموال اجملمعة لصاحل العراق ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. 

 

 السليمانيةحمافظة 
   سلة صحية.  13100سلة غذائية جافة و 13100أيلول ،  18 يفوزعت وزارة اهلجرة واملهجرين، وحبسب البياانت الواردة اىل املركز 

 حمافظة كركوك
  املفوضية السامية لشؤون من فرد خالل شهر آب، وذلك بدعم  21أفادت اجلمعية الطبية العراقية املوحدة عن تقدمي خدمات صحية من خالل الفريق الطيب املتنقل اىل

 الالجئني
  

  حمافظة صالح الدين
  يف خميمي العلم والشهامة يف قضاء تكريت.لب ثلج اق 13100، أيلول 11آب و 11بني وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين، وحبسب البياانت الواردة اىل املركز 
  آب، وذلك بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان وصندوق األموال  فرد خالل شهر 13021أفادت اجلمعية الطبية العراقية املوحدة عن تقدمي خدمات صحية اىل

 اجملمعة لصاحل العراق ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. 
 

  حمافظة األنبار
  18يف خميم كيلو 115سلة غذائية جافة يف خميمات املدينة السياحية و 13000 ،أيلول 11يف وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين، وحبسب البياانت الواردة اىل املركز . 
 فرد خالل شهر آب، وذلك بدعم  1103118فرد وخدمات املاء والصرف الصحي اىل  153111دت اجلمعية الطبية العراقية املوحدة عن تقدمي خدمات صحية اىل أفا

لسكان وصندوق األموال اجملمعة لصاحل العراق ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ومنظمة األمم من منظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة ل
 املتحدة للطفولة واإلحتاد األورويب.
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 حمافظة كربالء 
  ندوة توعية صحية، توزيع  12صحي، عقد  منشور 115أيلول، عن تنفيذ األنشطة التالية: توزيع  11و 1أفادت وزارة الصحة والبيئة بتقريرها الصادر للفرتة بني

 سنوات. 2طفل دون سن  111امرأة و 15حبة تعقيم املياه، تلقيح  1,881
  املفوضية السامية لشؤون من  فرد خالل شهر آب، وذلك بدعم 11أفادت اجلمعية الطبية العراقية املوحدة عن تقدمي خدمات صحية من خالل الفريق الطيب املتنقل اىل

 الالجئي
 

 األشرف حمافظة النجف
   سلة تضمنتعائلة انزحة يف احملافظة،  1,000مساعدات غذائية وغري غذائية اىل حصص ، 1011آب  12ولغاية  10للفرتة من وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين :

 .غذائية ، حقيبة مدرسية ، سلة صحية ، حاسبة يدوية
  دوشك سفنج 500عائلة انزحة يف احملافظة، وكما يلي:  100، مساعدات غري غذائية اىل 1011 أيول 18و 11بني وزعت اللجنة العليا إليواء وإغاثة النازحني للفرتة 

 سلة صحية. 500وسادة و 500و
   لسامية لشؤون فرد خالل شهر آب، وذلك بدعم املفوضية ا 21أفادت اجلمعية الطبية العراقية املوحدة عن تقدمي خدمات صحية من خالل الفريق الطيب املتنقل اىل

 الالجئني
 1103000حيث استلمت كل عائلة مبلغًا مقداره عائلة من النازحني،  181، منح مالية اىل 1011أيلول  2بتاريخ  الدويل محراألالدولية للصليب  اللجنة توزع 

 .دينار
  

 

 

 مجعية اهلالل األمحر العراقي:
  والنمرود واملدرج واجلدعة يف خميمات اخلازر وحسن شام ومجكور وديبگة ،1011 اب 11ولغاية  اب 11 منملخص النشاطات اإلغاثية اليت قدمتها اجلمعية للفرتة 

ا موضح يف اجلدول ممدينة املوصل، وكعدد من أحياء و  وقرية العوجة وقضاء احلمدانية ومناطق داخل مدينة تكريتوسيطرة العقرب وتل السيباط  ومحام العليل والشهامة
 أدانه:

 ةغذائي وجبة
 ساخنة

 غذائية حصة
 جاهزة

 غذائية سلة
 متكاملة

 سيت
 صحي

 سيت
 رز كيس ماء عبوة مطبخ

 سله ترمز جليكان كغم 13
 موقد دوشك خبز رغيف منزلية

 فرش منشفة بطانية فانوس نفطي
 /لرتمياه غالية انيلون

1113200 113818 103211 13115 13155 13200 13250 13111 105 120 131113000 120 105 111 13251 13118 13081 105 1231113000 

 من  فرد( 118عائلة ) 111اىل  دوالر 113100، بتوزيع منح مالية بلغ جمموعها آب 11لغاية و  11مت اجلمعية وابلتعاون مع الصليب األمحر االملاين للفرتة من قا
 . إعتمدت آلية التوزيع على عدد أفراد العائلة الواحدة.النازحني داخل مدينة أربيل

  فرد( من النازحني  112عائلة ) 15دوالر اىل  23800، بتوزيع منح مالية بلغ جمموعها آب 11لغاية و  11قامت اجلمعية وابلتعاون مع الصليب األمحر االملاين للفرتة من
 داخل مدينة املوصل. اعتمدت آلية التوزيع على عدد أفراد العائلة الواحدة.

  بآ 11ولغاية  11لنجف االشرف واببل للفرتة من رغيف خبز يف حمافظيت ا 513000توزيع. 
  بغداد، اببل، واسط، كربالء املقدسة، ذي قار.يف حمافظات مستفيد  123000اىل توزيع مياه صاحلة للشرب  
  حيث مشلت األنشطة  وصالح الدين أربيلو  دهوكنينوى و يف حمافظات  ،بآ 11ولغاية  11من للفرتة اىل املستفيدين  اليت قدمتها اجلمعية الصحيةملخص النشاطات

وكما موضح يف اجلدول  ،وخميمات اخلازر وحسن شام وزليكان احملررة يف جانيب مدينة املوصل األيسر واألمين العليل واملناطقام القيارة ومناطق مح انحيةمدينة تكريت و 
 :أدانه

 مصابني نقل طبية خدمات صحية توعية نفسي دعم اسعافية خدمات
111 1123110 13151 113121 112 
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 األمحراللجنة الدولية للصليب 
  وكما موضح يف اجلدول أدانه ،وصالح الدين واألنبار نينوى بغداد حمافظات يف مساعدات غذائية ومنزليةمن اللجنة، فرد(  113580أسرة ) 13110استلمت:  

 مشمع بطانية نفطي موقد جليكان غالية ترمز مطبخ سيت يد منشفة صحية سلة كغم)رز(   غذائية سلة
13
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 صورة عنه اىل :
 .مكتب رئيس الوزراء/ للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
 للتفضل ابلعلم... مع التقدير.جملس 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 
  الوزراء / للتفضل ابلعلم... مع التقدير.مكتب االمني العام جمللس 
 االمني العام جمللس الوزراء / للتفضل ابلعلم... مع التقدير. معاون مكتب 
  للتفضل ابلعلم... مع التقدير.إعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابيةعادة إصندوق / 
 تقدير.وزارة اخلارجية/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع ال 
 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 
 ر.وزارة الصحة/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدي 
 .وزارة الرتبية/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .وزارة التجارة/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .وزارة البلدايت واالشغال العامة/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 ايلزم واعالمنا... مع التقدير./ للتفضل ابالطالع واخذ موزارة 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 / 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.رة االعمار واالسكان والبلدايت العامةوزا / 
 .مركز العمليات الوطين/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.امانة بغداد / 
 ع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة بغداد/ للتفضل ابالطال 
 .حمافظة اببل/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .حمافظة االنبار/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .حمافظة النجف االشرف/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
   كربالء املقدسة/ للتفضل ابالطالع واخذ ما يلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة 
 .حمافظة نينوى/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .حمافظة دايىل/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 مع التقدير.حمافظة صالح الدين/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا ... 
 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 / 
 واعالمنا... مع التقدير./ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم حمافظة كركوك 
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 .غرفة عمليات االمانة العامة جمللس الوزراء/ للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
 للتفضل ابلعلم... مع التقدير.االمانة العامة جمللس الوزراء/الدائرة القانونية / 
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