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 7101 تشرين األول 11                                                      33 تقرير رقم:
 

 جهود اإلغاثة االنسانية
 (تشرين األول 11 ولغاية أيلول 12)للفرتة من 

 

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

 

 بغدادحمافظة 
  فرد(. تضمنت احلملة رفع النفاايت وسحب  444) عائلة انزحة 09أجرت أمانة بغداد محلة خدمية يف جممع النيب شيت للنازحني يف منطقة بوب الشام والذي حيوي

ن تزويد اجملمع حباوايت للنفاايت عاملياه املتجمعة ومعاجلة األانبيب املتضررة وختصيص كابسة نفاايت وشافطة للمياه الثقيلة كون اجملمع ال توجد فيه شبكة جماري، فضالً 
 .4عدد 

  شخص خالل شهر أيلول. 00من خالل الفريق الطيب املتنقل اىل قدمت اجلمعية الطبية العراقية املوحدة خدمات صحية 
 

 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

 ، وكما موضح يف اجلدول أدانه:تشرين األول 0و 1بني  للفرتة
 تنور غاز حليبعلبة  سلة مالبس ماء/لرت سيت ماء كرسي معاقني موقد نفطي حصرية بطانية سلة سريعة سلة صحية سلة غذائية جافة

132.71 42901 .2472 12201 492 472 29 12299 .24442999 472 32499 124 
 

 لرت نفط أبيض  2.2999فضاًل عن جتهيز  .2949.لرت، إسطوانة غاز  39.2919ابملنتوجات النفطية وكما يلي: بنزين  جهّزت وزارة النفط حمطات التعبئة يف احملافظة
 اىل خميمي اجلدعة ومحام العليل.

  172331تشارات الطبية والعالجية اىل أيلول، وكما يلي: تقدمي االس 3.و 14نفذت املنظمة الدولية للهجرة أنشطة إغاثية يف خميمات النازحني واملناطق احملررة للفرتة بني 
خيم كبرية  2شخص، ، نصب  170حزمة مواد غري غذائية، تقدمي مستلزمات دعم سبل املعيشة اىل  070شخص، توزيع  72137شخص وخدمات الدعم نفسي اىل 

(Rubb hall تنفيذ مشروع بىن حتتية سريع األثر عدد ،)1 . 
 شخص يف مناطق القيارة والسالمية واحلاج علي والنمرود، وذلك خالل شهر أيلول. 32039.خدمات صحية اىل  قدمت اجلمعية الطبية العراقية املوحدة   

 

 
 السليمانيةحمافظة 

  سلة صحية اىل النازحني يف عموم احملافظة. 12319وسلة غذائية جافة  329تشرين األول،  0و 2 بنيوزعت وزارة اهلجرة واملهجرين       
 

 حمافظة كركوك
  سلة مالبس على النازحني 12999سيت ماء،  299سلة صحية،  2129.سلة غذائية جافة،  2429.تشرين األول،  0و 1وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين للفرتة بني 

 يف قضاء احلوجية والنواحي والقرى التابعة له احملررة. واملقيمني
  حملاور القريبة من خطوط التماس اىل خميمات النزوح.حافلة لنقل انزحي احلوجية من خمتلف ا 29خصصت حمافظة كركوك 
  أفادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد عن قيام برانمج الغذاء العامليWFP  عائلة انزحة يف خميمات  1329.2حصة غذائية اىل  112740يف آب وأيلول، بتوزيع

 1كغم، أما العوائل اليت يزيد عدد أفرادها عن   39أفراد حصة غذائية حوايل  1ئلة مكونة من أقل من وابوه وحيياوه ونزراوه وداقوق(. إستلمت كل عا 7، .، 1)ليالن 
 كغم شهرايً. إشتملت احلصة الواحدة على املواد التالية: طحني، رز، محص، عدس، سكر، برغل، زيت، ملح.  149أشخاص فقد إستلمت حصة تزن حوايل 
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  أيلول، قام عدد من املنظمات بتوزيع املواد اإلغاثية اىل النازحني يف احملافظة وكما موضح يف اجلدول أدانه: 3.والرصد يف حبسب ممثلية املركز املشرتك للتنسيق 
 WEO IOM NRC أنقذوا الطفولة World Vision CDO أطباء العامل اإلغاثة الدولية Tearfund فوكسيف اإليطالية املنظمة

 ترمز جليكان مربدة فرش حصة صيفية حصص وجبة سريعة حصص وجبة سريعة حصة غذائية طباخ صحة نفسية رعاية صحية أتسيسي مشاريع حاوية قمامة منظفات صحية ماليةمساعدات  حصة غذائية نوع املساعدة

 .39 12444 ..1 7. 444 11 2 071 12101 مستفيد 12940 مستفيد 32101 مستفيد 129 2 199 مستفيد 12299 129 لعددا

  بتلقيح حوايل  تشرين األول، 1أيلول و .1للفرتة بني  قامت كوادر وزارة الصحة والبيئة املتواجدين يف حماور إستقبال انزحي احلوجية يف مكتب خالد وداقوق والدبس
قيام هذه الكوادر بتقدمي اخلدمات  فضاًل عن طفل يف انحية الرشاد بعد حتريرها. 114سنة بلقاحي شلل األطفال واحلصبة، منهم  12طفل انزح دون سن  72097

 شخص يف احملاور املذكورة آنفاً. 42399العالجية والوقائية اىل حوايل 
  شخص خالل شهر أيلول. 44قدمت اجلمعية الطبية العراقية املوحدة خدمات صحية من خالل الفريق الطيب املتنقل اىل 
  أعلنت املنظمة الدولية للهجرةIOM أيلول. 3.و 14انزح لنقلهم من حمور الدبس اىل خميم ليالن وذلك للفرتة بني  139ئط نقل اىل عن قيامها بتوفري وسا 
  أعلن صندوق األمم املتحدة للسكانUNFPA  تشرين األول، عن قيامه بنشر صالة والدة متنقلة وفريق لإلستجابة حلاالت العنف على أساس النوع اإلجتماعي  2يف

 (.SIDAيف املناطق احملررة من قضاء احلوجية، وكذلك بدعم من الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدولية )
  

 
 حمافظة دايىل

 ، تشرين األول:  4و 7يف  عن تنفيذ األنشطة اإلغاثية التالية أفادت ممثلية املركز للتنسيق والرصد 
o  خيمة ومواد إغاثية اىل العوائل العائدة املهدمة دورها يف قرييت البوخيال والبوبكر يف انحية السد العظيم. 129توزيع 
o  إقليم كردستان اىل قضاء بعقوبة وانحية السد العظيم. عائلة انزحة قادمة من .14قامت املفوضية السامية لشؤون الالجئني بتوزيع مواد غري غذائية اىل 

  يف خميم سعد، وذلك خالل شهر أيلول. أشخاص 090قدمت اجلمعية الطبية العراقية املوحدة خدمات صحية من خالل عيادة الصحة اإلجنابية اىل 
 

  حمافظة صالح الدين
  ،سلة غذائية جافة يف قضاء بيجي وانحية الصينية والساحل األيسر من قضاء الشرقاط.  429تشرين األول،  2و 1بني وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين  
  لرت.  792049لرت، زيت الغاز  392942لرت، نفط  312109تشرين األول، حمطات التعبئة يف الشرقاط ابملنتوجات النفطية وكمايلي: بنزين  7جهّزت وزارة النفط بتاريخ 
  شخص يف قضاء الشرقاط وخميمات احلجاج والعلم والشهامة، وذلك خالل شهر أيلول. 2210.قدمت اجلمعية الطبية العراقية املوحدة خدمات صحية اىل 

 

 
  حمافظة األنبار

  حتريرهيف قضاء عنه بعد  سنة بلقاحي شلل األطفال واحلصبة 12طفل دون  413حوايل  بتلقيحقامت كوادر وزارة الصحة والبيئة. 
  لرت،  222199لرت، نفط  2299..1تشرين األول، حمطات التعبئة يف الفلوجة والگرمة والصقالوية ابملنتوجات النفطية كمايلي: بنزين  7جهّزت وزارة النفط بتاريخ

 لرت.  032299زيت الغاز 
   شخص، وذلك خالل شهر أيلول. 11.2934والصرف الصحي اىل شخص وخدمات املاء  712104قدمت اجلمعية الطبية العراقية املوحدة خدمات صحية اىل 
  أعلنت املنظمة الدولية للهجرةIOM  حزمة اىل النازحني  299حزمة من املواد غري الغذائية اىل العوائل النازحة يف احلبانية و 302تشرين األول، عن توزيع  7بتاريخ

انزح إسبوعياً يف مناطق الفلوجة وعامرية  12999رقها الطبية األربعة بتقدمي الرعاية الصحية اىل حوايل الساكنني خارج املخيمات يف قضاء هيت. فضالً عن إستمرار ف
 الفلوجة وهيت والگرمة.
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 حمافظة اببل
  اللجنة الدولية للصليب األمحر  ةاشر عن مب ،تشرين األول 4بتاريخ  يف حمافظة اببل ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد أفاّدتICRC املنح من الوجبة األوىل بتوزيع 

دينار. وسيتبع هذه الوجبة من التوزيعات ثالث وجبات أخرى. كما  4792999قضاء القاسم، حيث إستلمت كل عائلة مبلغاً مقداره  يفعائلة انزحة  147اىل  املالية
 مشروعاً مدراً للدخل لتحسني الضروف املعيشية للعوائل النازحة واجملتمع املضيف يف احملافظة. 4.بتجهيز  IOMقامت منظمة اهلجرة الدولية 

 
 حمافظة واسط 

  عائلة انزحة يف احملافظة 499قامت وزارة اهلجرة واملهجرين بتوزيع سالت غذائية اىل.  
 

 حمافظة كربالء املقدسة
  امرأة، توزيع نشرات  140طفل و ..7تشرين األول، وكمايلي: تلقيح  1و 7قدمتها اىل النازحني يف احملافظة للفرتة بني ملخص نشاطات وزارة الصحة والبيئة اليت

 .727.7، توزيع حبوب تعقيم املياه عدد 9.، عقد ندوات تثقيف صحي عدد 743توعية عدد 
 شخص خالل شهر أيلول. 27ملتنقل اىل قدمت اجلمعية الطبية العراقية املوحدة خدمات صحية من خالل الفريق الطيب ا 
 

 األشرف حمافظة النجف
  سلة صحية اىل النازحني يف مركز املدينة وقضاء الكوفة وانحية  729سلة غذائية،  299تشرين األول،  2و 1وزعت اللجنة العليا إلغاثة وإيواء النازحني للفرتة بني

 الرضوية ومنطقة سيد إبراهيم.
   شخص خالل شهر أيلول. 47العراقية املوحدة خدمات صحية من خالل الفريق الطيب املتنقل اىل قدمت اجلمعية الطبية 
  مشروعاً مدراً للدخل على العوائل النازحة واجملتمع املضيف يف عموم مناطق احملافظة. يتضمن كل مشروع مستلزمات أتسيس أعمال  41وزعت املنظمة الدولية للهجرة

 يف توفري ضرورايت احلياة.مدرة للدخل تساعد العائلة 
 

 حمافظة ميسان
  وزّع برانمج األغذية العامليWFP  92999.عائلة انزحة يف خميم عيون ميسان حيث استلم كل فرد من أفراد العائلة مبلغاَ مقداره  39منح مالية بدل املواد الغذائية اىل 

 ركة آسيا سيل لإلتصاالت.دينار، وذلك ابلتعاون والتنسيق مع فرع وزارة اهلجرة واملهجرين وش
  وّزعت املفوضية السامية لشؤون الالجئنيUNHCR  دوالر لكل عائلة حيث استندت آلية إختيار العوائل حبسب  499عائلة انزحة وبواقع  .2منح مالية اىل

   لإلتصاالت. عدد أفراد العائلة الواحدة، وذلك ابلتعاون والتنسيق مع فرع وزارة اهلجرة واملهجرين وشركة زين العراق
 

 خمتلف احملافظات
  نفذه تشخص يف حمافظات بغداد ونينوى وصالح الدين واألنبار مواد غري غذائية ضمن مشروع كفالة اليتيم الذي تدعمه اجلمعية الكويتية لإلغاثة و  2999.إستلم

 اجلمعية الطبية العراقية املوحدة، وذلك خالل شهر أيلول.
 

 العراقي:مجعية اهلالل األمحر 
 ومحام  والنمرود ، يف خميمات اخلازر وحسن شام ومجكور وديبگة واملدرج واجلدعة913.أيلول  79ولغاية  1اثية اليت قدمتها اجلمعية للفرتة من ملخص النشاطات اإلغ

وصل الزاب وقضاء احلمدانية وعدد من أحياء مدينة املوالشهامة وتل السيباط ومناطق داخل مدينة تكريت وقضاء الشرقاط وانحية العلم وانحية واحلاج علي العليل 
 ما موضح يف اجلدول أدانه:ودهوك وكركوك وأربيل، وك

وجبة غذائية 
 ساخنة

حصة غذائية 
 جاهزة

سلة غذائية 
 متكاملة

سيت 
 صحي

سيت 
حلم  عبوة ماء مطبخ

سله  ترمز جليكان )كغم(
موقد  دوشك رغيف خبز منزلية

فرش  منشفة بطانية نفطي
 مياه/لرت غالية انيلون

432999 42199 12247. 7211. 7211. .2794 .22732 .231. 12119 714 .23.02199 1212. 12419 ..2411 .2429 12119 12119 .421102999 
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  أيلول 79ولغاية  1رغيف خبز يف حمافظيت النجف االشرف واببل للفرتة من  1192999توزيع. 
  مستفيد يف حمافظات بغداد، اببل، واسط، كربالء املقدسة، ذي قار.  422999توزيع مياه صاحلة للشرب اىل 
  يف حمافظات نينوى ودهوك وأربيل وصالح الدين حيث مشلت األنشطة  أيلول، 79ولغاية  1من للفرتة اىل املستفيدين  اليت قدمتها اجلمعية الصحيةملخص النشاطات

ناطق غرب االنبار زليكان وممدينة تكريت وانحية القيارة ومناطق محام العليل واملناطق احملررة يف جانيب مدينة املوصل األيسر واألمين وخميمات اخلازر وحسن شام و 
 ما موضح يف اجلدول أدانه:واحلوجية، وك

 نقل مصابني خدمات طبية توعية صحية دعم نفسي اسعافيةخدمات 
434 .032419 292924 102119 177 

 
 اللجنة الدولية للصليب األمحر

  وكما موضح يف اجلدول أدانهواألنبار، ودايىل بغداد  فرد( مساعدات غذائية ومنزلية يف حمافظات 772129أسرة ) 222.2استلمت من اللجنة:  
 مشمع بطانية موقد نفطي جليكان غالية ترمز سيت مطبخ منشفة يد سلة صحية كغم)رز(   سلة غذائية
12402 2.27.2 12402 .2099 12402 12402 12402 .23.9 12402 12039 12402 

 

 ية وواسط واالنبار واملثىن والسليمان يف حمافظات بغداد والنجف االشرف وكربالء املقدسة فرد( 42119.عائلة ) 42979 وزعت اللجنة خالل شهر أيلول مبالغ مالية اىل
 دينار عراقي. 1242424112340ربيل والقادسية، حيث بلغ جمموع املبالغ املوزعة أواببل وكركوك و  والبصرة ودهوك ودايىل

  واملثىن والسليمانية والبصرة ودهوك  يف حمافظات النجف االشرف وكربالء املقدسة فرد( 12944عائلة ) 134 مبالغ مالية اىل تشرين االولوزعت اللجنة خالل شهر
 دينار عراقي. 4.200424.9حيث بلغ جمموع املبالغ املوزعة  وأربيل،وكركوك 

  مواطن انزح. 42299مواطن مقيم و 02.99..حمطة ملعاجلة املياه يف قضائي احلمزة والشامية يف حمافظة الديوانية ملنفعة  7.إجناز مشروع الوقاية من الكولريا يف 
 مواطن مقيم. 32999أتهيل حمطة ماء البوجسرة يف املقدادية يف حمافظة دايىل لتوفري املاء الصاحل للشرب اىل  إكمال 
  انزح يف قرى احملمودية. 12.99مواطن مقيم و 92999.إكمال أتهيل حمطة ماء يف قضاء احملمودية يف حمافظة بغداد ملنفعة 
  الغريب ملدينة املوصل. اهلدف من املشروع لضمان جتهيز املواطنني ابملاء حال تشغيل حمطات معاجلة املياه. العدد املتوقع  حمطة لتغذية املياه يف اجلانب 11البدء بتأهيل

 شخص. 4192999من املستفيدين حوايل 
  انزح. 499مواطن مقيم و 22999.إجناز وحدة ماء الوجيهية يف قضاء املقدادية مبحافظة دايىل. عدد املستفيدين املتوقع حوايل 
  انزح. 499مواطن مقيم و 22999إجناز أتهيل حمطيت ماء التنت والثباتية يف منطقة هبهب يف قضاء اخلالص. العدد املتوقع من املستفيدين حوايل 
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 مكتب االمني العام جمللس الوزراء / للتفضل ابلعلم... مع التقدير. 
 االمني العام جمللس الوزراء / للتفضل ابلعلم... مع التقدير. معاون مكتب 
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 .وزارة اخلارجية/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 مع التقدير. / للتفضل ابلعلم...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 
 ذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.وزارة الرتبية/ للتفضل ابالطالع واخ 
 .وزارة التجارة/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .وزارة البلدايت واالشغال العامة/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
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 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير. /وزارة 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. 
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 .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 
 طالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير./ للتفضل ابالحمافظة ميسان 
 .حمافظة واسط/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.حمافظة املثىن / 
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