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 7101 الثاينتشرين  1                                                           53 تقرير رقم:
 جهود اإلغاثة االنسانية

 (تشرين الثاين 1 ولغاية تشرين األول 11 من )للفرتة
 راق.واملنظمات الدولية العاملة يف الع ، شبكة ممثليات املركز املشرتك للتنسيق والرصدالواردة يف هذا التقرير هي وفق املعطيات املقّدمة من قبل احلكومة العراقيةإّن املعلومات  

 حمافظة نينوى
 ياانت الواردة اىل املركز بان يف املناطق احملررة يف احملافظة، وحبسب الوزعت وزارة اهلجرة واملهجرين مواد غذائية وغري غذائية على النازحني داخل وخارج املخيمات والسك

 ، وكما موضح يف اجلدول أدانه:تشرين األول 10و 01يف 
 صفيحة طاقة مشسية سلة مالبس موقد نفطي حصرية بطانية سلة سريعة سلة صحية سلة غذائية جافة

.46.0 .46.0 6.0 049.1 6.0 6.0 6.0 147.. 
 

  دائرة صحة نينوى ردهة للتأهيل التغذوي يف مستشفى املوصل العام لعالج حاالت سوء التغذية الشديدة.افتتحت 
  لرصد يف الوزارة، وكما موضح يف اجهزت وزارة النفط حمطات التعبئة يف حمافظة نينوى ابملنتوجات النفطية، وحبسب البياانت اليت أفاد هبا ممثل املركز املشرتك للتنسيق و

 أدانه:اجلدول 
 جتهز نفط أبيض اىل خميمات النزوح )السالمية، اجلدعة، محام العليل( غاز سائل زيت الغاز نفط أبيض بنزين الفرتة

 08.4111 084.02 4892...04 142174002 640984.79 تشرين األول 9-07
 4111.. 014111 0411741.7 1406.4990 429.4908. تشرين األول 10-12
 --- 1162 67.4908 .4.0..7 .04110427 تشرين األول 17-18

 تشرين األول، عن إطالقها محلة طارئة للمحافظة على صحة املاشية يف حمافظة نينوى. تتضمن احلملة تلقيح حوايل مليون  .1علنت منظمة األغذية والزراعة بتاريخ  أ
 س من املاشية. رأ 614111الغنية ابلربوتينات اىل طن من األعالف  04211رأس من املاشية وتقدمي 

  حيث من انزحي املوصل جراء العمليات العسكرية مصاب 081بدعم من اجلمعية الكويتية لإلغاثة واهلالل األمحر الكوييت تكفلت قنصلية دولة الكويت مبعاجلة ،
  ستجري هلم العمليات يف أحد مستشفيات أربيل اخلاصة.

  بلدة عائلة نزحت مؤخراً من بلدة تل أسقف والقرى احمليطة اىل  111تشرين األول، عن تقدمي مواد غري غذائية اىل  19أعلنت املفوضية السامية لشؤون الالجئني يف
فطية، فراش املقدمة فرش، بطانيات، مدافئ ن للمرة الثالثة خالل الثالثة أعوام املاضية. تضمنت املساعدات فوضية أن عددا من العوائل قد نزحالقوش، وقد ذكرت امل

 لألرضيات، جليكاانت للماء وأخرى للوقود وعدد صحية وعدد املأوى الطارئ.
  منظمة أعلنتACTED  طفل، تقدمي عدد املأوى الطارئ اىل  12.تقدمي الدعم النفسي واإلجتماعي اىل تنفيذ األنشطة التالية: تشرين األول، عن  .0بتاريخ

أسرة يف مدينة املوصل  .1.عائلة، تقدمي مساعدات مالية طارئة اىل  791أسرة، توزيع املاء والسالت الصحية اىل  117تقدمي عدد العزل للمأوى اىل  أسرة، 0.6
 وذلك خالل شهر أيلول.

  عكس الضروف للدمار مما ي تني يف األحياء اليت تعرضللمواطنتشرين األول، عن تغري يف اإلحتياجات الطبية  07أشارت منظمة أطباء بال حدود يف تقريرها الصادر يف
ت ان اىل منازهلم الحظجة العمليات العسكرية ولكن مع بدء عودة السكاملعيشية للمواطنني. وقد ذكرت يف التقرير أنه ولفرتة ليس ابلبعيدة كانت تستقبل اجلرحى نتي

مة وعدم توفر شرب املياه غري النظيفة والتعرض للتسمم نتيجة إنعدام الكهرابء لتشغيل برادات حفظ األطع إزدايد كبري يف أعداد املرضى املصابني ابألمراض املعوية نتيجة
 غاز الطبخ. أما األطفال فيصابون ابألمراض اجللدية بسبب قلة النظافة ولعبهم يف أماكن قريبة من اجملاري املتضررة.

 حمافظة دهوك 
  حصرية اىل النازحني يف احملافظة. 4111.سلة غذائية جافة و 014111تشرين األول  10وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين يف 

 حمافظة السليمانية
  سلة صحية .84.9تشرين األول مساعدات غذائية وغري غذائية اىل النازحني يف احملافظة وكما يلي: سلة غذائية جافة  10و 01وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين يف ،

 .21.، دوشك 21.، ترمز 014887، بطانية 94699
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 حمافظة كركوك
   سلة غذائية جافة،  211تشرين األول  10سلة غذائية جافة يف قرى جنوب غرب كركوك كما وزعت يف  11.تشرين األول  01وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين يف

 ترمز اىل انزحي حمافظة كركوك وطوزخورماتو. 211بطانية ، 04111سلة صحية ، 211
  طفل  92.سنة يف مكتب خالد والدبس و 02طفل من انزحي احلوجية دون سن  796تشرين األول، بتلقيح حوايل  06و 9الصحة والبيئة للفرتة بني قامت وزارة

 سنة يف انحييت الرشاد والعباسي يف قضاء احلوجية بلقاحي شلل األطفال ثنائي النمط واحلصبة. 02دون سن 
  وزّع برانمج األغذية العامليWFP ابوة، حيياوة، نزراوا، داقوق. إستلمت كل .-0األول من املساعدات الغذائية اىل النازحني يف خميمات ليالن  شهر تشرين حصة ،

 .8406كغم. بلغ عدد العوائل املستفيدة   0.1أو أكثر أستلمت حصة تزن حوايل  8كغم بينما العوائل اليت يكون عددها   71حصة تزن حوايل  8عائل أفرادها أقل من 
 حصة. 942.2وعدد احلصص املوزعة بلغ 

 كغم أرز 2ى املواد التالية: عل قامت مجعية الشرق األوسط للتنمية واإلغاثة بتوزيع سالت غذائية اىل العوائل النازحة يف خميم داقوق حيث مشلت السلة الغذائية الواحدة
  0كيس معكرونة،   1شعرية،  كيس  1غم شاي،  111غم عدس،  711غم فاصولياء،  711كغم سكر،   0عبوة معجون طماطه.  1عبوة زيت طعام،  1بسميت، 

 كغم متر. 
  

 حمافظة دايىل
   2طفل دون سن  207قيام دائرة صحة دايىل بتنفيذ محلة ملتابعة املتسربني من خدمات التلقيحات ورعاية األم والطفل يف انحية السعدية حيث مت تلقيح حوايل 

 طفل. 178سنوات ومتابعة التقييم التغذوي اىل حوايل 
  تشرين األول، عن قيامها بتوزيع حصص آلية اإلستجابة السريعة املقدمة من منظمة  0.أعلنت منظمة أايدي الرمحة يفUNICEF  غالبيتها من عائلة  24111اىل

 أفراد ملدة إسبوع. 7ن ة املكونة مومواد تنظيف تكفي حاجة العائلالعائدين وعدد من العوائل النازحة يف انحية العظيم. تضمنت احلصص املوزعة مياه للشرب وأغذية 
  حمافظة صالح الدين

  سلة سريعة يف انحية الزوية التابعة اىل قضاء بيجي. 121سلة غذائية جافة و 121تشرين األول  01وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين يف 
 لعني البيضاء ومفرق قضاء اىل العوائل العائدة يف مناطق اجملمعات واسلة سريعة  2.سلة صحية،  2.سلة غذائيةجافة،  2.توزيع واملهجرين ب قيام فرع وزارة اهلجرة

 . تشرين األول 06الشهامة وذلك يف سلة غذائية جافة يف خميم  069توزيع  الشرقاط، كما مت
  يف خميم العلم سنة  02طفل انزح دون سن  807تشرين األول، بتلقيح  06و 9قامت وزارة الصحة والبيئة للفرتة بني.. 

 حمافظة اببل
    تشرين األول، عن تنفيذ األنشطة اإلغاثية التالية: 1.أفادت ممثلية املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف احملافظة بتاريخ 

o  021امشية ، قضاء اهل21.، قضاء املسيب 21.قيام وزارة اهلجرة واملهجرين بتوزيع سالت غذائية اىل النازحني يف أقضية احملافظة وكما يلي: قضاء احللة ،
 .021قضاء احملاويل 

o  قيام منظمة اهلجرة الدوليةIOM  سنوات، وتسليمه  .بعد توقفه عن العمل ملدة  أتهيل جممع ماء الوردية يف مركز احملافظةبتنفيذ املشاريع التالية: إعادة
توزيع عدد طالب،  821طالب اىل  221اىل مديرية ماء اببل، بناء ثالثة صفوف يف مدرسة البالد املختلطة بقضاء املسيب لزايدة إستيعاب املدرسة من 

  مستفيد من النازحني واجملتمع املضيف. 0.ملشاريع مدرة للدخل اىل 
 رفاألش حمافظة النجف

   قامت منظمة اهلجرة الدوليةIOM  مشروعاً مدراً للدخل مشلت النازحني واجملتمع املضيف يف احملافظة. 1.بتوزيع 
 حمافظة البصرة 

  مستفيد من العوائل العائل النازحة يف خميم مخسة ميل. 9.قيام برانمج الغذاء العاملي بتوزيع منح مالية اىل 
  شخص من العوائل النازحة  11محلة لتنظيف النفاايت يف املناطق اليت تسكنها العوائل النازحة يف قضاء الزبري حيث مت تشغيل حوايل نفذت بلدية الزبري ومنظمة اخلري

 يف هذه احلملة فضالً عن توزيع حاوايت للقمامة.
  خزان ماء اىل العوائل النازحة يف احملافظة. 21قيام املفوضية السامية لشؤون الالجئني بتوزيع 
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 تلف احملافظاتخم
   مات اخلدحصة إغاثية اىل انزحي حمافظة كركوك وقضائي طوزخورماتو وخممور، فضالً عن  024111عن توزيع أكثر من تشرين األول،  10أعلنت األمم املتحدة بتاريخ

 .الصحية والطبية قدمتها الفرق الطبية التابعة اىل منظمات األمم املتحدة
  برانجماً لدعم الصحة النفسية والعقلية لألطفال النازحني ممن يعانون من التوتر املزمن يف حمافظيت كركوك وصالح الدين.أنشأت منظمة أنقذوا الطفولة  

 مجعية اهلالل األمحر العراقي:
 وحبركة ومجكور وديبگة واملدرج واجلدعة، يف خميمات اخلازر وحسن شام 1107تشرين االول  02ولغاية  0من للفرتة اثية اليت قدمتها اجلمعية ملخص النشاطات اإلغ 

 :ما موضح يف اجلدول أدانه، وكمدينة املوصلوعدد من أحياء  نة تكريت وقضاء احلوجيةوالشهامة وتل السيباط ومناطق داخل مديواحلاج علي ومحام العليل 
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

1.4.2. 14711 14711 1.41.1 14111 04111 211 911 81.4111 14711 04011 24711 04111 211 211 01470.4111 

  تشرين األول. 02ولغاية  0من للفرتة رغيف خبز يف حمافظيت النجف االشرف واببل  914111توزيع 
  تشرين االول.  02ولغاية  0من للفرتة  مستفيد يف حمافظات بغداد، اببل، واسط، كربالء املقدسة، ذي قار 24111.مياه صاحلة للشرب اىل توزيع 
  حيث مشلت  تشرين االول، يف حمافظات نينوى ودهوك وأربيل وصالح الدين 02ولغاية  0من للفرتة اىل املستفيدين  اليت قدمتها اجلمعية الصحيةملخص النشاطات

يف جانيب مدينة املوصل األيسر واألمين وخميمات اخلازر وحسن شام وزليكان ومناطق غرب االنبار  ومناطقاألنشطة مدينة تكريت وانحية القيارة ومناطق محام العليل 
 ما موضح يف اجلدول أدانه:واحلوجية، وك

 نقل مصابني خدمات طبية توعية صحية دعم نفسي خدمات اسعافية
2.1 0.14611 0.14721 94169 92 

 اللجنة الدولية للصليب األمحر
 وكما موضح يف اجلدول أدانهواألنبار، ودايىل بغداد  فرد( مساعدات غذائية ومنزلية يف حمافظات 0841.1)أسرة  4112. استلمت من اللجنة:  

 مشمع بطانية موقد نفطي جليكان غالية ترمز سيت مطبخ منشفة يد سلة صحية )رز( كغم سلة غذائية
.4112 01.4172 .4112 64101 .4112 .4112 14892 64101 .4112 0841.1 149.9 

 

  .تقدمي مواد طبية اىل مستشفى آزادي ومستشفى كركوك العام واىل اهلالل األمحر العراقي 
  انزح. 04111مواطن عائد و 004111املشروع حوايل البدء بصيانة حمطة ماء الدور القدمية يف حمافظة صالح الدين. يبلغ عدد املستفيدين من هذا 
  انزح يف القرى احمليطة. 04211من املواطنني املقيميم وحوايل البدء بتأهيل قناة ري الگوير يف حمافظة أربيل لتحسني ظروف الفالحني 

 

 

 
 مري حممد علي حسنيعبد األ

رئيس املركز املشرتك للتنسيق والرصد 
JCMC 

 1017 الثاينتشرين  1 

 ملزيد من املعلومات يرجى االتصال بـ:
 .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 
 للتفضل ابلعلم... مع التقدير.املرحلني واملهجرين الربملانية جملس النواب/ جلنة / 
 .خلية ادارة االزمة املدنية /للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
 .اللجنة العليا إلغاثة وايواء العوائل النازحة جراء العمليات االرهابية، للتفضل ابلعلم... مع التقدير 
  ابلعلم... مع التقدير.مكتب االمني العام جمللس الوزراء / للتفضل 
 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.الدفاعوزارة / 
 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 
  بية/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير.وزارة الرت 
 .وزارة التجارة/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 .وزارة البلدايت واالشغال العامة/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
 ا... مع التقدير./ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنوزارة 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.السكان والبلدايت العامةوزارة االعمار وا / 
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