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 7202 الثاينتشرين  82                                                           63تقرير رقم:
 

 جهود اإلغاثة االنسانية
 ( تشرين الثاين 28ولغاية  2 من )للفرتة

 

 اق.واملنظمات الدولية العاملة يف العر  ، شبكة ممثليات املركز املشرتك للتنسيق والرصدالتقرير هي وفق املعطيات املقّدمة من قبل احلكومة العراقيةإّن املعلومات الواردة يف هذا 
 

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

 ، وكما موضح يف اجلدول أدانه:تشرين الثاين 25و 01للفرتة بني 
 نفط أبيض خيمة سيت ماء بطانية سلة صحية سلة غذائية 

51505 21311 011205 01111 511 201111 
 

  كما موضح يف ابملنتوجات النفطية، وحبسب البياانت اليت أفاد هبا ممثل املركز املشرتك للتنسيق والرصد يف الوزارة، و جهزت وزارة النفط حمطات التعبئة يف حمافظة نينوى
 اجلدول أدانه:

 جتهز نفط أبيض اىل خميمات النزوح )السالمية، اجلدعة، محام العليل( غاز سائل زيت الغاز نفط أبيض بنزين الفرتة
 15111 0011 015503 200010 2310010 تشرين الثاين  0-3
 03111 05555 0323051 530550 2553010 تشرين الثاين 0-0

   أعلنت منظمة اهلجرة الدوليةIOM  تشرين الثاين، عن تربعها مبعدات ولوازم طبية تقدر قيمتها نصف مليون دوالر، وبتمويل من وزارة التنمية الدولية  20بتاريخ
وحكومة الكويت لغرض دعم اإلستقرار يف املوصل. وقد مت ختصيص تلك التجهيزات اىل مستشفى السالم التعليمي، وابلتنسيق مع دائرة صحة  DFIDالربيطانية 

هزة جيلي: طاولة عمليات، جهاز ختدير، أجهزة تنفس صناعي، شاشات طبية، مضخات تسريب، أجهزة إزالة رجفان القلب، أ نينوى. وتشمل املعدات واللوازم ما
 التعقيم ابلبخار املضغوط، عرابت الطعام للمريض، أجهزة أشعة سينية، معدات املختربات، التجهيزات الطبية اإلستهالكية. 

  طفل يف مدينة املوصل خالل شهر تشرين األول. 312الرمحة عن تقدمي الدعم النفسي والقانوين اىل أعلنت منظمة أايدي  
 حمافظة أربيل

  سلة صحية اىل النازحني يف جممع شقالوة 221سلة غذائية و 221تشرين الثاين  01واملهجرين بتاريخ وزعت وزارة اهلجرة. 
 حمافظة دهوك 

  سلة صحية اىل النازحني داخل وخارج املخيمات. 11200سلة غذائية و 11150تشرين الثاين،  23و 03وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين للفرتة بني      
 حمافظة السليمانية

  سلة غذائية  21511يلي:  تشرين الثاين مساعدات غذائية وغري غذائية اىل النازحني داخل وخارج املخيمات وكما 23و 00وزعت وزارة اهلجرة واملهجرين للفرتة بني
 .مدفئة 000بطانية،  011سلة صحية،  01002

 حمافظة دايىل
 ابلتنسيق مع املركز املشرتك للتنسيق والرصدJCMC  مدارس مبقاعد دراسية وسبورات اليت سبق ان جرى اتهيلها من قبل  0قامت اليونسيف بتجهيزUNDP. 
  خالل شهر تشرين األول ، وذلكاليونيسف، ابلتعاون والتنسيق مع سلة صحية يف حمافظة دايىل 051111 توزيعأعلنت منظمة أايدي الرمحة عن. 

 حمافظة صالح الدين
  سلة صحية يف جممع شقالوة للنازحني يف مدينة تكريت. 215سلة غذائية و 215تشرين الثاين،  23واملهجرين بتاريخ وزعت وزارة اهلجرة 
  زيت 01111، نفط أبيض 1201111يلي: بنزين  تشرين الثاين، حمطات التعبئة يف قضاء الشرقاط ابملنتوجات النفطية وكما 02و 5جهّزت وزارة النفط للفرتة بني ،

 .211311، إسطوانة غاز 5511111الغاز 
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 حمافظة األنبار
  01511، نفط أبيض 0531051يلي: بنزين  تشرين الثاين، حمطات التعبئة يف الفلوجة والگرمة والصقالوية ابملنتوجات النفطية وكما 5و 0جهّزت وزارة النفط للفرتة بني ،

 . 001001، إسطوانة غاز 501031زيت الغاز 
  وكمايلي:تشرين الثاين 05تشرين األول و 20حة للفرتة بني مالكات وزارة الصاليت قدمتها الصحية ملخص اإلستجابة ، 

o مريض، فضاًل عن  031معاجلة فحص و قيام املالكات الصحية يف العيادتني املتنقلتني املرافقتني للقطعات العسكرية أثناء عمليات حترير القائم وراوه، ب
 اخلامسة عشر بلقاحي شلل األطفال واحلصبة.طفل دون سن  003تلقيح حنو 

o  طفل دون سن اخلامسة عشر بلقاحي شلل األطفال الفموي ثنائي النمط واحلصبة. 000تلقيح حوايل 
o  شهور،  50و 0، ممن ترتاوح اعمارهم بني 05طفل انزح يف خميم كيلو 351تنفيذ حتري عن حاالت سوء التغذية احلاد واملعتدل والشديد مشلت حوايل 

 حالة إصابة بسوء التغذية احلاد واملعتدل ومتت معاجلتهم وتزويدهم مبسحوق الفيتامينات والعادن. 23حيث مت تشخيص 
o .قيام دائرة صحة األنبار إبرسال تعزيزات من األدوية واملستلزمات الطبية اىل املراكز الصحية يف منطقة العبيدي قرب القائم 
o ح شلل بلقا  دون سن اخلامسة عشر طفل 000حنو ابألدوية واملستلزمات الطبية، فضاًل عن تلقيح  05يم كيلوتزويد املركز الصحي الكرفاين يف خم

 األطفال الفموي ثنائي النم
 حمافظة كربالء املقدسة

   030إمرأة، توزيع نشرات توعية بعدد  00طفل دون سن اخلامسة و 203قدمت وزارة الصحة خدمات وقائية وعالجية اىل النازحني يف احملافظة، حيث مت تلقيح ،
 حبة. 31301بعدد  الكلور لتنقية املياه، توزيع حبوب 51عقد ندوات توعية صحية بعدد 

 خمتلف احملافظات
 إذ ئني السوريني. والالج بتنفيذ برانجمها املخصص لتقدمي املساعدة الشتوية اىل النازحني تشرين الثاين، عن شروعها 2بتاريخ  املفوضية السامية لشؤون الالجئني أعلنت

 بنفسها، يح لألسر من شراء إحتياجاهتا الضروريةاليت ستت أسرة خالل األربعة أشهر املقبلة من خالل تقدمي املساعدات النقدية 0111111ستقدم املفوضية املساعدة اىل 
   وعدد العزل للخيم.دد املخصصة ملواجهة فصل الشتاء واليت تشمل مواقد التدفئة واألغطية ع  ال فضالً عن

  أعلنت اهلجرة الدوليةIOM  مؤسسات صحية يف أربيل ومركز العريج  1دوالر أمريكي اىل  111111تشرين الثاين عن تربعها مبعدات ولوازم طبية تقدر قيمتها  20يف
 للرعاية الصحية األولية يف املوصل والعيادة الصحية يف الگوير. 

  بغداد واببل، عرب املركز العراقي للتطبيب عن بعد طفل من احملرومني يف 01أعلنت منظمة أايدي الرمحة عن تقدمي الرعاية الصحية اىل Iraq Telemedicine 
Center.وذلك خالل شهر تشرين األول ، 

 
 اجلمعية الطبية العراقية املوحدة

  األشرف، كركوك،  املقدسة، النجفملخص النشاطات الصحية اليت قدمتها اجلمعية خالل شهر تشرين األول يف حمافظات بغداد، نينوى، األنبار، صالح الدين، كربالء
 دايىل، وبتمويل من املاحنني، وكما موضح يف اجلدول أدانه:

 المجموع  ديالى كركوك  بغداد النجف األشرف كربالء المقدسة نينوى صالح الدين  االنبار المحافظة

 عدد المستفيدين

 993,97           7,3139 1,,93 913,91 إستشارات طبية

 1,,93           39,9, 7,9 939,9 نفسيةإستشارات 

 ,,139   7 9,9 ,7 ,7 33,91 33,71 73911 خدمات العيادة المتنقلة

 993191 919         94,79 ,73 94379 فحص ومعالجة نساء وحوامل

 91,             91,   توزيع مواد غير غذائية

 173197               173197 خدمات الماء والصرف الصحي

  مستفيد يف حمافظات بغداد واالنبار وصالح الدين ونينوى. 21111كما قدمت اجلمعية ضمن برانمج كفالة اليتيم، مواد غري غذائية اىل 
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 مجعية اهلالل األمحر العراقي:

 احلاجاجلدعة، يف خميمات اخلازر، حسن شام، ديبگة واملدرج، الثاين تشرين 05ولغاية تشرين األول  00من للفرتة اثية اليت قدمتها اجلمعية ملخص النشاطات اإلغ ، 
وضح يف اجلدول ما موعدد من أحياء مدينة املوصل ، وكداخل مدينة تكريت ومدينة أربيل  ومناطقوقضاء احلوجية  العلم، مجكور، حبركة، تل السيباطعلي، الشهامة، 

 أدانه:

 
   االشرف واببلرغيف خبز يف حمافظيت النجف  011111توزيع. 
  اد، اببل، واسط، كربالء املقدسةمستفيد يف حمافظات بغد 051111توزيع مياه صاحلة للشرب اىل . 
  يف حمافظات نينوى ودهوك وأربيل وصالح الدين الثاين تشرين 05ولغاية تشرين األول  00من للفرتة اىل املستفيدين  اليت قدمتها اجلمعية الصحيةملخص النشاطات ،

حسن شام وزليكان و ت األنشطة مدينة تكريت وانحية القيارة ومناطق محام العليل واملناطق احملررة يف جانيب مدينة املوصل األيسر واألمين وخميمات اخلازر حيث مشل
 ما موضح يف اجلدول أدانه:ومناطق غرب االنبار واحلوجية، وك

 نقل مصابني خدمات طبية توعية صحية دعم نفسي سعافيةإخدمات 
01003 2511053 2501550 051050 215 

 
 اللجنة الدولية للصليب األمحر

 وكما موضح يف اجلدول أدانه ،حمافظاتفرد( مساعدات غذائية ومنزلية يف  0321001)أسرة  221005 استلمت من اللجنة:  
 مساعدات مالية مشمع بطانية موقد نفطي جليكان غالية ترمز سيت مطبخ منشفة يد سلة صحية )رز( كغم سلة غذائية
211310 010531135 201100 351212 011010 011010 301010 351212 011010 0111102 051253 50015111503 

  وتركيب ار من خالل نصب ر البدء بتأهيل مشروع تغذية ماء بين ويس يف قضاء السعدية مبحافظة دايىل. يهدف املشروع لتزويد قرية بين ويس بشبكة لتوفري املاء إبستم
 مواطن عائد. 01111م/ مربع/ ساعة فضالً عن إنبوب التغذية. يبلغ عدد املستفيدين من املشروع حوايل  51حمطة تغذية بسعة 

 ص والذي إستقروا يف املنطقة.شخ 01511دهم اجناز أتهيل القناة اإلروائية يف الگوير يف حمافظة أربيل. يعدف املشروع ملساعدة املزارعني يف املنطقة فضالً عن النازحني البالغ عد 
 عائد. 11111انزح و 031111، ملنفعة يف صالح الدين الشروع بنصب مولدة كهرابء إحتياط ملشروع معاجلة مياه احلجاج 
  إجناز أتهيل حمطةRO انزح. 051مقيم و 211111يف كربالء، ملنفعة  يف منطقة عني التمر 
  انزح. 31111مقيم و 201111املوصل يف نينوى، ملنفعة اجناز أتهيل مشروع ماء الشورى يف مدينة  
 

   ملخص املساعدات املقدمة للمتضررين من اهلزات األرضية
  حصة إغاثية وتوزيعها بني العوائل املتضررة من اهلزة األرضية. اشتملت املساعدات على سالت غذائية وصحية ومدافئ وطباخات  21011أرسلت وزارة اهلجرة واملهجرين

 نفطية وطباخات غازية وخزاانت فضالً عن األفرشة األرضية والبطانيات واخليم. 
 يلي: اهلالل األمحر الكوييت، وكما سلة غذائية قدمت ابلتعاون مع 511سيت صحي و 01111محر العراقي، بضمنها جدول املساعدات اليت قدمها اهلالل األ 

 العدد املادة العدد  املادة  العدد  املادة  العدد  املادة  العدد  املادة 
 0011 سيت صحي 5011 وجبة ساخنة  0201 بطانية  0011 سلة غذائية  500 خيم 
 العدد املادة  العدد  املادة  العدد  املادة  العدد  املادة  العدد املادة 

 011 كغم35كيس رز  011 ترمز  0011 سيت مطبخ  211 منشفة  211 جليكان 
 العدد املادة  العدد  املادة  العدد  املادة  العدد  املادة  العدد  املادة 

 011 عدة إسعاف أويل 011 حصرية  011 فانوس  011 غالية  051 مدفأة  011 دوشك 

رغيف خبزترمزجليكانرز )كغم(سيت مطبخسيت صحيسلة غذائية متكاملةحصة غذائية جاهزة
دوش
ك

مياه/لرتغاليةفرش انيلون أرضيمنشفةمدفأة نفطيةفرش انيلونحبلبطانيةفانوسشريط الصقموقد نفطي

1,0004,5534,3362,8464,3035,5262,7638,873,4003322,763838316,9108383835,5262,8462,7639,416,000
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 بطانية وجتهيزات طبية. كما أعلن اهلالل األمحر الرتكي عن  321و يمةخ 01أرسلت احلكومة الرتكية طائرة حمملة بفريق حبث وإنقاذ وفريق طيب فضاًل عن سيارتني و
 فراش. 011111مدفئة و 31111بطانية ومطبخ متنقل و 011111خيمة و 31111إرسال مساعدات اىل حمافظة أربيل تضمنت: 

  طن، تضمنت مواد طبية وصحية وخيم وبطانيات 25حمملة مبساعدات تزن  طائرةأرسلت احلكومة اإليطالية. 
 .ارسلت احلكومة القطرية طائرة مساعدات انسانية مشلت بطانيات وادوية وخيم ومواد غذائية 
  أرسلت منظمة الصحة العامليةWHO .فريق اإلستجابة الفورية وسياريت إسعاف، فضالً عن معدات العمليات اجلراحية ولوازم معاجلة اإلصاابت 
  قرية كاين بردينة يف قضاء وارماوا لتقدمي اإلستشارات والعالجات الطبية للمتضررين.أرسلت منظمة اهلجرة الدولية فريقاً طبياً اىل 
  قامت منظمة الفرق الطبية الدوليةIMC  وصيدالين لتقدمي الفحوصات  2بنشر فريق طيب متخصص ابإلستجابة الطبية الطارئة مكون من طبيب وممرضني عدد

 ة. والعالجات الالزمة للمتضررين من اهلزة األرضي
 نشر صندوق األمم املتحدة للسكان UNFPA  عيادة متحركة ملعاجلة النساء والفتيات يف منطقة دربندخان، فضالً عن تقدمي العالجات وعدد الكرامة وعدد الصحة

 أمراة يف املنطقة. 511أكثر من اإلجنابية اىل 
  اإلحتاد األورويب عن إستعدادهم لتقدمي املساعدات املطلوبة اىل املتضررين من اهلزة األرضية. ، وبعثةوالياابن الصني ماتأبدت كل من حكو 

 
 
 
 

 -موقع  - 
 مري حممد علي حسنيعبد األ

 JCMCرئيس املركز املشرتك للتنسيق والرصد 
 2027 الثاينتشرين  28 

 
 
 

 

 
 
 
 
 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./ للتفضل 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 
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 .حمافظة النجف االشرف/ للتفضل ابالطالع واخذ مايلزم واعالمنا... مع التقدير 
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