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                         بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 27/4 ولغاية 22/4تقرير توزيع مساعدات االنسانية في االنبار من 

 
 سمة غذائية تم توزيعها عمى العوائل النازحة في القسم 900 استمم فرع االنبار  -1

الشمالي لمدينة الرمادي وهو القسم اآلمن والذي نزحت اليه اعداد كبيرة من العوائل 
 :البوبالي والبوعساف والبوعمي وبعض عوائل مركز الرمادي وحسب الخطة 

2-  

المالحظات العدد اسم المنطقة  ت 
حسب استبيان مسبق  645السجارية وجويبة والبوفهد وحصيبة الشرقية  1
حسب استبيان مسبق  115مدارس منطقة الصوفية   2
عوائل نازحة حديثا  80مجمع سات   3
عوائل نازحة حديثا  60التأميم  4

 

 قامت شعبة الكوارث في فرع االنبار  -3
بتحديث العداد العوائل الموجودة في مخيم 

العبيدي بعد ان غادر عدد كبير من تمك 
 1660العوائل حيث يبمغ عدد االفراد 

 858 ذكور و802 عائمة و341ويمثمون 
 . دون سن الخامسة 315اناث ومنهم 

 
 
 

 

 سمة غذائية لمعوائل النازحة في السجارية وجويبة وحصيبة 645 وزع فرع االنبار  -4
الشرقية والبوفهد حسب الخطة ووفق استبيان قام به موظفي شعبة الكوارث وومثل 

 . ايام 3الهيئة العمومية واستمر التوزيع لمدة 
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 115 حسب خطة شعبة الكوارث تم توزيع  -5
سمة غذائية لمعوائل النازجة لمنطقة الصوفية 

 .وتركز التوزيع 

 سمة غذائية لمعوائل 80 وزع فرع االنبار  -6
النازحة في مجمع سات السكني لمعوائل 

 .النازحة حديثا 

 سمة غذائية لمعوائل 60 وزع فرع االنبار  -7
 .النازحة في التاميم لمعوائل النازحة حديثا في منطقة التاميم 

 
 

 فرع االنبار ومن خالل الشعبة الصحية بأجراء ماق:  -8
ورشة لالسعاف االولي في مخيم هيت الذي يحوي 

 خيمة وذلك لزيادة الوعي الصحي لمعوائل النازحة  50
باالضافة الى جمسات الدعم النفسي لمكبار واالطفال 

 . ومحاضرات عن النظافة الشخصية 

 
 

 

 تسع واربعون 49200000 استمم فرع االنبار مبمغ  -9
 حصة جافة 4000مميون ومئتان الف دينار لتوزيع 

 ( درزن ماء 1+ كيس حميب +  جبن 4+ سيت بيض  )
وتك وضع خطة لتوزيعها حسب خطة شعبة الكوارث التي 

. تم رفعها الى قسم ادارة الكوارث 
 
 
 

 


