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 ولغاية 14/4/2015العمليات االغاثية للعوائل النازحة من محافظة االنبار من 

24/4/2015 

 : المقدمة 

جًعيت انهالل االحًر انعراقي جًعيت انسبنيت   تهتى بإغبثت انفئبث االشد ضعفب في انًجتًع ين انكىارث وانتقهيم ين أثرهب 

      .وببألخص بعد دخىل انًجبييع انًسهحت انً يحبفظبث انعراق وحدوث اعًبل عنف يًب ادي انً عًهيبث نزوح جًبعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الخلفية الوضع االنساني 

بعد اندالع اعمال عنف فً مدٌنة الرمادي والقرى القرٌبة منها مثل مركز المدٌنة والصوفٌة والزراعة والسورة ادت الى 

 .شخص الى مختلف المحافظات   (100000)عملٌات نزوح جماعً للعوائل بحثا عن مالذ امن حٌث نزح اكثر من 

 :الهدف العام 

يسبعدة انعىائم وانفئبث االشد ضعفب في انًجتًع انتي تضررث نتيجت اننكببث وانكىارث انتي ير بهب انعراق بسبب عدو 

 االستقرار االيني واعًبل انعنف انتي تشهدهب انبالد
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 :الهدف الخاص 

 .اغاثة العوائل النازحة من مركز الرمادي والقرى المجاورة لها 

 التنسٌق والتعاون 

 .تم التنسٌق مع اللجنة العلٌا لإلغاثة و إلٌواء الغاثة  العوائل النازحة من جراء العملٌات االرهابٌة 

 :عمليات االغاثة 

 

 

 :عائلة منذ اللحظة االولى للنزوح وحسب الجدول الموضح ادناه  (2000) اغاثة 15/4/2014- 14 تم بتارٌخ  (1

 

 المنطقة التاريخ المستفيدين العدد نوع المواد ت

 24كارتون ماء سعة  1
 بطل

المدارس واالبنٌة العامة فً الخالدٌة  14/4/2015  10
 والحبانٌة وحصٌبة

المدارس واالبنٌة العامة فً الخالدٌة  14/4/2015  عائلة250  قطعة612 كٌك+ عصٌر+ماء 2
 والحبانٌة وحصٌبة

كٌس  )حصة جافة  3
 باكٌت 4+ صمون 

 (جبن 

المدارس واالبنٌة العامة فً الخالدٌة  14/4/2015  عائلة233  حصة233
 والحبانٌة وحصٌبة 

كٌس  )حصة جافة  4
 باكٌت 4+ صمون 

 (جبن 

المدارس واالبنٌة العامة فً الخالدٌة  15/4/2015  عائلة245  حصة245
 والحبانٌة وحصٌبة والمدٌنة السٌاحٌة 

المدارس واالبنٌة العامة فً الخالدٌة  15/4/2015   قطعة582 كٌك+ عصٌر+ماء 5
 والحبانٌة وحصٌبة والمدٌنة السٌاحٌة

المدارس واالبنٌة العامة فً الخالدٌة  15/4/2015  عائلة2000  قطعة 6912 كٌك+ عصٌر+ماء 
 والحبانٌة وحصٌبة والمدٌنة السٌاحٌة
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 شخص فً جسر 30000 عائلة نازحة اي ما ٌعادل 5000 تمت اغاثة 24/4/2015 ولغاٌة 16/4/2015 بتارٌخ  (2

 :بزٌبز والمدٌنة السٌاحٌة وعامرٌة الفلوجة حسب الجدول الموضح ادناه 

 الجهة المانحة  المنطقة التاريخ المستفيدين العدد نوع المواد ت

سٌت ماء سعة  1
 بطل 12

-18-17-16  عائلة5000  سٌت6500
19-20- 

21/4/2015 

 عامرٌة الفلوجة  -1
الطرٌق الفاصل  -2

بٌن المدٌنة 
السٌاحٌة فً 

الحبانٌة وعامرٌة 
 الفلوجة 

لجنة االغاثة 
 العلٌا

صندوق عصٌر  2
  علبة 24سعة 

3000 
 صندوق

 16-17-18-
19-20- 

21/4/2015 

لجنة االغاثة 
 العلٌا

صندوق كٌك سعة  3
  علبة 24

2000 
 صندوق

 16-17-18-
19-20- 

21/4/2015 

لجنة االغاثة 
 العلٌا

 24سٌت ماء سعة  4
 بطل 

300   16-17-18-
19-20- 

21/4/2015 

 عامرٌة الفلوجة  -1
الطرٌق الفاصل بٌن  - 2

المدٌنة السٌاحٌة فً 
 الحبانٌة وعامرٌة الفلوجة

جمعٌة الهالل 
 االحمر العراقً

صندوق عصٌر  5
  علبة 24سعة 

250  16-17-18-
19-20- 

21/4/2015 

جمعٌة الهالل 
 االحمر العراقً

صندوق بسكت سعة  6
  علبة 24

125  16-17-18-
19-20- 

21/4/2015 

جمعٌة الهالل 
 االحمر العراقً

-23   1000 السلة الغذائٌة  7
24/4/2015 

جمعٌة الهالل  عامرٌة الفلوجة
 االحمر العراقً

-23  1200 بطانٌات 8
24/4/2015 

جمعٌة الهالل  المدٌنة السٌاحٌة الحبانٌة 
 االحمر العراقً

 

 جدول يوضح حركة العوائل النازحة

 االعداد المحافظة  ت

  عائلة 5000اكثر من  بغداد  1

  عائلة 35 مٌسان  2

  عائلة 150 الدٌوانٌة  3

  عائلة 1000 بابل 4

  عائلة 8500اكثر من  عامرٌة الفلوجة  5

  عائلة 12,500اكثر  الحبانٌة والطرٌق الواصل بٌن المدٌنة السٌاحٌة وعامرٌة الفلوجة  6

  عائلة 27000 العدد الكلً للعوائل النازحة  7
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 .علما ان هناك اعداد كبٌرة من العوائل قد عادت الى مساكنها االصلٌة : مالحظة 

 

  

:اما عملٌات االغاثة على العوائل النازحة من االنبار الى المحافظات فهً كما موضح فً ادناه   

 بـــغــــداد 

عائلة نازحة من الرمادي والقرى المجاورة لها حٌث تم اجراء عملٌة تقٌٌم مٌدانً  (5000)دخل محافظة بغداد اكثرمن 

خٌمة فً حً الرسالة فً  (500)سرٌع لهم وتحدٌد احتٌاجاتهم كما تم المشاركة مع وزارة الهجرة والمهجرٌن فً نصب 

.منطقة ابً غرٌب   

 جدول يوضح ما وزع من مواد على العوائل النازحة من االنبار الى محافظة بغداد 

العوائل  العدد نوع المواد ت
 المستفيدة

 المنطقة التاريخ

 (المخٌم  )حً الجامعة  19/4/2015 150 150 سٌت صحً 1

 هور رجب 21/4/2015 100 175 سلة غذائٌة 2

مخٌم دهاء الراوي فً منطقة الخضراء  20/4/2015 244 244 سٌت صحً 3
 والدورة  

 حً الجامعه 22/4/2015 25 25 خٌمة  4

 حً الجامعه 22/4/2015  1 سردق 5

 

:بابــــل   

وكما موضح فً الجدول  (مالبس مختلفة + لحاف + بطانٌة + حصٌر  )تم توزٌع سلة غذائٌة وسلة تركٌة التً تتضمن 

: ادناه   

 

العوائل  العدد نوع المواد ت
 المستفيدة

 المنطقة

 المحاوٌل  350 350 سلة غذائٌة 1

 المحاوٌل  150 150 سلة تركٌة  2

 بالمحاوٌل  50 50 خٌمة  3
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