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 الكيروسين للطبخ والتدفئة في العراق
 7موقف مجموعة المأوى والمواد الغير غذائية األصدار 

 2019، 1 الثانيتشرين 

 

في  1تعرض هذه الورقة موقف مجموعة المأوى فيما يتعلق بتوفير الكيروسين للطبخ والتدفئة لألشخاص المحتاجين

 .العراق

 

 متطلبات الكيروسين

أفراد  6. خالل فصل الشتاء، تحتاج عائلة مكونة من شباط عادةإلى  تشرين الثانيأربعة أشهر من متد فصل الشتاء لمدة ي

 .لتًرا شهريًا لألشهر الثمانية المتبقية من العام 40للطبخ والتدفئة، مقارنةً بـ  2لتر شهريًا 100إلى 

 المجموع الشتاء الربيع، الصيف والخريف

 أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار
تشرين 

 األول

تشرين 

 الثاني

كانون 

 األول

كانون 

 الثاني
 720 شباط

 لتر
 لتر 400 لتر 320

 

 

 موقف الحكومة

، قدمت حكومة العراق الكيروسين المدعوم من خالل القسائم التي تصدرها وزارة النفط والمرتبطة بنظام  1996منذ عام 

لتًرا شهريًا من الكيروسين بسعر  50 بالحصول على. كل كوبون سمح للمستلم )العائلة( )البطاقة التموينية(التوزيع العام 

 منبتوفير الكيروسين لألشخاص المحتاجين، بناًء على مالحظات  لعراقيةا، التزمت الحكومة 2014. منذ عام 3مخفض

ومن األمانة   2016ديسمبر  15داخلياً في جنيف في  إيواء النازحيناللجنة العليا إلغاثة و -البعثة الدائمة لجمهورية العراق 

، مما أدى إلى مرهقاالشتاء،  . أصبح نظام التوزيع، وخاصةً خالل فصل2017نوفمبر  12العامة لمجلس الوزراء في 

متغيرة لكل أسرة على مستوى المحافظة، ومن الصعب الوصول إلى نقاط التوزيع بسبب المسافة والقيود  توزيع كميات

المنظمات  ئنا منة، حددت األمم المتحدة وشركاعراقيعلى عدد الشاحنات المخصصة للتوزيع. دعماً الستجابة الحكومة ال

ية من خالل عراقعندما أعيدت مسؤولية التوزيع إلى الحكومة ال 2017/2018ات وسدتها حتى شتاء غير الحكومية الثغر

 .الصادرة عن المجموعة، بعد التشاور مع المجتمع اإلنساني 4ورقة موقف الكيروسين اإلصدار 

  

                                                           
 .HRP 2019 خطة االستجابة األنسانيةتعريف األشخاص ذوي االحتياجات ، وفقًا لـ 1
 .يوًما في الشهر 30 لمدةساعات في اليوم و 8لتر / ساعة،  0.25 للمدفئة وبمعدل على استهالك الوقودد اعتمباإل 2
 .16.01.2019بتاريخ كما كررت إعالنه وزلرة النفط  3

https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=2188
https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=2188
https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=2188
https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=2188
https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=2188
https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=2188
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 موقف مجموعة المأوى والمواد الغير غذائية

تسليط الضوء على أهمية إمدادات الكيروسين على مدار العام، وخاصة خالل تدعم المجموعة موقف حكومة العراق في 

األخرى  المكملة ية، مما يسمح للمجتمع اإلنساني بدعم التدخالتعراقفصل الشتاء. تقع مسؤولية اإلمداد على عاتق الحكومة ال

ح اإلستراتيجية التالية، بقيادة داخل المخيمات وخارجها. ولتحقيق ذلك، تقتر ضعفاغير الكيروسين للعائالت األكثر 

 المجموعة، والتي وافق عليها المجتمع اإلنساني:

العمل مع جميع فروع ومستويات حكومة العراق لدعم التوزيع العادل من خالل تحليل البيانات والتنبؤ بالحاجة  .1

مع الشركاء في  العراقيةالحكومة  تشاركووضع خطط التوزيع وتحديد الحواجز والفجوات. يبقى الهدف أن ت

 من كل عام. تشرين الثانيالمجال اإلنساني خطة توزيع تلبي احتياجات جميع الفئات قبل بداية فصل الشتاء في 

 ستواصل تأييدها إنجنبا إلى جنب مع الجهات المانحة واألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، فإن المجموعة  .2

زاماتها المتعلقة بالتوزيع العادل للكيروسين على جميع األسر المحتاجة. باإلضافة تفي بالتأن ية عراقالحكومة العلى 

بطاقات الوالسلطات المحلية لضمان وصول األسر التي تفتقد إلى الوثائق )مثل  مجموعة الحماية دعمنإلى ذلك، 

 ( إلى التوزيعات.التموينية

ألسرة بواسطة الجهات الفاعلة اإلنسانية. قد تتبع تنطبق ورقة الموقف هذه على توفير الكيروسين على مستوى ا .3

 ا مختلفا للدعوة حول استخدام الكيروسين.فالقطاعات األخرى موق

 

 مالحظات إضافية

معلومات عن المساعدة قبل فصل الشتاء. المأوى تقدم مجموعة ، 7.1األصدار لعراق ل التكييف مع المناخدليل من خالل 

 المالحظات التالية:إضافة فيما يتعلق بالكيروسين، تم 

 ةالمانحالجهات مع تنسيق تحليل احتياجات الشتاء والالمأوى بأعداد مجموعة قوم فريق حلول فصل الشتاء ، سيقبل  .1

األولوية لسد الفجوات الحرجة مع توفير الحد األدنى من المأوى للحصول على التمويل. سوف تعطي مجموعة 

 وتخزين الوقود. المدافئالمأوى القياسي والمواد غير الغذائية، بما في ذلك 

 تبقى الحكومة العراقية مسؤولة عن توفير الكمية الموصى بها من الكيروسين وكذلك المواد الغير غذائية المكملة. .2

على تعزيز أنشطة الوقاية من الحرائق بما في المأوى مجموعة  ستعملالمدني دعما لمجموعة الحماية والدفاع  .3

 الفعلي للوقاية واطفاء الحرائق.ذلك التدريب 

توفير سعة تخزين  ائلةتشمل المساعدة لهذة الع، خالل موسم الشتاء نزوحمنطقة الفي حالة نزوح عائلة والبقاء في  .4

على  عائلةلضمان قدرة ال التخزين )جريكان(لتر فارغ أو عدد مكافئ من عبوات  200توزيع برميل  كافية مثال

 لكيروسين.اتلقي 
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