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 ازمة العراق
 0232سبتمبر(  02 -سبتمبر  02) 31تقرير الوضع رقم 

 
 

سبتمبر ايلول. بسبب الوضع المتغير بسرعة  31 الى 31التقرير الفترة من  هذا كتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني. ويغطيتم إعداد هذا التقرير من قبل م
.حوالي أكتوبر أو1دقيقة. سيصدر التقرير المقبل عن  غيراألرقام والمواقع المدرجة في هذا التقرير تكون فمن الممكن أن 

 العناوين 

  بشكل عامإن االحتياجات اإلنسانية 

مليون شخص في  2.0تشير إلى أن 

 ة.حاجة للمساعدات اإلنساني

  إلى المساعدة من قبل الوصول

 ر.المتضررين هو مصدر قلق كبي

  يحتاج إلى تصعيد فصل الشتاء

 الجهود الوطنية بشكل سريع.

 أن يقوم برنامج اإلدخال ن المتوقع م

تخفيف الضغط النقدي والقسائم من 

خالل شهر  على اإلمدادات الغذائية

إقليم كردستان تشرين األول في 

  .العراق

  تم إجراء تقييم سريع للنازحين

القوش في العائدين إلى ناحية 

غطي أكثر ذي يالومحافظة نينوى، 

  عائلة. 0،222من 

 

 

 نظرة عامة حول الوضع

 3.2الوصول إلى  الوثيقة أنه على الرغم منهذه تبرز و. (HNOاق )االحتياجات اإلنسانية العرعن  نظرة عامةأيلول وثيقة بعنوان  02نشرت في 
ن. مليو 2.0 موالبالغ عددهماسة إلى المساعدة الذين هم بحاجة هو ضد مجموع السكان ، إال أن هذا من قبل الجهات الفاعلة اإلنسانية مليون شخص

 . ثاني أكبر0232العراق منذ كانون الثاني  الذين نزحوا منمن مليون شخص  3.0أصل من  ( 022،222) إقليم كردستان العراقويستضيف 
لماليين من المحتاجين الذين يعيشون في المناطق الواقعة خارج تشير إلى إن هنالك ا عامةالنظرة تجمع عددي في محافظة األنبار. غير أن هذه ال

 .التي تقيد بشدة وصول المساعدات اإلنسانية في العراقوق الحكومة نطا
 
وغيرها من بين األمن الغذائي والحماية والصحة والمأوى وناحية من فريق التجمع وفقا لتقييمات ضعفاً من قبل الحكومة ( HNOصنفت )و

ديالى وأربيل وكركوك وتليها بالتساوي  األنبار دهوك، هيبين محافظات العراق الثمانية عشر األكثر ضعفا من ومؤشرات اجتماعية أخرى. 
 األقل تأثرا باألزمةوصنفت ثماني محافظات في مستوى واحد في حصص الضعف كما هو مبين أدناه، ويبدو أن المحافظات  ونينوى وصالح الدين.

  .ميسان والمثنى وذي قارهي 
 
 -نزوح إضافية في بعض المناطق، بما في ذلك عمليات  األمامية ينحسر باستمرار وتتدفق. يتم تسجيل، مع الخطوط المستمر وتصاعده لصراع ا

النازحة الفارين من الصراع من  لائوع عدد العاارتفوأفادت التقارير بالقرب من تكريت )محافظة صالح الدين(،  ناحية العلم على سبيل المثال
بالتوافد إلى مخيم النازحين يواصل كتابة هذا التقرير. في خانقين )محافظة ديالى( عائلة لحين  31،222لى بداية شهر أيلول إفي عائلة  0،222

حركة النازحين نحو إقليم كردستان العراق، كما تم تسجيل أيضاً استمرار  عوائل( يومياً منذ منتصف شهر آب. 32)على آوا( الجديد بمتوسط )
لبعض الجماعات، أصبح صعباً بشكل متزايد الدخول إلى إقليم كردستان العراق فإن ومع ذلك، . لهافي الموصل وحوعديدة من مناطق صوصاً وخ
طلبت في بعض المواقع. ووسجلت عمليات نزوح عالية وثانوية . يةاإلجراءات البيروقراطية واألمن خالل قيود على حركة النازحين من فرضت كما

نقل وعملية . المتأخر 0232/0232العام الدراسي  ، للسماح لبدءلهم المأوىإليجاد نت قد سعت السلطات من النازحين إخالء المدارس، حيث كا
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تدل على عودة خجولة لبعض النازحين، وفي بعض الحاالت، بدون إقامة بديلة يجري تأمينها. وهناك أيضا مؤشرات  جارية،النازحين من المدارس 
مناطقهم األصلية قد تحسن، أو من خالل تصاعد التوترات االجتماعية في المجتمعات المضيفة  في يمنوضع األالبأن ازحين عتقاد النابسبب إما 

 .الحصول على المساعدة في أماكن النزوحالفرص المحدودة في و
 

جرعة من لقاح شلل ( 022،222بـ )شاحنة محملة  30من مكونة مثال، قافلة سبيل الوعلى جهود اإلغاثة. على تؤثر العقبات البيروقراطية أيضا 
السلطات المحلية من كركوك الى الموصل. وفي من العبور قبل عالج السل وغيرها من اإلمدادات الطبية، منعت واألطفال، فضال عن العقاقير 

السلطات اإلذن لعبور  بسبب تداول منحصالح الدين لبضعة أسابيع في لنزاع حادث آخر، تأخر المساعدات للمدنيين في المناطق المتضررة من ا
موظفين من قبل التأخير األنشطة اإلنسانية في االنبار وسط تجدد المخاوف األمنية إلى . من ناحية أخرى، اضطر بعض الشركاء ماميخط األال

تعزيز احترام وعلى الحقائق  ةني يجري التحقيق فيها، بما في ذلك الدعوة القائمانفتاح الفضاء اإلنسابوالعمليات. في حين أن جميع السبل المتعلقة 
  .عمع جميع أطراف النزاحتى خط التكثيف المفاوضات للعمليات عبر والقانون الدولي اإلنساني، 

 

 
 ي غاية القلق من االستعدادات المتأخرةف الشركاء في المجال اإلنسانيفإن موسم الشتاء القارس بات وشيكا، وعلى الرغم من بذل جهود متجددة، 

السلطات االتحادية والمحلية عن مخاوف مماثلة وتدعو إلى وتعبر وأن الموظفين والمواد والتمويل المتاحة غير كافية لالستجابة لالحتياجات الملحة. 
ستجابة العاجلة للنازحين لالخطة ووضع لنزاع. اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أي معاناة إضافية للمتضررين بشكل مباشر أو غير مباشر، بسبب ا

إقليم كردستان قامت الثالث محافظات في قبيل أشهر الشتاء واإلجراءات الفنية األولويات الواجب اتخاذها، وكذلك معالجة نقص التمويل، وتحديد 
، لحشد قدرات إضافية منها تقليديةالة، بما في ذلك غير وضع اللمسات األخيرة. وتؤكد الخطة على الحاجة إلى النظر في جميع السبل المتاحالعراق ب

  .االستجابةمن أجل تمويل الو
 
 

 االستجابة االنسانية

 الماء والصرف الصحي والنظافة

 

 االحتياجات

  أنشطة ؤثر على يمكثفة جارية، العسكرية العمليات الر، وخاصة في ضواحي الرمادي حيث السيئ جدا في محافظة األنباالوضع األمني
 ي. ياه والصرف الصحالم

 .الصقالوية إلى المناطق الفرعية من نازحي الفلوجة قاموا بالعودة  عاد بعض النازحين إلى ديارهم في منطقة حديثة بمحافظة االنبار
مدفعية واألسلحة العشوائية األخرى لل قوات األمن العراقيةبعدم استخدام ضمانات مؤخراً حكومة العراق وعامرية الفلوجة بعد إعطاء ال

 ن.وفير خدمات المياه والصرف الصحي للعائديلذا يتطلب تفي المناطق المدنية. 
  الممارسات الصحية ال يزال مصدر إال أن توفير ، الصحي للنازحين في أنحاء العراق المياه والصرفتحسين وصول خدمات بينما يتم

  .تعزيز النظافة باعتبارها عنصرا أساسيا من برامج المياه والصرف الصحيلطة فعالة تنفيذ أنشويجري تعزيز التكامل وقلق. 
 

  

HNO Vulnerability ranking per governorate per cluster  
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 االستجابة:
 اق:جنوب ووسط العر

 مواد النظافة ( قطعة من 022بـ )النازحين الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية ( شخص من 3،222تم تجهيز ) ي البصرة،ف
أدوات ( من 222)و دلو، (022و)، (جراكن( عبوة )3،022و) ،مواد المياه األساسية لألسرةة من مجموع( 02)و للبالغين،الشخصية 

 .النظافة
  ،وظفيم تدريبوقام شركاء فريق التجمع بمرافق الصرف الصحي. الوصول إلى من تمكنوا النازحين  ( شخصاً من3،310)في كربالء 

بروتوكوالت تفشي وباء مراض المنقولة عن طريق المياه وقاية من األتعزيز النظافة والوحول كيفية منظمة غير حكومية محلية  22
 ن.النازحي( شخصاً من 3،222ومازالت التوعية التعلمية حول النظافة مستمرة لحوالي )الكوليرا. 

 النظافة ( قطعة من مواد 222)النازحين الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية ( شخص من 1،222تلقى ) ي محافظة ذي قار،ف
، (كناجر( عبوة )222و)صابون التواليت، ( قطعة من 0،222و) ،( مجموعة من مواد المياه االساسية لألسرة22الشخصية للكبار، و )

 .أدوات النظافة( من 222( دلو، و)222)و
  جمع النفايات الصلبة  مناً شخص (1،210)واستفاد الصالحة للشرب،  المياه( شخصاً 0،001ما مجموعه )وفي محافظة االنبار، تلقى

اً من الحصول على المياه عن شخص( 0،130تمكن )الفلوجة عامرية ي المعمورة في قضاء هيت. ففي مركز هيت، كبيسة، الفرات و
( 2،023احتياجات ما يقارب ) لتلبي، وفي الخالدية تم توزيع المياه جمع النفايات الصلبة من اً شخص( 3،210)وها، توزيعطريق 

 ( شخصاً 1،302ما يقارب )تلبية احتياجات ( شخصاً. في مدينة الحبانية، تم تسليم ناقلة مياه ل33013ع النفايات عن طريق )شخصاً، وجم
  .شخص 3،232ل ومجموعة مستلزمات

 

 اقليم كوردستان العراق:

 
 تدريب إضافي يؤدي إلى  وهذا النظافة.بعقد دورتين لتدربين المدربين لتعزيز بالتعاون مع وزارة الصحة، و، قام شركاء فريق التجمع

تعزيز التعبئة االجتماعية من أجل بالمبادرة  هذهتقوم للموظفين من مديريات الصحة والمنظمات غير الحكومية المحلية، ومن المتوقع أن 
 ة.منة في محافظات أربيل والسليمانيالممارسات الصحية اآل

   هذا االسبوع. خالل لتر  (2،222) سعة ياهللمهوك وزاخو وتم تثبيت تسعة خزانات المياه إلى دصهريج محملة ب 22وتم إرسال نحو
هذا العدد بأن المياه في دهوك وأربيل والسليمانية. ومن المتوقع أنه، كل أسبوع، على شخص  (2023211)رب اما يق حصلحتى اآلن، 

في المائة من السكان  12إلى حوالي جمع وصل فريق التفي جميع أنحاء المحافظات الثالث.  ( شخصاً 3،212)يزيد بنسبة س
 ه.المستهدفين. ومع ذلك، مطلوب تقدما كبيرا لضمان استمرار اإلنصاف في الحصول ونوعية الميا

 دهوك وأربيل والسليمانية لخدمات الصرف الصحي، بزيادة قدرها حوالي محافظات نازح في ( 3023022) تم التوصل إلى ما مجموعه
في ( مرحاضاً إضافياً 201)شخص منذ األسبوع الماضي. وقد تحقق ذلك من خالل بناء المراحيض وإزالة وتنظيف  12،222

شخص في  (1،022) النفايات إلى. تم توزيع مواد التنظيف وجمع ( حمامات032)مخيمات العبور والمدارس والمراكز الجماعية وبناء 
 .المستهدفينفي المائة من السكان  00إلى حوالي فريق التجمع شركاء وصل المحافظات الثالث. في هذه المرحلة، 

  من الفترة المشمولة بالتقرير  75،000في دهوك وأربيل والسليمانية، بزيادة قدرها  اً شخص (7333592إلى )برامج النظافة وصلت

هذا خالل تعزيز النظافة ة حول جلس 15النظافة ومجموعات طفل، وعقد  ( قطعة من مستلزمات 2،861)ر تم توزيع السابق. إشعا

في المائة من السكان المستهدفين مع بعض جوانب تعزيز النظافة الصحية. ومع ذلك،  21حوالي فريق التجمع  . وصللوحدهاالسبوع 

إال أن هنالك نقص التعبئة االجتماعية لتحقيق بيئة معيشية صحية ويز الرسائل والمجتمع كبير من أجل توفير جودة النظافة تعزالعمل ال
 .حرج

 

 لثغرات والمعوقاتا
 

 انعدام األمن يؤثر على الطرق من بغداد إلى عامرية الفلوجة منعت العمليات العسكرية الشاحنات من إيصال المياه إلى المستفيدين في .
 ي.على استجابة المياه والصرف الصح بغداد إلى محافظة األنبار. وهذا يؤثر بشدةمن المحافظات الجنوبية وكذلك الطرق البرية 

 ق.العرا إقليم كردستانمحافظة دهوك في  نسيق المياه والصرف الصحي، وال سيما فيتناك حاجة إلى تعزيز ه 

 طية جميع المحتاجين لخدمات المياه والصرف الصحي في محافظة دهوك، وخاصة للنازحين المقيمين في المراكز الجماعية تغ
ينتشرون والمدارس والمستوطنات غير الرسمية، ال يزال صعبا. وتعقدت عمليات المياه والصرف الصحي من خالل حقيقة أن النازحين 

 د.المتعدوالسكانية المتكررة والتهجير المستمر في عدد كبير من المواقع، والتحوالت 

 

 االمن الغذائي

 االحتياجات:
  0232عام  أيلول والنصف األول من شهر 0232عام حزيران شهر مليون مستفيد ما بين  3وصل الشركاء في التجمع الغذائي إلى ،

 ص. مليون شخ (330ـ )المساعدات الغذائية أولوية لوالبالد. في جميع أنحاء 
   طن من المساعدات إقليميا ومحليا، والتي سوف تغطي ( 20.202التجمع على ) حصل أيلول  32كانون الثاني ولغاية خالل الفترة من

 .0232عمليات اإلغاثة الغذائية حتى تشرين الثاني عام 
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   مليون دوالر. ونتيجة لذلك، سيتم  12لتدخالت الغذاء حوالي  0232في المعدل الحالي لتوزيعات، العجز التشغيلي المالي لنهاية عام
وضع مزيد من التركيز على اختيار وتحديد المستفيدين للمساعدات الغذائية. وعالوة على ذلك، من المتوقع أن يرتفع العجز إلى حد كبير 

على فريق التجمع شركاء يعمل . و( مليون نسمة330( مليون إلى )330المخطط من )في المائة في أعداد النازحين  22وقدرها زيادة ب
 .0232عام  شهر كانون األولالتي أدخلت على الميزانية التشغيلية خالل  التنقيحات

 االستجابة:
 مع تبسيط التخزين والمشتريات واألنظمة اللوجستية في إقليم كردستان العراق من أجل ئية خط االنابيب الغذاالتجمع الغذائي يمسك ب

في محافظتي المثنى وذي قار  ميدانيةاتفاقيات مستوى أبرم فريق التجمع توفير استجابة فعالة وفعالة لالحتياجات الغذائية للنازحين. 
 ن.وواسط وميسا

  شامل في إقليم كردستان العراق في البرنامج النقدية والقسائم  إدخالذلك بسبب الغذائية و تخفيف من الضغط على اإلمداداتالمن المتوقع
 ن.لمفاوضات مع شريكين محتملين آخريمع ثالث شركاء وتستمر ا النقدية والقسائممن مفاوضات تشرين االول. تم االنتهاء 

 عراق. شخص في انحاء ال 032،222ر من أكثى إلزيع المواد الغذائية ( أيلول وصل تو32 – 0ن )بالنسبة للفترة بيو 
 

 ت:والمعوقاتالثغرات 
  ن.المساعدة إلى السكان المحتاجيوصول إن عدم الوصول إلى مناطق النزاع يعيق  
  فة.ضيوكذلك المجتمعات المفريق التجمع ، ضغطا على القدرات الحالية من الشركاء في يشكل إن زيادة أعداد النازحين 

 
 

 والعناصر غير الغذائيةالمأوى 

 االحتياجات:
 المواد  في عائلة نازحة في العراق تعاني من نقص( 0033223إلى وجود )تقارير تتبع مصفوفة التهجير وتشير ال المنظمة الدولية للهجرة

 على معلومات من شركاءحاجة أولوية. بناء لهم المأوى يمثل عائلة نازحة  (3323001تشير إلى )قائمة هناك في حين أن ،غير الغذائية 
. المواد غير الغذائية خالل الفترة المشمولة بالتقرير 0232في العراق منذ كانون الثاني عام ( عائلة 3023302ت )، تلقفريق التجمع

 نازحة المواد غير الغذائية في محافظات بابل وبغداد وأربيل وكربالء وكركوك والنجف ونينوى والقادسية( عائلة 0،202)تلقت و
  . والسليمانية وواسط

 بالنسبة لكثير من  0232/0232في المدارس، وهذا ادى الى تأجيل بداية العام الدراسي  يسكنونعائلة نازحة ( 00،022)ناك ه
من بعض الفي المدارس في أربع مناطق من محافظة دهوك، وفي ثالث مناطق أخرى ال تزال  الذين يسكنونالنازحين  إخالءالطالب. تم 

بديلة ال يزال المناسبة العائلة نازحة. إخالء النازحين من المدارس إلى حلول المأوى  (32،120)يشغلها ( 212والبالغ عددها ) سالمدار
 س.ال يزالون في المدارالذين مأوى لهؤالء النازحين للكاف لضمان حل سلس التخطيط المطلوب واليمثل أولوية. 

  فصل الشتاء، ولكن هناك موارد لهم المساعدة يتطلب توفير في إقليم كردستان العراق  نازح (202،222)الشتاء،  أشهر مع اقتراب
( 02،222إلى ) وهناك حاجة( عائلة نازحة بحاجة إلى خيام 32،222)منهم. في أجزاء أخرى من العراق،  (022،222ـ )متاحة فقط ل
( 22شركاء فريق التجمع ) التدفئة. وقدممتطلبات ومجموعات فصل الشتاء، بما في ذلك الكيروسين ألغراض الطهي  مجموعة من

  .فصل الشتاء صرافي المئة من الطلبات تتضمن عن 22لخطة االستجابة االستراتيجية المنقحة )الخطة(. ما يقرب من مشروعاً 
 االستجابة:

 في محافظات كركوك والسليمانية وديالى وأربيل ودهوك. تم فتح أربعة مخيمات عبور في محافظة دهوك، في المخيم جارية بناء أعمال ال
. في إلدارته مخيمات النازحين قيد التطوير. خمسة من هذه المخيمات ال تزال غير ممولة وبدون وكالةأخرى من  ستةإن في حين 

هم قيد  األخرىربعةاألوللنازحين تح مخيم واحد تم فن. في محافظة السليمانية أربعة آخرياء خيم واحد ويجري بنتم فتح ممحافظة أربيل 
  وتم فتح مخيم واحد فقط في محافظة نينوى.التطوير. 

 (022 مركزاً جماعياً يستهدف تقديم المساعدة ) جميع أنحاء وسط وجنوب العراقفي. 
 

  :الثغرات والمعوقات
 تاء. فريق فصل الشتاء حاليا في دهوك وسيحضر الفريق العامل المواد غير الغذائية في مطلوب على وجه السرعة استراتيجية فصل الش

 .أيلول 12أربيل يوم 
  ن.رها من األنشطة بسبب انعدام األملبعض المناطق للتوزيع والتقييمات وغي فريق التجمعشركاء عدم وصول في هناك استمرار 

 

 الصحة 

 االحتياجات:
  ،01منها  في حين تضرر ،رعاية الصحيةعيادة عاملة في مراكز ال 22هناك ومستشفى ال تعمل.  32 أصل من 0في محافظة نينوى 

 .عيادة نتيجة لنزوح الكادر الطبي
 

 االستجابة
  2سن  التي تستهدف األطفال تحت وشلل األطفال مرض ضد  تلقيحالحملة الوطنية لل جريت أيلول أ 30أيلول ولغاية 32الفترة من بين 

  .مراكز الرعاية الصحية األوليةمركزا من  20خالل من محافظة دهوك  منمناطق  0سنوات في 
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  أسبوعية. األسباب الرئيسية للمرضمشورة  202توفير ما معدله بحركة للنازحين في أربيل والتي تقوم بإعادة تأهيل العيادة في مخيم 
  .والتهابات الجهاز التنفسي واألمراض المعوية

 متنقلةالطبية الوحدات الن ثنان ما (MMUs)  ،جاهزة للعمل في محافظة أربيل. وسوف توفر الخدمات للنازحين في مدينة أربيل
 20المشاورات إلى العيادات الطبية المتنقلة  قدمتهم هناك . في اليوم األول من عملياتيومركز عينكاوة البرازيلي الرياضوبنصالوة، 

 رجالً(. 02امرأة و  11) شخصاً 
  

  :الثغرات والمعوقات

مناطق محدود بقية المع في الموصل  (CDC) نظام مراقبة األمراض في محافظة نينوى ضعيف جدا. االتصاالت بين مركز السيطرة على األمراض

  .جدا وبعض التقارير األسبوعية والشهرية ال تصل إلى وحدة المراقبة
 

 الحماية

 
 االحتياجات:

  3،122القوش في محافظة نينوى. وشمل التقييم  منطقة حماية تقييمات سريعة بعد عودة النازحين من أربيل إلىوالأجرت فرق المراقبة 
خرين يقيمون اآلشخص(. وقد عاد األغلبية إلى ديارهم األصلية، ولكن  2،032عائلة يزيدية ) 012شخص( و  1،322عائلة مسيحية )

م يطلبون عادوا يشعرون باألمان لكنهالذين النازحين  وأفاد التقرير بأنأو في الكنيسة.  مع العائلة أو األصدقاء، أو في مساكن مستأجرة
تقييم المنخفض نسبيا وسيتم خاصة الدعم النقدي. عدد األشخاص ذوي االحتياجات ال وهؤالء الذين استأجروا يطلبونالمساعدة اإلنسانية. 
  .على مستوى األسرة

 التقرير وأفاد أربيل.  إلى محافظة دخول الذين يحاولون الفي أعداد النازحين من الموصل  اتناميا طفيفيش في نقاط التفتمراقبين القد حدد و
في إقليم كردستان  مقيمكردي ، الذي يحتاج الى شخص لعدم وجود كفيل من الوصول إلى محافظة أربيل  بعض النازحين لم يتمكنواإن 

لعدة أيام عند نقطة تفتيش بين كركوك واربيل، في انتظار الحصول على تقطعت بهم السبل شخصا ( 122)رب اما يق وهناك العراق. 
النازحين من نينوى، بيجي، تلعفر وسنجار والموصل والرمادي وهم أساسا من الشبك حيث جاء هؤالء إذن للدخول إلى محافظة أربيل. 

ساعة  00مهلة ت األكراد أعطالدولة اإلسالمية في العراق والشام  بأن تقارير وسائل االعالم المحلية مؤخراوذكرت والعرق العربي. 
  .لمغادرة الموصل أو مواجهة العواقب القاسية

 االستجابة:
 33،201. من الذين تم تقييمهم 0232 شباطأسرة( منذ  22220شخص ) 121122لت تم إجراء تقييم لرصد الحماية المتواصلة شم 

ذوي االحتياجات من  2،232ة  إحالوتم المساعدة القانونية حالة  32،220تلقت و، لهم ساعدة النقديةالم تقديم  تمت الموافقة على حالة
 ضحايا العنف القائم على نوع الجنس( ضحية من 302طفل و )  0،301لـ إلى ذلك، تم تقديم الدعم النفسي الخاصة. باإلضافة 

(GBV).  لناجين من العنف الجنسي والجنسانيمجموعات الكرامة لمجموعة من  31،031وقد تم توزيع.  
 

  :الثغرات والمعوقات
 بالكامل بسبب  عاملةالقوش محدود خاصة بالنسبة للنساء واألطفال. المرافق الصحية ليست ى لإللعائدين بالنسبة لحصول على الخدمات ا

ي نقص الموظفين واألدوية والمعدات. السلطات المحلية بعد استئناف الخدمات البلدية واالجتماعية والبضائع في األسواق المحلية ه
 قة.متفر

   الذين يعانون من الصدمات النفسية النزوح مرتفعة وتحتاج إلى  من لحاجة إلى الدعم النفسي للنازحينافريق التجمع إن يقدر شركاء
  .معالجة

 

 التعليم  

 االحتياجات:
  ن.لدمج الخدمات النفسية والصحية لألطفال والمعلمي بحاجة  التعليميةاالستجابة إن  
  النازحين. الوضع في محافظة دهوك هو حتالل المدارس من قبل نتيجة ال 0232/0232للعام الدراسي تأخر افتتاح العديد من المدارس

  .مصدر قلق خاص
 االستجابة

  تأهيل المدارس بعد أن تم نقل النازحين. إلعادة  مبادراتبحكومة إقليم كردستان فريق التجمع بدعم وزارة التربية والتعليم في شركاء قام
شركاء  طوير اإلرشادات من قبل الوزارة وسيتم تقاسمها معوتقترح الوزارة باستخدام اآلباء والمعلمين لتنسيق ترميم المدارس. ويجري ت

 فريق التجمع.
 إعادة تأهيل مدارس بوملتزمون في بجيت كنداال وخانكي وخاديا للمساعدة في بناء المدارس في مخيمات النازحين فريق التجمع خطط ي

  .المجتمع المضيف في محافظة دهوك
 ر األنشطة التعليمية والترفيهية ومزيد من توفمدرسة حضروا ( 201والفتيات تيان الف 120طفال ) 023بحركة في اربيل ي مخيم ف

طفل  3،302منطقة شاريا في دهوك في والمدرسة الصيفية في بلدية شقالوة. ضروا ( ح002الفتيان والفتيات  3،210) 3،102
  .ستة مراكز ترفيهية وصلوا إلى
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  :الثغرات والمعوقات
  لن يتمكن قسم من األطفال من الذين هم في سن تسمح لهم بدخول المدرسة من الذهاب إلى المدارس في المجتمعات المضيفة بسبب

  ة.اللغواالكتظاظ، أو قضايا األسرة 

 النزوح وانعدام األمن تمنع جمع المعلومات وتحليلها.  

 

 الخدمات اللوجستية 

 االحتياجات
 والنقل من  ةتخزين إضافيتم طلب وحدات والقادمة لفصل الشتاء في غضون األسابيع المجتمع اإلنساني استعدادات أن تبدأ  من المتوقع

  .الشركاء
  :الرد

  التنسيق مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بشأن البنود المتبقية الواردة من تبرعات الثنائية غير المرغوب فيهايواصل فريق التجمع 

(UBD)   غير مجمعة ، التي ال تزال0232عام آب في شهر . 
 الطوارئ متاح في أربيلفي حالة في دهوك تعمل كالمعتاد. دعم التخزين ات مستودعال.  

 
  :الثغرات والمعوقات

  برنامج فصل الشتاءمع بدأ  التخزين والنقلالزيادة في وحدات ومن المتوقع.  
 

 الطوارئ، والتجمع الخاص باالتصاالت

 االحتياجات
  وتوفير الخدمات فريق التجمعوخدمات االتصاالت من في حالة الطوارئ المجتمع اإلنساني في العراق تكنولوجيا المعلومات طب .

اإلذاعية في المدن الكبرى على تحسين سالمة وأمن موظفي المساعدة اإلنسانية على األرض. وتوفير خدمات اإلنترنت في مخيمات 
  .ملياتهاتسمح لتنسيق أفضل لع النازحين

 االستجابة
 نشر خدمات االتصاالت الالسلكية في حاالت الطوارئ في أربيل والسليمانية ودهوك. وسيتم توفير االتصال يخطط فريق التجمع ل

  .دهوك والسليمانيةفي ومخيمات إضافية حول المخطط دوميز  وط في مخيمات العبور أربا باإلنترنت للمجتمع اإلنساني العامل
 العراق، لتسهيل التوسع وإدارة الشبكات الالسلكية في في نشرت ثالثة موظفين  ستجابةلالشريك إريكسون ع االحتياطي فريق التجم

وهذا يعزز تغطية اإلنترنت للمجتمع اإلنساني وتقديم خدمات اإلنترنت  ودوميز  طوك والسليمانية، بما في ذلك أربامخيمات حول ده
  .فعالية وكفاءةب

 السلكي لوكاالت األمم المتحدة األخرى نيابة عنها وهذا سيؤدي إلى زيادة استخدام اليونامي لبرنامج ال بعثةمن موافقة ع الى فريق التجمتلق
شبكات يونامي من قبل موظفي األمم المتحدة. ويجري حاليا تقديم خدمات الراديو في إقليم كردستان العراق يونامي، وهي متاحة لموظفي 

 .ستنشئ الخدمات اإلذاعية المشتركة بين الوكاالت في األسابيع المقبلة ETC ال أناالمم المتحدة فقط. إ
 

  الثغرات والمعوقات
 خلق يتان العراق محدودة. هذا يمكن أن خيارات النقل الجوي الدولية الستيراد تكنولوجيا المعلومات وأجهزة االتصاالت في إقليم كردس

  .المعلومات ومعدات االتصاالتالتأخير لالستيراد ونشر تكنولوجيا 
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 على خلفية األزمة 
والميليشيات القبلية وأعضاء النظام البعثيين (، بما في ذلك AOGsجماعات المعارضة المسلحة ) يدحزيران ب 1منذ سقوط الموصل يوم 

في محافظات العراق من (، وسيطرت على مساحات واسعة ISILالسابق / العسكرية، جنبا إلى جنب مع الدولة اإلسالمية في العراق والشام )
الرياض، الفلوجة ووالحويجة، وسنجار وسليمان بك، رشاد،  والقيارةتلعفر، بيجي، نينوى وصالح الدين وديالى. مدن الموصل وتكريت و

االنبار كانت تحت المناطق في . منذ  كانون الثاني الكثير من AOG جماعات المعارضة المسلحة والصقالوية، هي حاليا تحت السيطرة
من أكبر  اً العراق اآلن مع واحدويعتبر داخلي واسع النطاق.  نزوح. وقد أدى ذلك إلى ISIL الدولة االسالمية في العراق والشام السيطرة

 من هذا العام. كانون الثانيمليون منذ  3.0أكثر من حيث نزح تجمعات النازحين داخليا في العالم؛ 
 

 التنسيق العام

 نائب رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلك، في اآلونة في الحكومة العراقية اللجنة العليا للنازحينبرئيس ى منسق الشؤون اإلنسانية التق ،
طاعي على المستويين االتحادي والمحلي لتحقيق في العراق لتعزيز التنسيق االستراتيجي والق ةاألخيرة لمناقشة الوضع واألساليب اإلنساني

يؤدي  فريق التجمعأقصى أثر لمحدودية الموارد المتاحة لالستجابة. اجتماع المتابعة على المستوى التقني بين الوزارات الرئيسية و
قطاعات الرئيسية، فضال عن سبل مناقشة تقديم المساعدة المستمرة من قبل السلطات العراقية والشركاء الدوليين؛ األولويات في بعض ال

لتبسيط آليات التنسيق وتعزيز تبادل المعلومات. سيتم إجراء اجتماعات تنسيق منتظمة بفضل العودة التدريجية للموظفين الرئيسيين الى 
  .بغداد الذين تم نقلهم وسط مخاوف أمنية منذ بضعة أشهر

 االتصال وظفي مو( صحفياً محلياً 12لـ ) اربيلأيلول  02يوم  نسانية ورشة عمل وسائل اإلعالم استضاف مكتب تنسيق الشؤون اإل
 .لتعزيز تغطية وسائل اإلعالم التعاون على أزمة النازحين داخليا في العراق

 
 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:

 
 ,manzi@un.orgباربرا مانزي مديرة المكتب ، 

 9201 312 750 (0) 964+ :رقم الهاتف: 
 

 swanson@un.org ,دايفد سوانسن، مسؤول المعلومات العامة، 

 0849-377-750 (0) 964+ :رقم الهاتف 

 OCHAIraq@ :على التويتر :  OCHA Iraqلمتابعة 

 https://iraq.humanitarianresponse.info لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط :

 

mailto:manzi@un.org,
mailto:swanson@un.org
https://twitter.com/OCHAIraq
https://iraq.humanitarianresponse.info/operations/iraq

