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 وتنسيق العمل اإلنساني الفعال والممنهج من خالل الشراكة مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية.بعثة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) هي تعبئة 

 التنسيق ينقذ األرواح

 خلفية األزمة في نهاية هذا التقرير  على لمزيد من المعلومات، انظر   +

 أزمة العراق
 )2015 شباط 20_14( 32رقم اإلنساني تقرير الوضع 

 
من الممكن انه فالوضع تغير ولسرعة . 2015 شباط 20 -14ة من تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني. ويغطي التقرير الفتر 

 آذارمن شهر  االولحوالي بسيصدر التقرير المقبل  اليعتبر هذا القرير رسميًا، حيث إن التقرير الرسمي هو التقرير الصادر باللغة األنكليزية. أن تكون األرقام والمواقع المدرجة في هذا التقرير غير دقيقة.
2015 . 

 

 العناوين الرئيسية
المسار السريع من خطة االستجابة وثيقة الحاجة ألولويات   •

 أمريكيمليون دوالر  150،3اإلستراتيجية للعراق تبلغ 

 أشارت التقارير إلى وجود مرض الحصبة في مخيم عربت  •

 تتزايد المخاوف حول الوضع اإلنساني في البغدادي •

مستفيد في  100،000عملية نقل المياه بالناقالت تصل إلى  •

 األنبار بلدات

 نظرة عامة على الوضع
 

 18لمجتمع الدولي في جنيف يوم على ا) SRPاالستراتيجية العراق (وثيقة اإلحتياجات األولوية للمسار السريع من خطة االستجابة تم عرض 
) إلدارة العجز. 2015يونيو/حزيران  –خطط لتحديد أولويات التمويل على مدى الخمسة أشهر القادمة (فبراير/شباط حيث وضعت الفبراير/ شباط، 

ن في المائة من العمليات اإلنسانية في العراق، بما في ذلك برامج في يمليون دوالر أمريكي بأن ست 150غ وقد حذرت الوثيقة التي تطالب بمبل
األسابيع  الغذاء والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والصحة والتعليم، ستواجه إحتمال تعليق أو تقليص عملياتها ما لم يتم تأمين األموال في

لمنقذة للحياة وٕاحتياجات الحماية الهائلة المطلوبة سوف تدعم النازحين في اإلحتياجات ن في المائة من األموال ايالقليلة المقبلة. وأضافت بأن تسع
في المائة إلى إحتياجات قطاعات متعددة من المجتمعات المضيفة وغيرهم من السكان  10 ال وسوف تزيد على األرجح. ويكرس ما تبقى من

 المتضررين، بما في ذلك الالجئين السوريين.
 

كم  110، في الجانب الغربي من بلدة البغدادي في محافظة االنبار (اإلضافية النزوح حاالتومات محدودة حول الظروف، وكذلك ال تزال المعل
 فريقالفبراير شباط. وأشار  12) في ISILغرب الرمادي) بعد سقوط أجزاء كبيرة من البلدة بيد قوات الدولة اإلسالمية في العراق والشام (

النزوح التابع للمنظمة الدولية للهجرة بأنهم ُمنعوا من جمع المعلومات الخاصة بالنزوح حيث كانت الطرق مغلقة والوصول المتخصص في تقرير 
 إلى البغدادي مقيدًا. وكانت وسائل اإلتصال، بما في ذلك شبكات الهاتف المحمول، متوقفة منذ بداية القتال.
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المدنيين تشير التقارير بأن األوضاع اإلنسانية للسكان 
في تدهور مستمر، مع صعوبة حصول السكان على 

للموظفين  وفقاً  لمساعدة والخدمات المنقذة للحياةا
 واأجر  نالميدانيين التابعين للمنظمة الدولية للهجرة الذي

ن الفرار من البلدة في سرة الذين تمكنوا ماألمقابلة مع 
شباط إلى منطقة هيت. ويصرح الشركاء ر/ فبراي 20

حدودية فرص الحصول على المعلومات حول بأن م
لفعال لمساعدة األوضاع في المنطقة تحد من التنفيذ ا

. وأفادت السلطات المحلية بوفاة السكان في المنطقة
ثالثة أطفال بسبب شرب المياه الملوثة بالكبريت بينما 

 تمرض تسعة اخرون.

جسر جوي من إلنشاء تخطط الحكومة العراقية 
حصة غذائية لمساعدة السكان  30000وجه نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لإلغاثة صالح المطلك بتخصيص  ، حيثاإلنسانيةاإلمدادات 

طن من المساعدات الغذائية في غضون األسبوعين القادمين جوًا . وفي الوقت نفسه، تشير  75،000في البغدادي وحديثة، وسوف يتم إرسال 
أسرة على األقل من المحاصرين في المجمع السكني التابع لناحية البغدادي يظل  1،200إيصال الغذاء والطاقة والمياه ل  التقارير إلى صعوبة

  دون.
 

)، بالتعاون مع WHOحالة إصابة بالحصبة في األيام األخيرة. وتستجيب منظمة الصحة العالمية ( 11في مخيم عربت (السليمانية)، كانت هناك 
 اإلستيعابيةالطاقة  تبلغ بينما أسرة 2،745ظ السكاني في المخيم (من خالل حملة التطعيم للوافدين الجدد. ونظرًا لظروف اإلكتظاوزارة الصحة، 

حاالت محتملة أخرى. كان هناك حملة للتطعيم ضد شلل األطفال والحصبة في مخيم عربت في يناير/ كانون الثاني.  منهناك قلق و )، 1،000
التي تم تحديدها حتى اآلن كانت بين  11 حاالت اإلصابة الفي حملة التلقيح الماضية. إنَّ طفل  4،200م تلقيح أكثر من كان قد تفي حين 

 النازحين الجدد.

خيمة لتوسيع مخيم عربت للنازحين ويجري التخطيط لتوزيعات المواد غير  600وُذكر في وقت سابق من هذا األسبوع، بأنه تم نصب أكثر من 
ة والكيروسين (النفط األبيض) أيضا. وفي الوقت نفسه، خفض المجلس البلدي في السليمانية القمامة إلى النصف من مخيم عربت للنازحين الغذائي

 هم في إنتظار تجديد مخزونات الوقود من الحكومة المركزية.ٕانو 

لقوش من خالل تمويل الحكومة العراقية نيابة عن محافظة ) في ربيعة واPDSبدأت محافظة دهوك العمل بنظام التوزيع العام للمواد الغذائية (
الواحد. وقد بدأت المنظمات غير الحكومية الشريكة أيضًا التقييمات  للفردنينوى. وتشمل الحصة السكر والزيت وتسعة كيلوغرامات من دقيق القمح 

لمتحدة تقييما في مدينة القوش وسنجار وزمار وربيعة (محافظة نينوى) لتوزيع المواد الغذائية وغير الغذائية. وباإلضافة إلى ذلك، بدأت وكالة األمم ا
 إلعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية في ناحية زمار.

 
ليصل عدد الفريق الميداني الكلي الذي يعمل  فرداً  50إزداد عدد الموظفين الميدانيين لفريق مصفوفة تتبع النزوح التابع للمنظمة الدولية للهجرة ب 

 2.25أكثر من يناير/ كانون ثاني، هناك  29لتقرير مصفوفة تتبع النزوح األخير في  في مختلف أنحاء البالد. ووفقاً  137على تتبع النازحين إلى 
 تلف أنحاء البالد.موقع في مخ 2،400ازح في أكثر من مليون من ن

 

 نسانيةاالستجابة اإل
 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
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 :اإلحتياجات

العسكرية أسرة على األقل في مجمع سكني في ناحية البغدادي ال يحصلون على المياه الصالحة للشرب بسبب العمليات  1،200: االنبار •
 الجارية.

(قضاء زاخو) وباجيت كندالة  2: إمدادات المياه والمراحيض والحمامات في مخيمات النازحين في خانكي (ناحية سيميل) وبيرسفي دهوك •
إلى (ناحية سيميل) بحاجة عاجلة للتحسين والتطوير. نقل المياه بالشاحنات في المستوطنات غير الرسمية والمباني غير المكتملة يحتاج 

 التقليص واالستعاضة عنه بالمزيد من الحلول المستدامة (من خالل توسيع شبكة المياه وتركيب خزانات مياه).
 

 :االستجابة

 الحبانية والعامرية.و  مستفيد في بلدات الخالدية 100،000ل  الواحد يوماللتر لكل فرد في  2.6: وصلت خدمة نقل المياه بمعدل االنبار •
زاخو  بلداتنازح يعيشون في المساكن غير الرسمية والمباني غير المكتملة في  103،000ألكثر من  المياه الصالحة للشرب: توفير دهوك •

 سيميل وشيخان وسرسنك وفايدة، والعمادية وعقرة من خالل نقل المياه بالشاحنات التي تتبناها اليونيسيف ومديرية المياه.و 
 
 

 الثغرات والمعوقات: 

يؤدي هذا أيضًا إلى مشاكل في دات اإلنسانية بفعالية وكفاءة. و األمن والعمليات العسكرية يشكالن القيود الرئيسية في إيصال المساع: االنبار •
 تحديد عدد الحاالت المحتاجة بالضبط، والخدمات المقدمة للناس والثغرات في العمل.

لدية في هناك توقف جزئي في عملية جمع القمامة من قبل المجالس الب :(األمم المتحدة / المنظمات غير الحكومية / الحكومة) التمويل •
في دهوك والسليمانية بسبب عدم وجود أموال للشاحنات واألفراد. إذا استمر هذا الوضع، سوف تتأثر الخدمات  مخيمات النازحين وخارجها

 ات.األساسية األخرى أيضا بما في ذلك سحب المياه الثقيلة ونقل المياه بالشاحن

 
 

 األمن الغذائي 

 :اإلحتياجات
وفقا لبرنامج األغذية العالمي، وصل الوضع في محافظات النجف وكربالء وبابل إلى "مستويات حرجة" بعد تدفق الناس الذين فروا من أعمال  •

 العنف في أجزاء أخرى من البالد.
 إلى المدخالت الزراعية للموسم الزراعي الشتوي.مزارع من الفقراء في المجتمعات المضيفة بحاجة  120،000ال يزال حوالي  •

 

 :االستجابة 
محافظة  17وأولئك المتضررين من الصراع في  يننازحمن المليون  1.1قدم برنامج األغذية العالمي المساعدات الغذائية إلى ما مجموعه  •

 في فبراير/ شباط وحتى اآلن.
تم اإلنتهاء من إجراء التقييمات في بغداد وديالى وكركوك، بهدف تحديد االحتياجات ذات األولوية للسكان المتضررين فيما يتعلق باألمن  •

 ، وسوف تكون النتائج متاحة قبل نهاية فبراير/ شباط.العيشالغذائي والزراعة وتوليد الدخل وٕاستعادة سبل 
 ن الضعفاء في دهوك وصالح الدين، ونينوى للمساعدة في الوقاية من األمراض الحيوانية.أسرة من المزارعي 7،500ت مساعدة تم •
•  
 يواصل الشركاء في المجموعة: •
 مساعدة المزارعين المعرضين للخطر في تربية الحيوانات والحصول على البذور النباتية واإلنتاج الزراعي؛ •



  32تقرير الوضع رقم  –أزمة نازحي العراق 
 

 مكتب األمم المتحدة للتنسيق والشؤون االنسانية (اوتشا)

 www.unocha.org التنسيق ينقذ األرواح 

المستفيدين من خالل برنامج النقد مقابل العمل إلعادة تأهيل األصول المجتمعية وٕاصالح أضرار البنية التحتية المتعلقة بالزراعة في  مساعدة •
 المناطق المجتمع المضيف.

o .شراء اللقاحات البيطرية األساسية كجزء من الحملة الوطنية لتطعيم القطعان 
 

ذي تقوده منظمة األغذية والزراعة، يجري تدريب المدربين في عمان لموظفي الزراعة من السليمانية وبموجب مشروع تمكين المرأة الريفية ال •
تحقيق أقصى من شخص في إقليم كردستان العراق  يتمكن كلشامل حيث المجتمع مفهوم الودهوك وأربيل على األعمال المنزلية لتعزيز 

 القتصادي، ومكان الميالد أو السن أو الدين أو العرق.إمكاناتهم بغض النظر عن الجنس، والوضع االجتماعي وا

 

 المأوى والمواد غير الغذائية 
 :االحتياجات

 :التالية مسار األولويات السريعةوثيقة ية تحديد ضمن عملتم تحديد اإلحتياجات  •
o  نازح. 18،000بناء ثالثة مخيمات جديدة للنازحين في كركوك وبغداد والسليمانية ل 
o  مجموعة من المواد غير الغذائية إستعدادًا للتدفقات الجديدة والعائدين وكذلك النازحين األكثر ضعفًا في المخيمات  36،000تهيئة

والمساكن خارج المخيمات في إقليم كوردستان العراق وجنوب ووسط العراق (وخصوصا األنبار وديالى وكركوك ونينوى، وصالح 
 الدين).

o  في المساكن خارج المخيمات (سد المنافذ ومستلزمات السكن فضًال عن إعادة التأهيل عن نازح  30،000المساعدة في إيواء
 طريق المقاول) في محافظات دهوك ونينوى وأربيل والسليمانية وديالى وواسط وكربالء وبابل والنجف وكركوك واألنبار والقادسية.

 

 :االستجابة
الذين من عائلة نازحة  580أكثر من  تقلىعائلة نازحة (في المجتمعات المضيفة) في كركوك، بينما  550توزيعات الخيم ل  من تم االنتهاء •

 يعيشون في المباني غير المكتملة في دهوك خدمة سد المنافذ، لتحسين ظروفهم المعيشية.
أسرة في إقليم  1،300زحة في مختلف أنحاء البالد (أكثر من أسرة نا 3،600تجري توزيعات مجموعات المواد غير الغذائية إلى أكثر من  •

 أسرة في الوسط والجنوب (بغداد، بابل، ديالى، كربالء والنجف والقادسية). 2،300كوردستان  العراق وأكثر من 
نتهاء من ، تم اإلأيضا  ادعائالت نازحة. وفي بغد 110تم االنتهاء من إعادة تأهيل مركز جماعي آخر في بغداد، يأوي أكثر من في بغداد،  •

 وحدة سكنية فردية. 25إعادة تأهيل 
 

 الثغرات والمعوقات 
 نازح على مدى الخمسة أشهر المقبلة. 298500مليون دوالرًا لتلبية اإلحتياجات ذات األولوية الملحة ل  33تحتاج المجموعة إلى  •
 
 

 الحماية 
 :االحتياجات

، بما في ذلك الملحةفي المائة من إحتياجات الحماية  20نزحوا بسبب الصراع، يعاني على األقل الذين مليون شخص  2.2من بين أكثر من  •
 تلك المتعلقة بالصدمات النفسية والعنف الجنسي.

 عامًا والعديد منهم لم يلتحقوا بالمدارس، لذا فاألطفال معرضون للخطر. 18أكثر من نصف السكان دون سن  •
 ستغالل وسوء المعاملة.الف ذلك فهم معرضون لخطر كبير لإلحاجة ماسة إلى الدعم المالي، وبخعائلة في  10،000هناك حوالي  •
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ال تتوفر لديهم إمكانية كما ن غير المسجلون أو ممن ال يحملون وثائق ثبوتية تقييدًا في الحركة واالعتقال وخطر اإلحتجاز. و يواجه النازح •
 حكومية.الخدمات العامة أو برامج النقد ال إلى الوصول

السالمة واألمن نتيجة لأللغام والعبوات الناسفة والتوترات بين الطوائف والتهديدات من الميليشيات  في ن مشاكالً و ن العائدو يواجه النازح •
مة الطائفية. وهناك تقارير تشير إلى عمليات قتل إنتقامية بسبب إثم ال يستند إلى دالئل في منطقة سنجار (محافظة نينوى). تبقى السال

(بسبب األلغام / تلوث العبوات الناسفة والتهديدات من قبل الميليشيات الطائفية) والتعايش السلمي والحصول على السكن والخدمات مشاكل 
 رئيسية في المجاالت المذكورة أعاله من العودة التلقائية.

ر الجنود المجازين عائالتهم في المخيمات كثيرًا ويجلبون من الضروري إعادة التأكيد على الطابع المدني لجميع مخيمات النازحين حيث يزو  •
 أسلحتهم معهم.

يحتاج الموظفون و شاملة، كما أنَّ نوعية الخدمات القائمة بحاجة إلى تحسين. الالناجون من العنف الجنسي والجنساني يفتقرون إلى الخدمات  •
يحتاجون إلى الموظفين في المؤسسات الحكومية أما لجنساني واإلحالة. النظاميون التدريب على المبادئ الرئيسية آلليات العنف الجنسي وا

 لدعم لتوفير الخدمات النفسية واالجتماعية للناجين من العنف الجنسي والتعذيب.ا
 

 االستجابة
ديالى) التي تم تغطيتها أجرت فرق الرصد والحماية زيارات ميدانية لمواقع النازحين وكذلك مناطق العودة في مناطق العراق الوسطى (محافظة  •

 من قبل الجهات الفاعلة اإلنسانية المقيمة في إقليم كوردستان العراق.
من  230إلى اجتمع أعضاء مجموعة الحماية مع رئيس مجلس مدينة جلوالء (محافظة ديالى) وأعضاء المجلس لمناقشة تقديم المساعدات  •

ووفقا للسلطات المحلية، هناك حاجة لتوفير المواد غير الغذائية وعمليات إصالح المأوى قرية الحسني، شرق جلوالء.  العائالت العائدة إلى
 للمنازل المتضررة.

برنامجهما التدريبي لمجموعات  اإلجتماعية فيخالل الفترة المشمولة بالتقرير، أطلقت فرقة الحماية وفرقة العمل المعنية بتعميم مراعاة القضايا  •
يع العمل في أربيل ودهوك والسليمانية. كما سيتم إجراء نفس التدريب في كركوك وبغداد والبصرة خالل األسابيع العمل والتنسيق بين مجام

 المقبلة.
أعضاء مجموعة الحماية في إقليم كوردستان العراق يعمل تسجيل المواليد للنازحين، و  يتناول مسألةكتيب (بروشور) إعداد تم االنتهاء من  •

  األطفال غير المسجلين. لغرض تسجيلهذه المعلومات على العائالت النازحة  على نشر
وفي محاولة لتعزيز سرية هوية الناجيات من العنف القائم على نوع الجنس، (العنف الجنسي والجنساني)، وضع شركاء الحماية في إقليم  •

 خدامها في جميع نقاط الدخول للناجين والناجيات.كوردستان  توجيهات بشأن اإلحالة لخدمات العنف الجنسي والجنساني إلست
خطوة أولى تعمل مجموعة الحماية على توفير الدعم النفسي واالجتماعي من خالل المركزين المخصصين للمرأة في محافظة ديالى ك •

 .لنازحينللالستجابة ألحدث تدفق 
 

 الثغرات والمعوقات
ناقش مجلس محافظة كركوك عودة النازحين إلى مناطق سكناهم األصلية وقضية الهدم مؤخرًا في خمس قرى جنوب غربي كركوك ألغراض  •

هؤالء  سكنسي أينأنه من غير الواضح  ،على الرغم من ذلكو محافظة بتعويضات ألصحاب األمالك. العسكرية. أوصى أعضاء مجلس 
 .سيسكنون هناك النازحين وٕالى متى

 
 التعليم  

 اإلحتياجات
طفل في سن المدرسة بين  650،000مليون نازح في مختلف أنحاء العراق، هناك ما يقدر بنحو  2.25من بين العدد الكلي للنازحين والبالغ  •

من  سنوات. من بين هؤالء األطفال، هناك أكثر 5-4طفل ممن تتراوح أعمارهم بين  111،000سنة، وما يقدر بنحو  17إلى  6سن 
 يقيمون في مخيمات النازحين. 50،000
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 مكتب األمم المتحدة للتنسيق والشؤون االنسانية (اوتشا)

 www.unocha.org التنسيق ينقذ األرواح 

 .األساسيالتعليم  يحصلون علىال ون التعليم في المدرسة و ) ال يتلق487500في المائة من جميع األطفال النازحين ( 75 •
 
 
 

 :االستجابة
العراق. من بين  في جميع أنحاء طفل من النازحين في التعليم الرسمي ويذهبون للمدارس 162،000وفقا لوزارة التربية إلتحق ما يقدر بنحو  •

 في إقليم كوردستان العراق، والبقية في جنوب ووسط العراق. 123،000 هذا العدد، هناك
ل في المدارس، يف أنحاء محافظة دهوك. بدأ التسجخيمة في ستة مخيمات في مختل 150حوالي  تضمإثنا عشر مدرسة من الخيام بناء تم  •

 طالب. 5،000تهيئة المعلمين والمواد الآلزمة لحوالي وعملت الحكومة العراقية على 
) فرقة عمل لمشاركة المناهج والخبرات لضمان توفير أنشطة التعلم البديل ذات الجودة العالية NFEأنشأت مجموعة التعليم غير الرسمي ( •

ة في إقليم كوردستان العراق لمناقشة الطريقة التي تدار جتمع فريق العمل مع مدير التعليم غير النظامي التابع لوزارة التربيإلألطفال النازحين. 
ية في بها برامج التعليم غير النظامي في إقليم كوردستان العراق ونوع المناهج المتاحة. كما سيتم عقد إجتماعات مماثلة مع ممثل وزارة الترب

 حكومة العراق.
أمام التعليم، وتقديم التوصيات لتحسين الجودة في مخيمات النازحين في إقليم تخطط مجموعة التعليم لتقييم اإلحتياجات والعوائق الشاملة  •

 كوردستان العراق؛ مع البدء بتنفيذ العمل خارج المخيمات بعد اإلنتهاء من المخيمات.

 
 الثغرات والمعوقات: 

الذين هم عرضة لخطر التسرب. ويشمل هناك حاجة إلى موارد إضافية لزيادة فرص الحصول على فرص التعليم وخاصة إستهداف األطفال  •
 هذا األثاث المدرسي والكتب المدرسية والمواد التعليمية لمدارس النازحين الجديدة حيث ال تزال المدارس الجديدة قيد اإلنشاء.

 

 الخدمات اللوجستية 

 االستجابة: 
 اإلرتقاء باألداء بشكل فعالعمل أعضاء مجموعة اللوجستيات على تقييم مركز الرصد والتنسيق المشترك في بغداد لضمان  •

 

 تعزز مجموعة اللوجستيات تبادل المعلومات بين الشركاء لتحقيق اإلستخدام األمثل للموارد المتاحة من المعلومات •
 

 الثغرات والمعوقات
 .الشركاء لتحسين تبادل المعلوماتمشاركة األصول بين 

 

 مجموعة اإلتصاالت في حاالت الطواريء 
 االستجابة

 تم تنصيب موجة قصيرة تربط بين دهوك ودوميز إلتاحة رصد شبكة دوميز من غرفة الالسلكي في دهوك. •
 فعال.أجري تدريب تنشيطي للمشغلين في دهوك للتأكد من قدرتهم على تتبع الموظفين والبعثات بشكل  •
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 مكتب األمم المتحدة للتنسيق والشؤون االنسانية (اوتشا)

 www.unocha.org التنسيق ينقذ األرواح 

 على خلفية األزمة 
والميليشيات القبلية وأعضاء البعثيين )، بما في ذلك AOGsبيد الجماعات المعارضة المسلحة ( 2014حزيران   9منذ سقوط الموصل يوم 

)، وسيطرت على مساحات واسعة من محافظات ISILالنظام السابق / العسكرية، جنبا إلى جنب مع الدولة اإلسالمية في العراق والشام (
والرياض، والحويجة، وسنجار وسليمان بك، رشاد،  والقيارةالعراق في نينوى وصالح الدين وديالى. مدن الموصل وتكريت وتلعفر، بيجي، 

كانت الكثير من المناطق في  2014. منذ  كانون الثاني AOGالفلوجة والصقالوية، وهم حاليا تحت السيطرة جماعات المعارضة المسلحة 
. أدى ذلك إلى نزوح داخلي واسع النطاق. ويعتبر العراق اآلن أحد أكبر ISILاالنبار تحت السيطرة الدولة االسالمية في العراق والشام 

 مليون منذ كانون الثاني من العام الماضي. 2.1عات النازحين في العالم؛ حيث نزح أكثر من تجم
 

تستمر مجموعة اإلتصاالت في حاالت الطوارئ في برمجة الالسلكي بموجات عالية التردد لموظفي وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير  •
جهازًا السلكيًا فرديًا. وباإلضافة  290الحكومية في مستوى مجموعة اإلتصاالت في حاالت الطوارئ المشتركة. حتى اآلن، تم برمجة حوالي 

 لك، يجري تدريب الموظفين على اإلستخدام السليم لألجهزة الالسلكي.إلى ذ
 من التواصل مع قاعدة اليونامي.مركز الرصد والتنسيق المشترك تم تنصيب الالسلكي لتمكين موظفي  •

 
 الثغرات والمعوقات

الطوارئ بعد هذا الوقت سيعتمد تمويل المجموعة متاح حتى نهاية شهر مارس/ آذار، وٕان المزيد من دعم اإلتصاالت في حاالت  •

 على مزيد من التمويل من الجهات المانحة.

 

 التنسيق العام
بمساعدة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية والمفوضية  وٕاندماج النوع اإلجتماعي في دهوكعقدت ورشات عمل خاصة بالحماية 

. وتنظم مجموعة الحماية فبراير/ شباط 17ين الدنماركي في السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ومنظمة حماية الطفل ومجلس الالجئ
 24اء البارزين في المجموعة الذين يعملون من بغداد في الوطنية ورشة العمل القادمة الخاصة بالحماية وٕاندماج النوع اإلجتماعي لألعض

 فبراير/ شباط.
 
 
 

 
 

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:
 amiri@un.orgعبد الحق أميري مديرالمكتب 

 9201 312 750 (0) 964+رقم الهاتف: 
 swanson@un.orgدايفد سوانسن، مسؤول قسم اإلعالم العام، 

 0849-377-750(0) 964+  :رقم الهاتف

 OCHAIraq@ تويتر : على  العراق -أوتشا لمتابعة  •

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