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

 أزمة العراق
 (1335 شباط 6 -الثانيكانون  03) 03تقرير الوضع رقم 

 
انه فالوضع تغير ولسرعة . 1335 شباط 6 - الثانيكانون  03ة من تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني. ويغطي التقرير الفتر 

من  35حوالي بسيصدر التقرير المقبل  اليعتبر هذا القرير رسميًا، حيث إن التقرير الرسمي هو التقرير الصادر باللغة األنكليزية. من الممكن أن تكون األرقام والمواقع المدرجة في هذا التقرير غير دقيقة.
 . 1335 شهر شباط

 

 العناوين الرئيسية
   فرد؛ وبذلك  36،333إلى يصل عدد سكان مخيم عربت

 يزداد القلق إزاء االكتظاظ السكاني

 عائلة نازحة على المساعدة  303،333أكثر من  حصلت

 الخاصة بالكيروسين )النفط األبيض(

 علياوا الجديد في ديالى في فبراير شباط. إغالق مخيم 

  ًوتعمل وكاالت المعونة  .ال زال الوضع في كركوك متوترا

 بحذر

 مؤخرًا من محافظة نينوى هاالمنظمات غير الحكومية تنفذ عمليات التقييم في المناطق التي تمت إستعادت  

 هناك حاجة لزيادة الوعي من الحرائق  في المخيمات، بعد اإلصابات والوفيات المبلغ عنها 

 

 نظرة عامة على الوضع
رتفاع عدد النازحين في مخيم عربت للنازحين في السليمانية. مع القدرة المخطط لها الستيعاب إأعربت وكاالت اإلغاثة عن قلقهم إزاء 

تشارك عدة تفي بعض الحاالت، و شخص(.  36،533عائلة نازحة ) 1،833يأوي المخيم حاليًا ما يقرب من حيث ، فقط  أسرة 3،333
تشكل كاًل متر مربع، ويقع على بعد نصف ساعة من مدينة السليمانية.  153،333عائالت خيمة واحدة. وتبلغ مساحة المخيم حوالي 

 إلىرئيسية. وصل معظم النازحين  اً لرعاية الصحية مخاوفوالوصول لعليم المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والمأوى والتمن 

Map Source(s): IOM DTM 15 January 2015, Clusters, CODs. The 
boundaries and names shown and the designations used on this map do 
not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. Map 
created on 7 February 2015 
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ال يزالوا بحاجة إلى المساعدة اإلنسانية بما في ذلك المساعدات النقدية والغذاء والماء والمالبس من ممتلكاتهم و  المخيم مع عدد قليل جداً 
 والكيروسين )النفط األبيض(.

 
إنشاء  حالة يوميًا. سيتم قريباً  03ستقبال احدة )عيادة متنقلة( في المخيم مع حضور األطباء إلحدد الشركاء في مجال الصحة خيمة و 

 ، كماثنين من األطباء وممرضتين وصيدلي واحد. وقد تم تحديد التهابات الجهاز التنفسي العلوي بين العديد من األسرإخيمة أخرى مع 
 .ير من النساء الحواملسيتواجد طبيب دولي في المخيم لمعاينة العدد الكب

 
هناك مئات آخرين بحاجة لقطعة من األرض تقدمها الحكومة  اليزال الخيام لمئات من الوافدين الجدد، ولكنبتوفير شركاء المأوى  قام

ستيعاب العدد الفائض. ومع ذلك فقد تبين بأن األرض المخصصة لتوسيع مخيم عربت غير صالحة، بسبب أسالك المخيم إل بالقرب من
في المائة من الحاجة  33خيمة بأمان  وهو أقل من  133-373كحد أقصى يمكن نصب و الضغط العالي التي تمر عبر المنطقة. 

 الفعلية.
 

بتأريخ  على المدينة الغنية بالنفط الذي إستغرق مدة يومينالذي شنه تنظيم داعش و عنيف اليزال الوضع في كركوك متوترًا بعد الهجوم ال
كانون الثاني مع وجود عدد صغير من وكاالت المعونة والمنظمات غير الحكومية العاملة اآلن بحذر. يستمر القتال في  /يناير 12/03

تستمر العمليات األمنية في ضواحي المدينة، وخاصة في الجنوب والجنوب الغربي مع و منطقة كركوك، بما في ذلك حول حقل خباز. 
 نتقامًا لخسائرهم.إدعم جوي من قوات التحالف. وهناك قلق كبير لهجوم آخر من قبل تنظيم داعش 

 
من كركوك. وتعزو تقارير  يعمل مراقبي الحماية على التحقق من تقارير غير مؤكدة عن قيام نازحين بحاالت تحرش في أحياء مختلفة

 أولية إلى هذه النظرة السلبية المتزايدة للمجتمعات المحلية تجاه النازحين من العرب السنة بشكل رئيسي.
 

شباط بأن المتشددين في  /فبراير 0صرحت لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل بتأريخ 
تنظيم داعش عمدوا إلى بيع األطفال العراقيين المختطفين كعبيد لممارسة الجنس، 
وقتل الشبان اآلخرين، بما في ذلك صلبهم أو دفنهم أحياء. وتشير التقارير إلى إن 

قنابل وصانعي كإنتحاريين  38جماعة مسلحة تستخدم فتيان عراقيين تحت سن 
بشرية لحماية المنشآت من الضربات الجوية. وكان األطفال من ومخبرين أو دروع 

الديانة األيزيدية أو الطوائف المسيحية، والشيعة والسنة أيضًا، قد وقعوا ضحايا، 
 حسبما ذكرت هيئة األمم المتحدة.

 
حيث  مجموعة الحماية في دهوك بإزدياد حاالت الحرائق في المخيماتتشير تقارير 

شاريا . أشارت التقارير إلى وجود حرائق أيضًا في مخيمي 3في مخيم بيرسفي  حريق عندالإلتوفي طفلين مؤخرًا وأصيب ستة نتيجة 
التوعية لتجنب الحريق في المخيمات. لرفع حمالت بالشركاء في مجال الحماية  قامولكن من دون وقوع إصابات.  وكرماوا للنازحين

وتعمل على تدريب مسؤولي المخيم. كما وزعت  3توزيع طفايات الحريق في مخيم بيرسفي على منظمة غير حكومية محلية  وتعمل
 .1و 3حريق في مخيمي خانكي وكبرتو طفاية  3،533اللجنة الدولية للصليب األحمر األلماني 

 
في محافظة نينوى، بدأت العديد من مؤخرًا بعد ورود تقارير عن تدهور الوضع اإلنساني في المناطق التي إستعادتها قوات البيشمركة 

وكاالت عن بدعم المكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  يقومالمنظمات غير الحكومية إجراء تقييمات للتدخالت الممكنة. 
 نينوى. فيالوصول إلى المناطق من خالل السلطات  لتسهيلطريق التفاوض والدعوة 

عائلة نازحة في مخيم عربت   5،7،2يقيم اآلن   
 الصورة: أوتشا / تشاندرا جنغ رانا
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 نسانيةاالستجابة اإل
 

 األمن الغذائي 

 :اإلحتياجات
 تعتبر األمدادات الغذائية الحاجة األولوية لما يلي:

o  األنبار(؛أسرة نازحة في الفلوجة، وهيت، ومناطق الرطبة )محافظة  60،333أكثر من 
o 2،333 عائلة نازحة في أقضية طوز وسامراء )محافظة صالح الدين(؛ 
o   أسرة نازحة في أقضية خانقين وبعقوبة )محافظة ديالى(؛ 03،333أكثر من 
o  03،333 .عائلة نازحة في الرصافة، والكرخ، وأقضية اللطيفية ومدينة بغداد 

 

 من العنف في مناطق أخرى في  الفارينالوضع في محافظات النجف وكربالء وبابل إلى "مستويات متدنية" بعد تدفق الناس  وصل
 البالد.

  من المزارعين الفقراء في المجتمعات المضيفة إلى المدخالت الزراعية للموسم الزراعي الشتوي. 313،333يحتاج حوالي 
 
 :االستجابة 
 31،103من  ساعد الشركاء ما يقرب ( شخص في محافظات كركوك وديالى والسليمانية وصالح الدين والمثنى من خاللRRM )

 في توزيع المواد الغذائية في يناير كانون الثاني.
 يوفر برنامج األغذية العالمي رزمة العائلة الغذائية (FFPلشهر واحد )  لألسر الذين إستقروا مؤقتًا ولديهم مستلزمات للطهي. وقد

 محافظة. 36في جميع أنحاء البالد في  / كانون الثانييناير 3شخص بالرزم العائلية الغذائية منذ  885233د الشركاء ساع
 نازح قسائم المواد الغذائية في محافظتي أربيل ودهوك )مدينتي زاخو ودهوك(،  173،333، تلقى أيضاً  وفي يناير كانون الثاني

 وتوزع القسائم فقط في المواقع التي تعتبر أسواق موثوقة ولن تتأثر سلبًا من قبل البرنامج.وثالث أقضية في محافظة السليمانية. 
  هناك تقييم مفصل مستمر حول األمن الغذائي والزراعة وسبل العيش في بغداد وديالى وكركوك لتحديد أفضل اإلحتياجات ذات

 شباط. /جاهزًا في منتصف فبراير األولوية. سيكون التقرير النهائي لألنبار وديالى وبغداد وكركوك
  شخص( في محافظات أربيل ودهوك وصالح الدين ونينوى  03،333أسرة ضعيفة ) 5،333توفير البذور الزراعية للفناء الخلفي ل

 وديالى.
 .شراء اللقاحات البيطرية للحملة الوطنية لتطعيم القطعان في دهوك وصالح الدين ونينوى 
 

 الثغرات والمعوقات
 وة في تمويل المزارعين والرعاة الذين هم في حاجة ماسة بسبب التصعيد األخير والنزوح في محافظات االنبار وكركوك هناك فج

 وواسط.
 

 المأوى والمواد غير الغذائية 
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 :االحتياجات
  النفط األبيض( مليون لتر من الكيروسين  53.8عائلة نازحة المجموعات الخاصة بفصل الشتاء و  312533تحتاج ما يقدر بنحو(

 لتغطية إحتياجات فصل الشتاء.
  أسرة نازحة إلى حلول المأوى خارج المخيمات. 77،733عائلة نازحة إلى المأوى في المخيمات، في حين تحتاج  75،333تحتاج 

 
 :االستجابة

  من قبل الشركاء الحكوميين عائلة نازحة  303833مليون لتر من الكيروسين )النفط األبيض( إلى أكثر من  37توفير ما يقرب من
 وشركاء مجموعة العمل.

  نازح من إيجاد مأوى  080033سيتمكن أكثر من . / شباط فبراير 1نازح في المخيمات لغاية  131503توفير المأوى ألكثر من
 مخيمات التي يجري توسيعها أو تلك التي ال تزال قيد اإلنشاء.الفي 

  عتبارًا إء العراق مواد اإلغاثة الخاصة بفصل الشتاء من الشركاء في مجموعة العمل أسرة في جميع أنحا 85،333تلقى أكثر من
الخاصة بفصل  بالمستلزماتعائلة نازحة في محافظة كركوك  033من يناير كانون الثاني. وباإلضافة إلى ذلك، تمت مساعدة  

الشتاء. إن العائالت النازحة تعيش في عدة أحياء داخل مدينة كركوك وأغلب النازحين قدموا من محافظات صالح الدين وديالى 
 واألنبار. وتستمر عملية توزيع مجموعات الشتاء لألسر الضعيفة.

 

 الثغرات والمعوقات 
  مليون  750من المبلغ الكلي المطلوب من قبل مجموعة العمل والبالغ  مائة(في ال 16) مليون دوالر أمريكي فقط 325بلغ التمويل

 .دوالر أمريكي
  دوالرًا أمريكيًا في اليوم لكل حاوية في  83تأخر موافقة اإلعفاء الضريبي من بغداد، التي تكلف حوالي إلى أشار بعض الشركاء

 .إضافي ال يمكن للشركاء تحمله يفرض هذا عبء تكلفة  وبدوره  لتأخير الذي يستمر ألسابيع وأشهرميناء البصرة. مع ا
  لتوسيع نطاق العمليات في كركوك، سيحتاج الشركاء وضوحًا وتأكيدات من حيث األمن والحصول على إذن للعمل وكذلك آليات

 الدعم الكافية.
 

 

 الحماية 

 :االحتياجات
  عائلة إلى مناطق  13في قضاء خانقين )محافظة ديالى( بعد عودة  بصورة متقطعة األفرادأشارت التقارير إلى عودة أعداد كبيرة من

سكناهم األصلية في قضاء المقدادية. هناك حاجة لعميات رصد لحاالت العودة المتفرقة للنازحين وخاصة في المناطق التي تسيطر 
رصد هذه الحاالت فيما إذا كانت  عليها الحكومة، وذلك لإلعداد والتخطيط ألي حاالت عودة متوقعة بأعداد كبيرة بينما يجري

 زيارات إللقاء نظرة عن الوضع أو لإلقامة الطويلة.
  يصبح لديارهم ريثما بأنهم سيعودواً من تنظيم داعش  المحررة مؤخراً الذين نزحوا من المناطق ن في محافظة دهوك أشار النازحو 

الحماية عودة  مخاوفقد تمنع األساسية.  المنشآتستعادة إ تملة العبوات الناسفة واأللغام، وت، وتمت إزاستقراراً إاألمن أكثر 
يزيدية بين األ تحدثالتي األخيرة المزعومة نتقامية اإلهجمات ال، وخاصة بعد األشخاص الذين يعيشون في القرى المختلطة عرقياً 

 لذا ُيرجحاق واسع في هذا الوقت، والمجتمعات العربية السنية في شمال محافظة نينوى. ال توجد أي إشارة من أي تحركات على نط
 ألشهر القادمة.في الدعم للنازحين أن تكون هناك حاجة 
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   نازحليالن وحالة أخرى من حاالت اختفاء مخيم  األجهزة األمنية ألحد النازحين فيحتجاز إحماية في كركوك قضية المراقبي  ق  ث  و 
دينار  إلستالم منحة المليونجرين الهجرة والمهزارة و زيارة منه  طالباً الهوية آخر من نفس المخيم بعد تلقي مكالمة هاتفية من مجهول 

تفيد بتلقي من المخيم، مع تقارير غير مؤكدة  من إختفاء النازحينهذه الحالة الثانية وُتعد $(.  803للنازحين ) المخصصة عراقي
 متابعتهختفاء النازحين مصدر قلق خطير وينبغي ا  عتقاالت و ال تزال عملية اإلمخيم مكالمات هاتفية مماثلة. النازحين آخرين في 

 .القائمين على قضايا اإلحتجازحماية والمحامين العن كثب من قبل مراقبي 
  خلق تحديات لتحديد األطفال غير المصحوبين والمنفصلين، والناجين  المساكن المنتشرة للنازحين في المناطق الحضرية فيتواصل

حتياجات إلهناك حاجة لتقديم الخدمات المتخصصة لتلبية او من العنف الجنسي والجنساني، واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة. 
محاوالت  إلىفي دهوك عدة تقارير  يركما تش. على المدى الطويل ة النفسية والعقلية للناجين من العنف الجنسي والجنسانييالصح

  حتياجات المعقدة.لالستجابة لهذه اإلذو الكفاءة العالية لدعم النفسي والطب النفسي في  انقص أيضًا  هناكو نتحار بين النساء. اإل
 

 االستجابة
 العائالت النازحة التي كانت عالقة على نقطة تفتيش مكتب خالد قبل الهجمات التي شنها تنظيم داعش على كركوك. تم إسكان 

أسرة على األقل )حوالي  18 وقد عادت إلى مجتمعاتهم قبل الهجوم. واغادروا نقطة التفتيش وعاد بأنهمحماية التقرير مراقبي  وأفاد
جمجمال )محافظة  ل نقاط التفتيش في بغداد بعدما قصدواحق إلى كركوك من خالشخص( من هذه المجموعة في وقت ال 368

 .للنازحينإلى مخيم ليالن  واسافر وردستان العراق لذا الوصول إلى إقليم كلم ُيسمح لهم  السليمانية(. وبحسب ما ورد
 

 شيخان قضاء الفي  تتحفتُ التي إ ةالمدني األحوالللنازحين من قبل مديرية  شخصية ةبطاق 5،333أكثر من إستبدال  تم إصدار
، المكتبفي  طويلة طوابيرال. هذه الوثائقمن دون  الخدمات الحكومية ألي منلنازحين الوصول ليمكن ال ، حيث )قرب دهوك(

 بسهولة أكبر. ستبدال هوياتهمإالنازحين  ليتسنىهناك حاجة لتطوير فرق متنقلة و 
  شهادات الميالد. علىاألطفال النازحين حصول لضمان هناك حملة مستمرة 

 
 

 الثغرات والمعوقات
 1330/ كانون األول وديسمبر / كانون الثانيينايرشهري ما بين الفترة الواقعة أن والوسط ب جنوبالحماية في الجتماع مجموعة إكشف 

الحماية في مجاالت المساعدة الطبية والمأوى كبيرة في محافظات. أظهرت النتائج ثغرات  33في  ةأسر  53،333أجري تقييم ضم قرابة 
 والمساعدات النقدية.

 

 التعليم  

 اإلحتياجات
 الى  6طفل في سن المدرسة، وتتراوح أعمارهم بين  601,833نحاء العراق، هناك أكثر من مختلف أمليون في  1.1من النازحين الـ

 أعوام.طفل بين األربعة والخمسة  332,333عامًا، وما يقرب من  37
  من هؤالء  153,333طفل بحاجة للوصول الى التعليم، تستهدف مجموعة العمل المعنية بالتعليم  053,333هناك أكثر من

طفل في المدارس في العراق، أكثر من  363,333تم تسجيل ما يزيد عن انات األخيرة من وزارة التربية، األطفال. وفقًا للبي
 طفل في وسط وجنوب العراق.  07,653من  في إقليم كوردستان، وأكثر 310,103

  بالمئة فقط في مختلف أنحاء العراق 16بالرغم من التقدم المستمر، تبلغ نسبة اإللتحاق التقديري لألطفال النازحين. 
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 االستجابة: 
  3,033أكثر من طفل على األنشطة الترفيهية وغيرها من خالل توفير أماكن مؤقتة للتعلم، بما في ذلك  28,833حصل أكثر من 

 فصل على شكل خيمة.
  صالح  131,333حصل مايقارب من  مدرسة. 015من أطفال المجتمعات المضيفة، على التعليم من خالل إعادة تأهيل وا 
  مستلزمات مدرسية في صندوق كارتوني في مركز هنديار وسط أقضية الهور. وعلى و طالب حقائب مدرسية  0,033إستلم اكثر من

نازح وطفل، من الذين يعيشون في  3,103أقضية الحلة والهاشمية في محافظة بابل حيث تم تجهيز أكثر من نحو مماثل في 
 المجتمعات المضيفة بمواد تعليمية و أطقم ترفيهية.

  معلمين و ناشطين إجتماعيين في دورة تدريبية نفسية إجتماعية، والتي من شأنها أن تعمل على توفير دعم مستمر ألكثر  2شارك
 طالب في شقالوة.   0,303من 

 
 الثغرات والمعوقات: 

  هناك حاجة للموارد من أجل إنشاء المدارس والمساحات التعليمية لألطفال الذين هم عرضة لخطر التسرب من الدوام المدرسي
 أساليب التعليم البديلة. في باالضافة الى الحاجة الى التوسع الرسمي، 

 
 

 الصحة  
 اإلحتياجات

  زمار وربيعة في محافظة نينوى.سنجار و إعادة تأهيل الخدمات الصحية في المناطق المحررة حديثًا مثل 
 نبار، الحصول على العناية الصحية األولية والثانوية في المناطق غير اآلمنة والتي تحتوي على أعداد هائلة من النازحين مثل األ

 ونينوى وكركوك.
 

  :االستجابة
 المجموعة المعنية بالصحة بتوفير خدمات العناية الصحية للنازحين الوافدين الجدد في )ديبكة( في محافظة  إستمر الشركاء في

 إستشارة طبية في االسبوع الماضي. 573أربيل، وذلك من خالل توفير أكثر من 
  ،من مجتمعات النازحين  في المائة 87إستشارة طبية وبلغت نسبة النساء  36,033كثر من أوفرت المجموعة المعنية بالصحة

مراض، وذلك في قضائي أربيل وشقالوة )محافظة أربيل( و كل أقضية المجتمعات المضيفة الذين يعانون من انواع مختلفة من األو 
 قضاء السليمانية في )محافظة السليمانية(.كركوك )محافظة كركوك(،  وتلكيف وعقرة )محافظة نينوى( و محافظة دهوك، وقضاء 

  حالة الدعم  ،083حالة من إرتفاع ضغط الدم، بينما تلقت أكثر من  033أكثر من السكري و  ىحالة من مرض 113معالجة
 إمرأة بمساعدة قابلة ماهرة. 1،003وخدمات الصحة العقلية النفسية، وأنجبت أكثر من 

  مراض ية، والوقاية من األمواضع حول التغذ التي تطرقت إلىو نازح الى الجلسات الصحية التثقيفية،  833حضر مايقرب من
 لتهاب الرئوي الحاد بين األطفال.الجلدية واإل
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 الثغرات والمعوقات
 خرى. يمثل هذا تحديًا أماكن أنبار، وكركوك، وصالح الدين، وديالى و انعدام األمن يعيق الوصول إلى مناطق مثل نينوى، واأل

 ماكن صعبة الوصول.وال سيما في األلضمان حصول جميع األشخاص المحتاجين على الخدمات الصحية، 
 .تعاني جميع المحافظات من النقص الحالي )والفجوات الحالية( من األدوية المنقذة للحياة، وعلى وجه التحديد لألمراض المزمنة 
 

 الخدمات اللوجستية 

 اإلحتياجات 
 ختناقات، الخحالة الطرق، واإل تلبي مجموعة اللوجستيات الحاجة للحصول على معلومات لوجستية منتظمة ومحدثة عن 
 .ستتعاون مجموعة العمل بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية لزيادة المشاركة وتعزيز تبادل المعلومات 
 

 االستجابة: 
  لوكاالت لدى الإلستعارة  متاحةوصلت خمس وحدات تخزينية متنقلة إضافية لسد النقص عن الوحدات القديمة. إن هذه الوحدات

 طلبات عن طريق المجموعات.الت التخزين المؤقت الطارئ. وتُقدم لعمليا
  ًتواصل مجموعة اللوجستيات توفير تخزين مؤقت في دهوك وأربيل مع بعض وسائل النقل التي تقتصر على مجاالت محددة أيضا 

 بالتنسيق مع برنامج األغذية العالمي إذا لزم األمر. وتتوفر مساحة تخزينية طارئة في البصرة والسليمانية وبغداد أيضا.
 ( البدء بتقييم القدرات اللوجستيةLCA.وتحديثها للعراق ) 
  ،جتماعات، والخرائط، وغيرها منصات التنسيق اللوجستية مثل الموقع واإل يعمالن على توفيرمجموعة اللوجستيات، ومزود الخدمة

 http://www.logcluster.org/ops/irq14aمن المنتجات اإلعالمية راجع: 
  ختناقات وظروف الطريق هذا األسبوع. وسيتم نشر براهيم خليل على أوقات النقل والتأخير واإلإمراقبة الحدود من معبر بدأت عملية

 التحديثات على الموقع األلكتروني.
  ستكمال أنشطة رسم خرائط القيود اللوجستية إلفبراير شباط  6الموظف المسؤول عن نظم المعلومات الجغرافية موجود في البالد منذ

 وتحديثها بشكل منتظم، وظروف الطريق وسعة التخزين. 
 

 مجموعة اإلتصاالت في حاالت الطواريء 
 االستجابة

 الذي تم  مركز الرصد والتنسيق المشتركتصال وخدمات تكنولوجيا المعلومات من على إحتياجات اإل وتركز ،تم إجراء تقييم في بغداد
 . تم تثبيت قاعدة السلكية عالية التردد أيضًا.حديثاً  إنشاءه

 .تم نشر غرفة السلكية قادرة على العمل على مدار الساعة في دهوك 
 جراء مسح تقييم الخدمات التي تقدمها مجموعة األتصاالت في الطواريء إلتصاالت في حاالت تم إرسال مستخدم مجموعة اإل

 ./ شباطفبراير 6يناير مع مهلة  15يوم هذه المجموعة حاالت الطواريء في العراق لجميع الزمالء في 
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 على خلفية األزمة 
والميليشيات القبلية وأعضاء البعثيين (، بما في ذلك AOGsبيد الجماعات المعارضة المسلحة ) ،521حزيران   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  ،521. منذ  كانون الثاني AOGالفلوجة والصقالوية، وهم حاليا تحت السيطرة جماعات المعارضة المسلحة 
حد أكبر . أدى ذلك إلى نزوح داخلي واسع النطاق. ويعتبر العراق اآلن أISILاالنبار تحت السيطرة الدولة االسالمية في العراق والشام 

 مليون منذ كانون الثاني من العام الماضي. 5.1تجمعات النازحين في العالم؛ حيث نزح أكثر من 
 

 المتحدة والمنظمات تصاالت في حاالت الطواريء في برمجة أجهزة الالسلكي عالية التردد لموظفي وكاالت األمم تستمر مجموعة اإل
جهاز السلكي.  158غير الحكومية في مستوى مجموعة األتصاالت في حاالت الطواريء المشتركة. حتى اآلن، تم برمجة حوالي 

 ستخدام السليم لألجهزة الالسلكي.اإل علىوباإلضافة إلى ذلك، يستمر تدريب الموظفين 
 نظام اإل أصبح( تصال بشبكة اإلنترنتWIDER)  متاحًا لجميع المنظمات  تصاالت في حاالت الطواريءبمجموعة اإلالخاص

 عن المخيم المؤقت بالقرب عربت )محافظة السليمانية(. عربت، فضالً و دوميز مخيمي اإلنسانية في ثالثة مجاالت تشغيلية رئيسية: 

 
 التنسيق العام

  وشارك في ورشة إدارة المعلومات تنظيمفي فبراير/ شباط، ساعد فريق مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  0إعتبارًا من ،
ممثل من األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والحكومة  333العمل الخاصة بمستجدات األعمال، والجمع بين ما يقرب من 

عداد التقارير عن تنفيذ خطة االستجابةلمناقشة أدوات الرصد  وخطة االستجابة اإلستراتيجية للعراق. وسيعقب هذا  0 لآلجئين وا 
 جتماع سلسلة من الدورات التدريبية في أربيل وبغداد ودهوك.اإل

 
 بمستجدات الوضع فبراير/ شباط. وتطرق اإلجتماع إلى الموضوعات الخاصة  5جتماع التنسيقي العام األول في بغداد في ُعقد اإل

 اإلنساني، والتمويل، وآليات التنسيق في بغداد، والوصول، وفض النزاعات. اآلن سيتم تنظيم هذا االجتماع على أساس شهري.
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 9201 312 750 (0) 964+رقم الهاتف: 
 swanson@un.orgدايفد سوانسن، مسؤول قسم اإلعالم العام، 

 0849-377-750(0) 964+  :رقم الهاتف

  تويتر : على  العراق -أوتشا لمتابعة @OCHAIraq 
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