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

 أزمة العراق
 (1035 شباط 31_7) 13تقرير الوضع رقم 

 
من الممكن انه فالوضع تغير ولسرعة . 1035 شباط 31 -7ة من تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني. ويغطي التقرير الفتر 

 من شهر شباط 11حوالي 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.
1035 . 

 

 العناوين الرئيسية
   مساحات واسعة من البغدادي  يستولي علىتنظيم الدولة اإلسالمية 

  ،برنامج األغذية العالمي يبدء بالتوزيعات الغذائية في زمار والقوش

 مستمرة في ذلك الصددالتقييمات  كما إن

  اهميلنازح في موقع ديبكة بحاجة للمساعدة الخاصة با 3000هناك 

 فة الصحيةاوالصرف الصحي والنظ

 يزال الوضع في كركوك متوترًا. وتعمل منظمات المعونة بحذر ال 

 .هناك حاجة لمزيد من الدعم في مخيم الوند للنازحين في ديالى 

 

 نظرة عامة على الوضع
( على أجزاء كبيرة من الجزء الغربي ISILوالشام )الدولة اإلسالمية في العراق  سيطرة مقاتلي بعد لم ترد تقارير عن نزوح جديد في محافظة االنبار

كم شمال  55القوات العراقية، حوالي  يعملون على تدريبتهدد قاعدة جوية تضم جنود أمريكان بدورها فبراير/ شباط، والتي  31من البغدادي في 
 كانت إحدىالبغدادي  وُيذكر بأن. البلدةين قبل التقدم نحو البغدادي من إتجاهناحية الدولة اإلسالمية في العراق والشام تنظيم غرب الرمادي. هاجم 

 .حتى سقوطها القليلة المتبقية تحت سيطرة الجيش العراقي في محافظة االنبارالبلدات 
 

(، التي ال تزال تراقب الوضع بأن األسر كانت خائفة جدًا من الفرار لحين إنتهاء اإلشتباكات واإلنتقال إلى IOMوذكرت المنظمة الدولية للهجرة )
نازح داخل محافظة االنبار )بتأريخ يناير/  171101موقع آخر. ووفقا ألحدث مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، هناك حاليًا 

كان قد فرض طوقًا على البلدة ومنع المساعدات  الدولة اإلسالمية في العراق والشامكد عمال اإلغاثة المحليين بأن تنظيم (. ويؤ 1035كانون الثاني 
 منع السكان من مغادرة المدينة. كما ُيذكر بأن التنظيم. لعدة أشهر اإلنسانية من الوصول إلى السكان الذين هم في أمس الحاجة إليها

 
( بتوزيع المواد الغذائية من خالل الشركاء في زمار والقوش )محافظة نينوى(. ال يزال هناك فجوة في المعلومات WFPالعالمي )بدأ برنامج األغذية 

حديثًا، بما في إليها ف المتعلقة بالحماية. يجري شركاء مجموعة األمن الغذائي تقييمات في المناطق التي أمكن الوصول و عن السكان العائدين والمخا
موعة من الشركاء العمل الفعلي في أربعة مناطق من محافظة نينوى. ويدعم مكتب األمم جم تقرية في محافظة نينوى. وقد بدأ 37-35والي ذلك ح
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يجاد الطرائق السهلة للوصول إلى المناطق المحررة من خالل السلطات من   نينوى.المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية الوكاالت عن طريق التفاوض وا 
 

بدء إتحاد المنظمات غير الحكومية في مشروع إدارة المخيم، والذي سيغطي 
مخيمَا مفتوحَا في دهوك. وسيتم توفير الدعم في ثالثة  31من أصل  33

دارة المعلومات. -مجاالت في إدارة المخيم   الحماية والمشاركة المجتمعية وا 
 
وقد تم إحراز تقدم في مجال توزيعات األغذية والمواد غير الغذائية للنازحين 

عربت في محافظة السليمانية. ومع ذلك، ال تزال هناك تحديات  في مخيم
 35في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وقد تم إستكمال 
 71مرحاضًا فقط من بين المراحيض اإلضافية المخطط لها والبالغة عددها 

مع بقية  يناير، ويعملون 9مرة الثانية في مرحاضًا، بعد تدفق الوافدين لل
لمراحيض التي هي قيد اإلنشاء في الوقت الحالي. وقد عملت األمطار التي ا

أسرة في  1،715هطلت مؤخرَا على تباطأ عملية اإلنتهاء. يوجد حاليا 
 فقط.  3،000القدرة المخطط لها البالغة  وهو ما ال يتناسب معالمخيم 

ن في للنازحين في خانقين )محافظة ديالى( وذلك لنقل النازحين المقيمين اآلستكمال مخيم الوند وفي الوقت نفسه، هناك حاجة لمزيد من الدعم إل
في  ةمتوقعأخرى  500أكثر من و عن أولئك المقيمين في المباني غير المكتملة. تم نصب خمسمائة خيمة في المخيم  مخيم علياوا للنازحين ، فضالً 

من الشركاء في مجموعات العمل في خانقين للتخطيط ورصد البرامج بشكل  نتظار تخصيص األرض من قبل السلطات. وهناك حاجة إلى المزيدإ
 المخاوف األخرى التي أثيرت مدى المالءمة والمساواة في توزيع المواد غير الغذائية، وكذلك التنسيق مع السلطات المحلية. من بين أفضل. وكانت

 

 نسانيةاالستجابة اإل
 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

 :اإلحتياجات
  ( من نقص المساعدة الآلزمة للمياه والصرف أربيلنازح من بلدة الكوير في موقع ديبكة للنازحين )محافظة  3،000يعاني ما يقدر بنحو

 الصحي والنظافة الصحية المناسبة منذ شهر.
 ينوى( حيث عادت أعداد قليلة من النازحين.هناك حاجة إلى المساعدة الخاصة بالمياه والصرف الصحي في القرى حول بلدة زمار )محافظة ن 
  مخيمات النازحين في محافظة كربالء.أظهرت تقارير وجود حاالت من الجرب بين األطفال في 

 
 :االستجابة

  يعمل شركاء المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على توفير المياه الصالحة للشرب في سبع قرى حول بلدة زمار للعائدين، فضاًل عن
  إعادة تأهيل شبكات المياه القائمة.

  فرد في مخيم عربت للنازحين )محافظة السليمانية(. 30،000توفير مليوني لتر من المياه الصالحة للشرب ألكثر من 
 يب )محافظة نازح في الحبانية والخالدية وعامرية الفلوجة والنخ 31،100ألكثر من  لتر يومياَ  193،000توفير خدمة نقل المياه أكثر من  بلغ

 األنبار(.
   اإلجتماع التنسيقي الرسمي األول الخاص بمجموعة المياه والصرف فبراير  31بتأريخ عقدت الوزارات الحكومية وأعضاء المجتمع اإلنساني

 الصحي والنظافة الصحية لمنطقة جنوب العراق في بغداد.

 التقدم الُمحزر في مخيم عربت للنازحين. العمل البطيء في المخيم
 أوتشا: ياسن أثاناسيادي
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 الثغرات والمعوقات: 

 ( وينتظرون ريثما يتم إنشاء مخيم رسمي.أربيلالمياه والصرف الصحي في موقع النازحين في ديبكة )محافظة  ال يوجد جهة فاعلة في  
 .هناك فجوة كبيرة في تمويل االستجابة في زمار وعربت وكالر وكركوك 
 .عدم وجود مولد كهرباء ووقود لتشغيل نظم إمدادات المياه في زمار 
 

 

 األمن الغذائي 

 :اإلحتياجات
 ة األولوية في المناطق التالية:ُتعتبر اإلمدادات الغذائية الحاج 

o ( )أسرة نازحة( 11،000أقضية الفلوجة وهيت والرطبة )محافظة األنبار 
o ( )أسرة نازحة( 9000أقضية الطوز وسامراء )محافظة صالح الدين 
o ( )أسرة نازحة( 10،000أقضية خانقين وبعقوبة )محافظة ديالى 
o  أسرة نازحة( 11،000والكرخ واللطيفية ومدينة بغداد )أقضية الرصافة 
o ( 9000المحافظات الجنوبية: الديوانية وميسان والبصرة وذي قار )أسرة نازحة 

  أسرة من المزارعين الضعفاء في دهوك وصالح الدين ونينوى إلى المساعدة في الوقاية من األمراض الحيوانية لضمان معيشتهم. 7500تحتاج 
 .الوضع "حرجًا" في محافظات دهوك وصالح الدين ونينوى بعد تدفق الناس الفارين من العنف في مناطق أخرى في البالدال يزال 

 
 :االستجابة 
 ( يستمر شركاء مجموعة األمن الغذائيFSC في مساعدة الناس في ) كركوك وديالى والسليمانية وصالح الدين المثنى مع آلية محافظات

  في توزيع المواد الغذائية.االستجابة السريعة 
 ( توفير رزمة العائلة الغذائيةFFP لشهر واحد، وكذلك القسائم الغذائية في األماكن التي تتوفر فيها األسواق المعتمدة والتي لن تؤثر سلبًا على )

 البرنامج لألسر الذين إستقروا مؤقتًا ولديهم مستلزمات للطهي. 
  تنفيذ أداة جديدة إلدارة المعلومات الخاصة بها والتي سيتم استخدامها في تحليل أداء المساعدات الغذائية في مجموعة األمن الغذائي في تستمر

 مختلف أنحاء العراق. وقد شارك العديد من الشركاء في مشاركة البيانات خالل األسابيع األخيرة.
 لعيش في بغداد ديالى وكركوك، مع توقع الحصول على النتائج قبل تم االنتهاء من إجراء تقييم مفصل على األمن الغذائي والزراعة وسبل ا

 نهاية فبراير / شباط.
 

 الثغرات والمعوقات
 .تعيق صعوبة الحصول على المعلومات الخاصة باألمن الغذائي في بعض مناطق الصراع مثل األنبار وصول المساعدات اإلنسانية 

 

 المأوى والمواد غير الغذائية 
 :االحتياجات

  النزوح وفقا ألحدث تقرير لمصفوفة تتبع(DTM هناك أكثر من )في الوقت نفسه، و عائلة نازحة إضافية تقيم في مساكن مستأجرة.  11،100
عائلة  5،300معروفة )أكثر من عائلة نازحة( وضمن فئة مأوى غير  5،500لوحظ إنخفاض في ترتيبات المجتمع المضيف )أكثر من 

 لتغييرات في محافظات دهوك وكركوك بدرجة كبيرة.نازحة(. وقد لوحظت هذه ا
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 :االستجابة
  أسرة نازحة أخرى في المساكن  700أكثر من ت األنبار وميسان وكركوك بينما تلقعائلة نازحة في  750تم إستكمال توزيعات الخيام ألكثر من

 غير المكتملة في دهوك المساعدة في غلق منافذ مساكنهم لتحسين ظروف العيش لديهم. 
  أسرة نازحة في إقليم كوردستان العراق وبغداد وديالى وذي قار.  3010تم توزيع المواد غير الغذائية ألكثر من 
  أسرة نازحة في محافظات كربالء والنجف وبابل وبغداد.  1100ماعي ألكثر من مركز سكن ج 510تم إستكمال إعادة تأهيل 
  وحدٍة سكنيٍة منفردٍة في بغداد. 10تم إستكمال إعادة تأهيل 
 

 الثغرات والمعوقات 
  علياوا للنازحين هناك حاجة لمزيد من الدعم إلستكمال مخيم الوند للنازحين في خانقين من أجل نقل النازحين المقيمين حاليًا في مخيم

 وكذلك المقيمين في المباني غير المكتملة.
 

 إدارة وتنسيق المخيم 
 :االحتياجات

  في محافظة بما في ذلك برده رش وكرماوه وشيخان )الذي هو قيد اإلنشاء(  مخيماً  35البالغ من المجموع الكلي للمخيمات في محافظة دهوك
 اإلستيعابية المقررة.  قدرتهاات فقط ممخي 9قد وصلت و ،  نينوى

 معايير والظروف والخدمات في المخيمات في دهوك، وخاصة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. لوحظ تفاوت مستمر في ال
لخدمات ص في المواد غير الغذائية األساسية وبعض اال يزال هناك نقو جميع المخيمات،  في حين يتواجد الشركاء في المجال اإلنساني في

 .األخرى في تلك التي تم فتحها مؤخراً 
 مراكز سكن جماعي في بغداد عملية اإلنتهاء من خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. ةتنتظر ثالث 
 إلدارة المخيم في خانقين الذي يتضمن إنشاء خاليا الطوارئ داخل السلطة المحلية في المحافظة مع القدرة على إدارة  رسمي هناك حاجة إلطار

دارة المخيمات في خانقين. وتستمر عملية المتابعة مع و  المخيمات بناء القدرات لكل من السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية المحلية وا 
 تحديد مدير قادر على إدارة مخيم الوند للنازحين )محافظة ديالى(.السلطات المحلية في 

 
 االستجابة:

 جميع المكاتب في الجنوب والوسط التدريب الخاص بإدارة وتنسيق المخيم وورشة العمل التي قدمتها مجموعة إدارة وتنسيق المخيم. حضر 
المخيم مديري المخيمات إلنشاء وتشغيل آليات التنسيق من خالل تسهيل ولدعم التنسيق على مستوى المخيم، يدعم الشركاء في إدارة وتنسيق 

خانكي وكرماوه وشارية مع الجهود الجارية لتسهيل اإلجتماعات المماثلة في باجيت كندالة وبيرسفي و  :ة مخيماتإجتماعات اإلدارة بانتظام في خمس
يسيان. مخيمات أخرى، بما في ذلك كبرتو وداؤدية وكادية وبرده رش وماميال  ن وا 

 
 الثغرات والمعوقات:

  والصيانة المتعلقة باألوضاع الفنية في بعض المخيمات في دهوك، والبعض منها يعود لشهر  اإلهتمامتواجه إدارة المخيم تحديات مع قضايا
. وقد جمعت مجموعة إدارة وتنسيق المخيم، بالتعاون مع مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 1031نوفمبر تشرين الثاني عام 

يسيان وماميالن(  1وكبرتو 3سائل الفنية في ستة مخيمات )شامشكو وكبرتوفي دهوك، المخاوف الرئيسية والتقييمات فيما يتعلق بالم وبرده رش وا 
وذلك بشأن قضايا المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بشكل رئيسي وتطوير الموقع، وتأثيرها على األوضاع والوصول إلى الخدمات 

 داخل المخيمات.
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 الحماية 
 :االحتياجات

  الجنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي كتكتيك في الحرب في الصراع المسلح الحالي، فإن الخدمات القائمه غير نظرًا إلستخدام العنف
 كافيه للتعامل مع حجم وشدة صدمة الناجين، واالحتياجات الماديه والصحيه والطبيه والقانونية.

 واالختطاف  ه، واإلستغالل والتجنيد من قبل الجماعات المسلحية والجنسيةرضه لألزمات النفسية واإلجتماعية، واإلعتداءات الجسداالطفال هم ع
 طفل نازح في العراق 575000عمال تضر بصحتهم و نموهم. هناك ما يقدر بنحو أاالنفصال عن ذويهم وتورطهم بو 
 

 االستجابة
  مثل خدمة حماية الطفل المتكامله الرصد والخدماتالنازحين من خالل ي الوقت الحالي من الوصول الى فتمكنت المجموعه المعنيه بالحمايه ،

نف القائم على النوع اإلجتماعي والمساعدة النقدية، والدعم في عملية التسجيل والتوثيق. يجري تقديم الخدمات للناجين من العنف الجنسي والع
والسليمانية(. ويتم توفير الخدمات الصحية  ربيلأقليم كوردستان العراق ) دهوك و إالعنف الجسدي والجسماني( في المحافظات الثالث من )

بشكل رئيسي من قبل وزارة الصحة، كما وفرت الوكاالت الحكومية المساكن اآلمنه والمعونة اإلجتماعية والقانونية من خالل المنظمات غير 
دمات بحيث يتم توصيلها بطريقة مهنية ومالئمة تقديم هذه الخالحكومية. وتقدم الوكاالت اإلنسانية الدعم من خالل التدريب وضمان الجودة في 

    ثقافيًا.
 لنازحينقام الشركاء بزيارات ميدانية الى حي بختياري، والمخيمات الجديدة في الوند وعلياوا وآيدين لمتابعة قضايا التسجيل والتوثيق وحماية ا 
  حتياجات الحماية، تم فرد منذ شهر فبراير/ شباط  900,000الوصول لما يقرب من من خالل عمليات رصد الحماية الجارية وتقييمات وا 

حالة على  10,700حالة للحصول على المساعدات المالية )حصلت  19,100موع هذا العدد الكلي تمت الموافقة على ج، ومن م1031
ن المساعدات القانونية، وُقدمت عائلة م 51000شخصًا اضافيَا عن اإلسبوع السابق. وقد إستفاد أكثر من  7,050المصروفات( ويمثل هذا 

 شخص من ذوي اإلحتياجات الخاصة.  10،500اإلحاالت ألكثر من 
  تقديم الدعم النفسي واالجتماعي  ى( في مختلف أنحاء العراق عل1035كانون الثاني  13عمل شركاء حماية الطفل منذ بداية االستجابة )حتى

طفل  1،300صبي( والمساعدة في توفير الحماية الخاصة ألكثر من  11،700ثر من فتاة، وأك 39،700طفل )أكثر من  11،000ألكثر من 
فتاًة،  150من األطفال غير المصحوبين أو المنفصلين )أكثر من  510صبيًا(. وقد تم تحديد أكثر من  3،510فتاة، على  3،100)أكثر من 
 ة أو إيجاد ترتيبات الرعاية البديلة المناسبة.صبيًا( لتقديم المزيد من الدعم في جمع شمل مع العائل 170وأكثر من 

 

 التعليم  

 اإلحتياجات
  171000في المائة من األطفال النازحين خارج المدارس في مختلف أنحاء العراق، وهذا يعني بأن  75تقدم، ال يزال إحراز العلى الرغم من 

 ال يتلقون التعليم النظامي. 37-0طفل نازح ممن تتراوح أعمارهم بين 
 
 االستجابة: 
  إلحصائية وزارة التربية  طفل نازح مسجل في التعليم النظامي في المدارس في مختلف أنحاء البالد، وفقاً  301،000هناك ما يقدر بنحو

 ، أي العدد المتبقي في جنوب ووسط العراق.19،000في إقليم كوردستان العراق و 311،000والتعليم في العراق. من بين هذا العدد، يوجد 
  وصل عدد الطالب و  يتلقى أطفال من المخيم التعليم الرسمي، أربيلفي أحد المدارس التي أنجزت حديثًا في مخيم بحركة للنازحين في محافظة

طالب الذين  1،000فصاَل دراسيًا في شقالوة. سيعمل الشريك على توفير وسائل النقل ل 11طالب في فترتين. كما تم اإلنتهاء من  700إلى 
 لمدرسة على ثالث فترات.اسيحضرون إلى 

 ر.خيمة في محافظة االنبا 310طالب التعليم في حاالت الطوارئ في  31،000أكثر من  يتلقى 
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 تعمل مجموعة التعليم على إنشاء فريق عمل تعليمي غير رسمي لمشاركة المناهج والخبرات لضمان توفير أنشطة التعلم البديل ذو جودة عالية 
 لألطفال النازحين.

 
 الثغرات والمعوقات: 

  هناك حاجة إلى موارد إضافية لزيادة فرص الحصول على فرص التعليم، وخاصة بالنسبة ألولئك األطفال المعرضين لخطر التسرب من
 قيد اإلنشاء.التي مازالت المدرسة. وهناك حاجة لألثاث المدرسي والكتب المدرسية لمدارس النازحين الجديدة، فضال عن تلك المدارس 

 
 

 الصحة  
 االستجابة:  
  (، مع إجراء أكثر من أربيليستمر الشركاء في مجموعة الصحة في تقديم الخدمات الصحية للوافدين الجدد في موقع ديبكة للنازحين )محافظة

 إستشارة طبية على مدى األسبوع الماضي. 1000
  (، وكذلك جميع أربيلقضية شقالوة )محافظة وأ أربيلإستشارة طبية للنازحين والمجتمعات المضيفة في  190،000قدمت مجموعة الصحة تقريبًا

 األقضية في محافظة دهوك وقضاء كركوك )محافظة كركوك(، وأقضية تلكيف وعقرة )محافظة نينوى( وقضاء السليمانية )محافظة السليمانية(.
  مريضًا ممن  190لعالج مع حالة من حاالت إرتفاع ضغط الدم وقد تلقوا ا 150حالة من مرض السكري وأكثر من  150كان هناك أكثر من

 إمرأة بمساعدة قابلة ماهرة. 5،500يتلقون الدعم النفسي وخدمات الصحة العقلية. كما أنجبت أكثر من 
  نازح دورات التثقيف الصحي، وتضمنت موضوعات مثل التغذية، والوقاية من األمراض الجلدية، وااللتهاب الرئوي  000حضر ما يقرب من

 الحاد بين األطفال.
 

 التالحم اإلجتماعي وُسبل العيش الُمستدامة 
 اإلحتياجات:

 ،أستنتجت التقييمات األخيرة في دهوك بأن الجمع بين أنشطة كسب الرزق مع النقد مقابل العمل يمكن أن تساعد في إستعادة األماكن العامة 
 المحلي في مناطق العودة.والتجارة، واألنشطة الزراعية وغير الزراعية، فضال عن إعادة تأسيس االقتصاد 

 
 االستجابة: 

  إنموذج متكامل من األنشطة الواضحة للتالحم اإلجتماعي يدعم مبادرات سبل العيش على توسيع تأثير العمل في ناحية كسنزان )محافظة
مساعدتهم بشكل جيد. زار هذا تهيئة في حث عن الوظيفة الذي أنشئ مؤخرًا ست مشاورات مجتمعية مديري مركز دعم البا ساعدت(. وقد أربيل

فردًا للتدريب، ومطابقة  310نازحَا، والجًئ وأفراد من المجتمع المضيف المركز الذي عمل على تسجيل أكثر من  150األسبوع أكثر من 
 10كز، وشارك نازحًا من خارج المخيمات التدريب على مهارات التوظيف في المر  31الوظائف والفرص األخرى. وباإلضافة إلى ذلك، أكمل 

فردّا من المجتمع المضيف من كسنزان في أنشطة التدريب المهني المستمر بالشراكة مع وزارة  10الجًئ و  10نازحًا آخر خارج المخيمات و
 العمل والشؤون االجتماعية.

  تدريب على رأس العمل، وتم  110دورات تدريبية إضافية لتطوير األعمال. أكثر من  71وفي مناطق أخرى من العراق، تم اإلنتهاء من
أدوات موزعة و مستفيدًا، "التدريب المهني"  350تسليم منح عينية ألكثر من كما تم من عمليات التدريب المهني.  550االنتهاء من أكثر من 

 مستفيدًا. 11مستفيدين، وأدوات "التدريب على رأس العمل" إلى  330على أكثر من 
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  نازحين يعملون على تحسين وصيانة البنية التحتية للمجتمع.  130( ودهوك، أربيلأنشطة النقد مقابل العمل في كسنزان )محافظة شملت
 وتستمر األنشطة في كل من المخيمات وخارج المخيمات.

  فرد هذا االسبوع. 31،500ممن يدعمون األسر البالغ عددها أكثر من  اً فرد 1،310تم الوصول ألكثر من 
 
 

 الثغرات والمعوقات: 
بما أن العديد من النازحين غير و نعدام األمن المستمر، ال يمكن الوصول لبعض المجتمعات المتضررة من النزاع. باإلضافة لذلك، نظرَا إل

ألنشطة كسب الرزق  منهم ال يملكون عنوان دائم. وعالوة على ذلك، تمنع القيود في التمويل، وتحديداً ون بشكل كبير، فإن العديد لمسجلين ويتنق
الوكاالت من تلبية إحتياجات العديد من الناس المعرضين للخطر. ويتطلب التنسيق على مشاريع محددة ميدانية مزيدَا من التعزيز لمنع 

 االزدواجية في الجهود.

 
 اللوجستيةالخدمات  

 اإلحتياجات 
 .تحسين تقاسم األصول بين الشركاء لتحسين تبادل المعلومات 

 االستجابة: 
 .تستجيب مجموعة اللوجستيات إلى الحاجة في الحصول على المعلومات اللوجستية المنتظمة والمحدثة عن حالة الطرق، واالختناقات والخ 
  المنظمات غير الحكومية لتعزيز تبادل المعلومات وتقديم الخدمات. بدأت مجموعة العمل ستعمل مجموعة اللوجستيات بالتنسيق الوثيق مع

حتياجات الخدمات اللوجستية.  اجتماعَا ثنائيَا مع شركائها لزيادة جودة دعم خدمة العمالء من خالل تقييم األصول المتاحة وا 
 على توفير منصات التنسيق اللوجستية بما في ذلك الموقع واإلجتماعات، والخرائط،  مزود الخدمةك جموعة اللوجستياتمعمل ت

 http://www.logcluster.org/ops/irq14aوغيرها من المنتجات اإلعالمية راجع: 
 

 مجموعة اإلتصاالت في حاالت الطواريء 
 االستجابة

  تستمر مجموعة اإلتصاالت في حاالت الطواريء في برمجة أجهزة الالسلكي عالية التردد لموظفي وكاالت األمم المتحدة والمنظمات
جهاز السلكي. وباإلضافة إلى ذلك، يستمر تدريب  155غير الحكومية إلى القياس المشترك. حتى اآلن، تم برمجة حوالي 

 زة الالسلكي.جهالموظفين على اإلستخدام السليم أل

 
 

 التنسيق العام
  عقدت الوزارات الحكومية وأعضاء المجتمع اإلنساني اإلجتماع الرسمي التنسيقي األول لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

 فبراير/شباط. 31لمنطقة جنوب العراق في بغداد في 
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 على خلفية األزمة 
والميليشيات القبلية وأعضاء البعثيين (، بما في ذلك AOGsبيد الجماعات المعارضة المسلحة ) 4112حزيران   9سقوط الموصل يوم منذ 

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

كانت الكثير من المناطق في  4112. منذ  كانون الثاني AOGالفلوجة والصقالوية، وهم حاليا تحت السيطرة جماعات المعارضة المسلحة 
. أدى ذلك إلى نزوح داخلي واسع النطاق. ويعتبر العراق اآلن أحد أكبر ISILفي العراق والشام  االنبار تحت السيطرة الدولة االسالمية

 مليون منذ كانون الثاني من العام الماضي. 4.1تجمعات النازحين في العالم؛ حيث نزح أكثر من 
 

 أنشأت محافظة دهوك رسميًا مركزًا للشؤون اإلنسانية واإلغاثة (BHRA)  برئاسة نائب المحافظ، وسيتولىBHRA  عملية اإلشراف على
 خرى.األقسام األوحدات و السيكون عمل المدير التنفيذي اإلدارة واإلشراف على و جميع الالجئين واألنشطة ذات الصلة بالنازحين. 

 ( إطالق "برنامج تعزيز القدرات اإلنسانية" لمنظمات المجتمع المدني العراقيةCSOs ) استجابة لألزمة اإلنسانية. يتم اإلعالن عن دعوة
 1035فبراير  11مع موعد نهائي بتأريخ  (NCCIs)اللجان التنسيقية للمنظمات غير الحكومية في العراق   على موقع

 لمزيد من المعلومات إنظر
 .http://www.ncciraq.org./ 

 
 
 
 
 
 

 

 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

  تويتر : على  العراق -أوتشا لمتابعة @OCHAIraq 

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