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

IRAN

SYRIA

SAUDI ARABIA

TURKEY

KUWAIT

J
O

R
D

A
N

ANBAR

MUTHANNA

NAJAF

WASSIT

MISSAN

BASRAH

THI-QAR

NINEWA

ERBIL

DIYALA

SALAHAL-DIN

KIRKUK
SULAYMANIYAH

DAHUK

QADISSIYA

BABYLON

BAGHDAD

Najaf

Basrah

Amarah

Ramadi

Samawah

Kut

Mosul

Hilla

Erbil

Dahuk

Kirkuk

Samarra

Kerbala

Diwaniya

Nassriyah

Ba`aqubah

Sulaymaniyah

Baghdad

290,000

IDPs
Other people in need
(Affected host communities,
Affected people in areas under
control of armed groups and
Syrian refugees)

People in need

Total People in need : 5.2 million
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 أزمة العراق

 (2112 الثانيتشرين  21 – الثانيتشرين  11 ) 21 تقرير الوضع رقم

 
تغير ولسرعة .  2112 الثانيتشرين  21 إلى الثانيتشرين  11في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني. ويغطي التقرير الفترة من  األنسانيةتم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب تنسيق الشؤون 

 . تشرين الثاني 22حوالي بمن الممكن أن تكون األرقام والمواقع المدرجة في هذا التقرير غير دقيقة. سيصدر التقرير المقبل انه فالوضع 

 

 الرئيسيةالعناوين 

 

 3.3رسلت أكثر من أ يةحكومة العراقال 

من الوقود من كركوك لتوزيعها  ا  مليون لتر

على العائالت النازحة والضعيفة في إقليم 

 .كوردستان العراق

 

   من  مكونة   المتحدة   ألمم  ل تابعة   قافلة   إستهداف

تشق طريقها وهي  ناسفة   بعبوة   عربات   ثالث  

بغداد  في الدوليةمنطقة ال إلىمن المطار 

 .تشرين الثاني 71 بتأريخ

 

 نحو أ صيب و المنفذبينهم  أشخاص   قتل ستة  م

وسط  نتحارية  إ بجروح في عملية  آخرين  92

ردستان العراق وعاصمة إقليم ك أربيل مدينة

 .تشرين الثاني 72في 

 

   27319 لـ ة  يعائل غذائية   مجموعات   توفير 

 .الثانيتشرين  األول من شهرمنذ  شخصا  

 
 

 نظرة عامة على الوضع
من الوقود من كركوك لتوزيعها على العائالت النازحة والضعيفة في محافظات إقليم كوردستان  ا  مليون لتر 3.3رسلت الحكومة العراقية أكثر من أ

يتم  تلقى كل أسرة  ستحيث الشتاء.  يحل عندما الوقود ألغراض التدفئة والطهي إلى ماسة هناك حاجة  وأربيل ودهوك والسليمانية.  ،ثالثالالعراق 
من إجمالي الوقود  ا  مليون لتر 79ر في المحافظة. ومن المتوقع أن يتم توفي المحافظمن الوقود وسيتم توزيعها تحت إشراف  ا  لتر 95اختيارها، 
 المائة من النازحين في العراق في 99تلقت محافظة دهوك، التي تستضيف وقد  من قبل الحكومة من مخازن كركوك. والضعفاءللنازحين 

 .ا  ومحافظة السليمانية نصف مليون لتر لترا ، 095555 أربيلوكما تلقت محافظة . لترا   7.717555
 

أكبر مصفاة في  على والجماعات المسلحة التابعة لهاداعش  الذي فرضته الحصار قوات األمن العراقية من كسر قليلة   لوقود بعد أيام  ا جاء إرسال
العراق ثاني أكبر دولة  يعد. بينما عاما   هاقد يستغرق إصالحبشكل  كبير  و مصفاة ال تمحافظة صالح الدين. وقد تضررالتابعة لالبالد في بيجي 

فقد ضعف  ،الميزانيةقانون  إقرارالصراع وعدم من  ا  شهر 77ومع مرور ، حتياطي للنفط الخامإخامس أكبر ويعرف عنه بمصدرة للنفط في العالم 
 .بشكل  كبي ر ستثمار األجنبيومشاريع التنمية واإل من النفط والصادراته نتاجإ

 
النزوح من محافظات كركوك  إلىيقود األمن  إنعدام بأن الدولية  الهجرة نظمةتعقب النزوح التابعة لممن مصفوفة الواردة تشير أحدث المعلومات 
شخصا  عقب النزاعات المحلية التي تؤثر على شمال المنطقة  953399فمنذ األول من شهر سبتمبر، نزح  ونينوى. ديالىواألنبار وصالح الدين و
اإلنسانية. ومن المتوقع ان تقود  ستجابةمليون نازحا  في جميع أنحاء العراق لوضع خطط اإل 9.7اإلنساني الرقم  الق طري الوسطى. ويعتمد الفريق

المزيد من النزوح خالل  إلى أ خرىطبيعة الصراع الدائر بين تنظيم داعش والجماعات المرتبطة به من جهة، والقوات األمنية الحكومية من جهة 
 أشهر الشتاء.

 
العائالت نصف  دخول نحوفض ر   من التقارير، فقد د. وبحسب ما ورملحا   شكل حرية حركة النازحين الفارين من مناطق النزاع شاغال  تزال تال 

أربيل( والشيخ عبد القادر -)كركوك شيراوايحاولون الدخول من خالل إقليم كوردستان العراق و إلى مؤخرا   والذين وصلواعائلة  755البالغ عددهم 
بعد توقف نظام الكفالة في أوائل نوفمبر قيد التطبيق  إقليم كوردستان العراق إلىللدخول  جديدة   إجراءات  وهناك  .اإلقليم إلىأربيل(  -)الموصل
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عبور نقاط التفتيش لهم بمكتب الشرطة في كركوك للفحص والموافقة قبل السماح  إلى أوال  نفسهم أالنازحين اآلن تقديم  وينبغي علىتشرين الثاني. 
عدة مرات  وانزح بعد ماالمساعدات اإلنسانية بسبب منع الحركة الحصول على  من نازحة   عائلة   979نع م   ،مثال على ذلكمحافظة أربيل. و إلى

 9577من محافظة صالح الدين في يونيو حزيران عام  وقد نزح الناس. ديالىمحافظة في ويعيشون اآلن في قرية تل النقار بالقرب من بلدة كفري 
يعيشون حيث ردية وتقطعت بهم السبل، وخانقين وكفري من قبل قوات البيشمركة الك إلىتم منعهم من الدخول و ديالىلقضاء خانقين في محافظة 

  . وتستجيب الجهات الفاعلة اإلنسانية اآلن الحتياجاتهم.إنسانية   في مالجئ مؤقتة خالل األشهر األربعة الماضية دون أي مساعدة  
 

 مختلفة   هذه المخيمات معايير   ىلدمخيما  في إقليم كوردستان العراق. و 93مخيما  منجزا  أو قيد اإلنجاز من مجموع  70هناك  ،وفي الوقت الراهن
، بسعة IIمخيم بيرسيفى إلىرسمية الغير واركيدا دالل في دهوك، تم نقل جميع سكان مستوطنة ون. اآل غير مهيئ  لفصل الشتاء لحدوبعضها 
ألنه كان عرضة  أولوية   النازحين من هذا المخيمالبنية التحتية في المخيم. واعتبر نقل  عدم إكتمال(، على الرغم من ا  شخص 75295) أسرة   7095

 إلىالمياه سبب تسرب تاألمطار في فصل الشتاء إنَّ بسبب قضايا ملكية األرض. النازحين الخدمات لتحسين ظروف  ولصعوبة تقديمللفيضانات 
 األغطية البالستيكية اإلضافية. عن طريق هذامعالجة تم وت، IIبيرسيفيمخيم  فيخيام ال

 
، سريعة   بوتيرة   9577/9579 المتأخر لبداية العام الدراسي ديسمبر موعدا   استعدادا  لألول منإخالء المدارس في محافظة دهوك تجري عملية 

تم نقل العديد من وللتجديد.  وكثير منها يخضع حاليا   المدارس المشغولة المتبقية،من في المائة  05، تم اجالء نحو أيام   75حوالي غضون في و
شخص(  97555يا )( وشارا  شخص35555في شامشكو ) وأكدت السلطات المحلية أن المخيمات التي تم فتحها مؤخرا   ،مخيماتال إلىالنازحين 

الذين يعيشون في المناطق المفتوحة مثل الحدائق  بعض النازحينبإدراج زاخو، وهذا ما يسمح  مدينةجميع المدارس في  إخالءتم و. بالنازحين مليئة  
 في مشغولة مدرسة 755حوالي  وال تزال. لهم أفضل مأوى  وتوفير  رسميالمخيم الفي نظام  دون المستوى ةرسميالغير  اتمخيموالوالمستوطنات 

لنازحين والتي تؤثر اساحة المخصصة ألغراض التعليم في المخيمات، ونقص التمويل لتعليم . وهناك مخاوف متزايدة من الموسيميلدهوك  أقضية
مدارس  ، فإنيافي مخيم شار، وطفال   9555 الستقبال فقط تسع لمدرستين، يجري التخطيط خانكي. على سبيل المثال في مخيم ستجابةبشدة على اإل

 .فقط األطفال في سن المدرسةفي المائة من  75تكون قادرة على استيعاب سالخيام 
 
 

 إلىنضمام بعد فرارهم من كوباني في سوريا لإل إقليم كوردستان إلى ا  الجئ 72333 دخلنوفمبر  71أكتوبر و  75ما بين في الفترة الواقعة 
لبحث لمن القتال في جميع أنحاء كوباني  ا  سوري ا  الجئ 79555 فرار في العراق. وتوقعت وكاالت اإلغاثة في البداية موجودين ا  الجئ 971555
ال يقيمون مع أقاربهم  الذينإقليم كوردستان العراق و إلى الغالبية العظمى من الالجئين السوريين الذين وصلوا حديثا  وإنَّ . اإلقليمفي لهم  ئ  عن ملج

 .ليمانيةمحافظة الس في محافظة أربيل ومخيم أرباتفي ستقروا في مخيم قوشتبة إأو أصدقائهم، 
 
 بتأريخبغداد  في منطقة الدوليةال إلىتشق طريقها من المطار  حيث كانت ناسفة   بعبوة   ثالث عرباتمن  مكونة  ألمم المتحدة ل تابعة   هدفت قافلة  ست  إ

 في عملية   بجروح   شخصا   95 أ صيب اكثرمنبينهم المهاجم و أشخاص  قتل ستة م هناك إصابات أو وفيات من الهجوم لم تكن تشرين الثاني 71
 .تشرين الثاني 72 بتأريخ أربيل مدينةوسط  نتحارية  إ

 
 

 األنسانية تسجااةة أإل
 

 المياه والصرف الصحي والنظافة 

 

 :اإلحجياجات

    المياه غربي العاصمة بغداد، يمنع جميع عمليات نقل كم  75عامرية الفلوجة، وهيت في الوضع األمني المتدهور في مدن محافظة األنبار
 .بالشاحنات هناك

 ألكثر من  ومستلزمات النظافة المياه والصرف الصحيفي الحصول على الوكاالت اإلنسانية المساعدة  منمحافظة المثنى في السلطات  تطلب
 .الرميثة وآلخضيرو الوركاءو في مناطق السماوة أسرة   7515

  أجهزة تسخين المياه والمواد غير الغذائية ذات الصلة لتوفير  إلىالوصول  ى لهميتسنالنازحين في المحافظات الوسطى والجنوبية من العراق ال
 .ل والنظافة الشخصية خالل أشهر الشتاءيغسلالماء الساخن ل

  استنفذت الميزانيات في محافظات ميسان وواسط وذي قار، حيث ان الميزانية العامة لم تطلق بعد، ولديهم صعوبة  في توفير المياه والصرف
 الصحي والنظافة للنازحين.

 

 :تسجااةة اإل
 ي التوزيع عن فترة التقرير فردا  ف  7236بزيادة قدرها فردا    443313لـ تم توفير المياه في إقليم كوردستان العراق في محافظة دهوك

دون زيادة  تذكر عن فترة التقرير السابق. أما في محافظة  92951المستفيدين من المياه وصل  السابق. وفي محافظة أربيل، فان اجمالي
 . ذا الرقم عن فترة التقرير السابقشخصا  لحد االن ولم يتغير ه 33737المياه لـ  إيصالالسليمانية، فقد تم 

 عائلة  مستضافة  في محافظة القادسية، قضاء الديوانية. 9955 إلىمجموعة  من المياه المعبأة  9555قام فريق العمل اإلنساني بتوزبع 
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  شخصا  اضافيا  عن فترة التقرير  14509شخصا  في محافظة دهوك، اي بزيادة  قدرها  197230 إلىخدمات الصرف الصحي  إيصالتم
 شخصا (. 9335) شخصا ( والسليمانية73399هذه الخدمة في محافظتي أربيل ) إيصالالسابق، بينما لم تطرأ زيادة في 

  

  منذ فترة التقرير السابقة. وفي محافظتي  97771شخصا  في محافظة دهوك بزيادة قدرها  284980خدمات النظافة لـ  إيصالتم
 النظافة. أنشطةبدون زيادة في تغطية  (99309) والسليمانية ،34)397أربيل)

  نازحا  جلهم من النساء والفتيات. وتنفذ هذه الحمالت من خالل  3955إقامة دورات توعية في النجف وبابل والبصرة وواسط واألنبار لتفيد
 الشركاء المحليين والدوليين في هذه المناطق. 

  توفير مستلزمات من محافظة نينوى مع  عائلة من األقليات في بغداد بعد ما فروا 05المياه والصرف الصحي والنظافة لـ إنطالق مشاريع
 المياه ومستلزمات العائلة.النظافة للبالغين، باإلضافى إلى 

 

 

 الثغرات والمعوقات:

 .تخلق اإلعتبارات األمنية صعوبات  في توفير المياه والصرف الصحي والنظافة في محافظة األنبار 

  والنظافة. والصرف الصحينقص التمويل يعيق عملية توفير خدمات المياه 

 
 

 ألمن الغذائيا 

 :اإلحجياجات

 مع التخطيط المشترك بين  شيا  ا( تم9577)منذ يناير  نازحا  مليون  9.7ـتخطيط لبال يوضرورة قيام المجتمع اإلنسان دثة،إنَّ أعداد النزوح المح
لتجنب انقطاع دوالرا   مليون $931قدره  ا  إضافي ا  مبلغ ويحتاج فريق العملضغوط مالية شديدة للحصول على المساعدة.  إلىالوكاالت، أدى 

لجميع أنواع المساعدات الغذائية في  بشكل كامل  نابيب األخط  ايقاف عملمنع وكذلك للقسائم في ديسمبر كانون األول  المحتملاإلمدادات 
 .9579فبراير شباط عام 

  ضعفاء )النازحين والمجتمعات المستضيفة( في محافظات األنبار المليون شخصا  من  9.9 مصير حول كبيرة   مخاوف  لدى فريق العمل
 ونينوى وصالح الدين وكركوك والذين يحتاجون المساعدة اإلنسانية. وإنَّ اإلعتبارات األمنية تحول دون وصول المساعدة اإلنسانية.

 71739 إلىعائلة   97571دة الغذائية من من خالل تنسيق شركاء فريق العمل في محافظة دهوك، تم تقليل الفجوة المتعلقة بالمساع  . عائلة 
 .قصيرة   لمدة   عائلة   79555 إلىلتقليل الفجوة  أ خرىعائلة   9555ومن المتوقع تغطية 

 

 :تسجااةة اإل

  الخاصة. وتتضمن  اإلحتياجاتمع هدف توفير المساعدة الغذائية كجزء  من عمليات الطوارئ، يقوم فريق العمل بتحديد وصياغة
، غذاء تمويني لثالث ايام أو لشهر، وأنواع من التوزيعات الغذائية أو نظام توزيع خرىمجموعة  من اإلستجابات من بين األشياء األ  
ل شهر تشرين األو إلىمليون شخصا  من شهر حزيران  7.7 إلىالمساعدة الغذائية  إيصالالقسائم القابل للسداد. وتمكن فريق العمل من 

 . 9577من عام 

   يعيشون مع المجتمعات  الذينولئك أالمخيمات، والمناطق المدنية أو  إلىيساعد فريق العمل العائالت الضعيفة التي وصلت مؤخرا
لألطفال  الغذائية العاجلة ستجابة إإل إلىضافة التجهيزات الغذائية الخاصة إ الغذائية العاجلة. وباإلضافة لذلك، تمت ستجابة المستضيفة باإل

، ساعد فريق العمل 9577سنوات، كخطوة احترازية لمنع سوء التغذية. وفي شهر اكتوبر  9أشهر و  3عمارهم بين أتتراوح  الذين
 الغذائية العاجلة. ستجابة شخصا  باإل 31555وشركائه حوالي 

  سوران بمحافظة أربيل.  قضاءفي  ا  نازح 7113البالغ عددهم ول المستفيدين توزيعها أليجري و ،توزيع القسائم الغذائيةبمجموعة البدأت
 .$ شهريا  93سوف يتلقى كل مستلم و

  ( على ينالجنسكال مشروع بناء قدرات ل اإلستعداد)نوفمبرفي  ةاإلجتماعي الخاص بالقضايا المستشاراجتماع فرق العمل الذي يقوده ركز
 بين الجنسين واألمن الغذائي. نشطةاأل

 

 الثغرات والمعوقات: 

  ،تلك المنظمات  ا  غذائية، بالتعاون مع شركائه وأيضتحديد أوجه التداخل والثغرات في المساعدات ال عمل فريق العمل علىيفي محافظة دهوك
وسيحذون مساعدات غذائية  اتلقولم ي الذين شريخان سر في منطقةلمساعدة األ   ا  شريكفريق العمل اإلنساني  أعد. اآلنشركاء حتى  لسنتي اللا

  .األسبوع القادم قضاء العماديةفي  الحذو ذاته
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 المأوى والمواد غير الغذائية

 :اإلحجياجات

  مثل المدارس  غير مستدامة يمأو إلى (أسرة   753771في المائة ) 33لجأ حيث ، عام  بشكل  النازحين على عبء الهناك نسبة كبيرة من
للنازحين تتركهم أمام المحدودة المتاحة السكنية الخيارات إنَّ ووالمستوطنات غير الرسمية. لمكتملة اغير المهجورة والمباني ووالمباني الدينية 

أولئك الذين وإنَّ من الظروف الجوية في فصل الشتاء.  ملحمايته ما تكون غير مناسبة   غالبا   ي  للبحث عن مأووتقودهم من الخيارات  قليل   عدد  
 اآلن مع حلول فصل الشتاء. للخطر غير المالئمة، هم عرضة   يالمأو في يقيمون

 و  75تبين أن في محافظة السليمانية ما بين  الفريق اإلنساني المتعددةشركاء احتياجات  تقييموولية من وزارة التخطيط المشتركة/  البيانات األ
 ونتقاسميفي المائة منهم  95 إلى 75إنَّ حوالي المالبس الشتوية. و يملكونال ،في المائة من النازحين المقيمين خارج المخيمات الرسمية 35

مالبس لل ماسة   حاجة  بمحافظة هم الفي المائة من النازحين في  25و  35ما بين  فإن على هذا النحو،والمالبس الشتوية بين أفراد األسرة. 
 الشتوية.

 

 :تسجااةة اإل

 ة في جميع أنحاء يعائلالالمواد غير الغذائية و مجموعة  من اللوازم الشتوية 9992 المنصرمة يوما   77خالل الـ في  فريق العملك يوزع شر
 .مثل سخانات المياه، والبطانيات، والسجاد أساسية   ا  هذه المجموعات مواد وتضمالعراق. 

 لفصل الشتاء، بما في  لإلستعدادمل في دهوك عالمن قبل الشركاء في مجموعة  وغير المكتملةفي المباني المهجورة  أسرة   77295 تاست هدف
 .للشتاء مخصصة   وخيام   بحماية الخيام من البردالخاصة  المستلزماتذلك 

  735 إلىالمواد غير الغذائية من ووزعت مجموعات  ،محافظة أربيلبحركة في عائلة في مخيم  355تم توزيع األغطية البالستيكية على 
 محافظة دهوك.ل التابعالشيخان  قضاءفي  عائلة  

 

 الثغرات والمعوقات:

 التمويل ب تأثرت قد ستجابة اإل نَّ ، أنوفمبر تشرين الثاني 72في محافظة السليمانية في  العاجلة ستجابةوجدت ورشة عمل مراجعة خطة اإل
 في تحقيقوضعف التنسيق ونقص المعلومات والتأخير في عمليات الشراء. وكان التقدم  للنازحين والتنقل الكبير المحدود والقدرة التنظيمية

مجموع من  مجموعة   9755توزيع في المائة بالنسبة لمجموعات فصل الشتاء ) 19في محافظة السليمانية  العاجلة ستجابةأهداف خطة اإل
 .في المائة 99قدرها  (، مما يترك فجوة  3055 البالغهدف ال

 مخيماتالفي  نازحا   35355) في إقليم كوردستان العراق في المائة بالنسبة للمأوى 39 العاجلة ستجابةأهداف خطة اإل في تحقيقلتقدم ا بلغ 
 في المائة. 39 قدرها فجوة   مخلفا  (، 713555، عندما كان الهدف حاليا  

 

 و تنسيق المخيم إدارة  

 

 :اإلحجياجات

 توقعات النازحين  إدارةو االختالفاتبعين االعتبار معالجة  ويجب األخد. كبير   بشكل   محسنةالجديدة والمعايير في مخيمات النازحين ال تتباين
 .عاجل   بشكل  

 9579عام وخالل التقديم الخدمات حتى نهاية العام  لعملية شامل  القيام برسم  الشركاء  على ينبغي. 

  المخيمات. إدارةوالمسؤوليات بين مختلف شركاء المحددة والواضحة يجب وضع أدوار الشراكة 

 حتياجات السكان خارج المخيماتإل ستجابةلإلعلى المنطقة  قائم   وضع نهج   إلى فرق العملالمشتركة بين  ستجابةحتاج منسقي اإلي. 

 فرق العمل. أنشطةع تم تحديد التحليل حسب الجنس والتواصل مع المجتمعات كركائز اولوية  ليتم دمجهما م 

 

 تسجااةة اإل 

  المخاطر والضعف الذي  إلىيوسع فريق العمل دوره ليضم وسط وجنوب العراق وشركاء  في تطوير مفهوم  لتحديد السكان النازحين باإلضافة
 يواجهونه.

 .يجري تدريب مدراء المخيمات في محافظة دهوك 

 

 الثغرات والمعوقات: 

  خطط اإلرشاد المستمرة، فمن المرجح ان تكون هناك حاجة لتواجد  إضافي  لتطوير  إلىالمخيمات. وباإلضافة  إدارةينبغي دعم قدرات فرق
 المجتمع والتواصل واإلهتمام وصيانة الخدمات. 
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 الصحة 

 :اإلحجياجات

 ضيفةستالم والمجتمعاتمجتمعات النازحين والالجئين في سنوات من العمر ضد الحصبة وشلل األطفال  9ألطفال دون سن ا استمرار تلقيح. 
بجلب  فيروس شلل األطفال  والمناطق المحيطة بها  تهديدا   اوردستان العراق من مدينة كوباني شمال سوريكإقليم  إلىأثار تدفق الالجئين 

منعت الحرب األهلية السورية تنسيق حمالت البري وغيره من األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. ومنذ أربع سنوات تقريبا، 
األراضي العراقية  إلىألف الجئا  سوريا   72تشرين األول/أكتوبر، دخل ما يقارب من  75من البالد. فمنذ  عديدة   التحصين العامة في أجزاء  

 الصحية.على البنية التحتية  عبئا  اضافيا   مما إضاف ا  الجئا  آخر 971555 إلىمن تركيا لينضموا 

 

 وعلى وجه التحديد في محافظة األنبار هناك حاجة لتوفير كل الرعاية الصحية األولية والثانوية والمزيد من مخزونات الدواء. 

 .هناك حاجة متزايدة لرعاية أولئك الذين يعانون من األمراض المزمنة وتحسين فرص الحصول على األدوية لعالج هذه األمراض 

 يبقى بين    معقدةال ، مع التركيز على الحاالتملحة   اولوية   على وجه الخصوص التوليدخدمات  إلىبية والوصول ال تزال الصحة اإلنجا
 األولوية. اإلحتياجات

 
 :تسجااةة اإل

  من الحاالت المرضية في مختلفة   ا  النازحين الذين يعانون أنواع مريضا  من 4065 لـ الشركاء في مجموعة الصحة الرعاية الطبية يقدم 
 12الصحة عالج  أنشطة وتضمنت. وقضاء الحمدانية في محافظة نينوى ،محافظة األنباروقضاء القائم في أربيل والسليمانية،  محافظات

ما  أ   779و  شخصا يتلقون الدعم النفسي واالجتماعي 939 وهناك ارتفاع ضغط الدم حالة  من 759السكري، و  مرضىمن  حالة  
 شهرا  والحصول على اإلستشارة المناسبة في إطعام األطفال وحديثي الوالدة.  93 – 5ين تتراوح اعمارهم بين ذمرضعة  لألطفال ال

 

 

 الثغرات والمعوقات: 

 ديالىمناطق العمليات في محافظات نينوى واألنبار وكركوك وصالح الدين و إلىاألمن يعيق الوصول  إنعدام. 

  درجات الحرارة المنخفضة في قساوة معزول، وكذلك المواد غير الغذائية المنزلية والشخصية، للتخفيف من الالمأوى المالئم و إلىاالفتقار
 .يؤثر على الحالة الصحية للسكان المعرضين للخطرسفصل الشتاء 

   مزمنة   ألولئك الذين يعانون من أمراض   هناك نقص في األدوية المنقذة للحياة، وتحديدا 

 الصحية  اإلحتياجاتلتغطية  فريق العملقدرة محدودية في في العراق، و ينالصحي العاملفي المجال من الشركاء  قليل   اك عدد  هن
 .المتزايدة

 

 

 الحماية 

 

 :اإلحجياجات

  مخيمات  إلىمحافظة دهوك  في المدارسمن والمخاوف الناجمة عن نقل النازحين الجماعي  الحالي الوضع في رصدحماية التستمر فرق
زيادة خطر اإلستغالل الجنسي  إلىهذا يمكن أن يؤدي ومخيمات. الكافية أو غير المكتملة في الالمراحيض غير وشامشكو، حيث شارايا 

 وغيره من أشكال العنف القائم على الجنس للنازحين الذين تم نقلهم.

  لخطر اإلخالء في هذا الوقت، وال تعطي  المعرضينفي محافظة دهوك  منفصال   موقعا   70في  أسرة   7359تم تحديد ما مجموعه
لترحيل باتهديدات  وهناك. واضح   بشكل   المتزايدةمخيمات على الرغم من مخاطر الحماية ال إلىالعائالت  لنقل هذه السلطات أولوية  

 .محافظة السليمانيةالتابعة لوحلبجة القديمة  وبيرماكرونالقسري في جمجمال، 

   هناك حاجة همضأر إلىالقوش في محافظة نينوى( عندما رافق والده قضاء في تلسقف ) في قرية أرضي   نفجار لغم  إجراء  تل طفل  ق .
 .اآلن تحت سيطرة الحكومةوالتي هي في محافظة نينوى  هممناطق إلىلنازحين بمخاطر األلغام الذين عادوا التوعية 

 
 :تسجابة  اإل

  إعطاء (. وقد تمت الموافقة علىأسرة   772950) فردا   171570 ةرصد الحماية المستمر عمليات غطت ،9577فبراير  شهرمنذ 
 كما تمت إحالةالمساعدة القانونية، حالة   99900تلقت و ،مجموع االشخاص الذين تم تقييمهممن  حالة   71797لـ  المساعدة النقدية

ضحايا ضحية  من  797و طفال   0357 لـ ذلك، تم تقديم الدعم النفسي إلىالخاصة. وباإلضافة  اإلحتياجاتذوي  شخصا  من 0771
 لحاالت العنف الجنسي. خاصة   ة  مجموع 73173وقد تم توزيع . العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على نوع الجنس
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  السامية لشؤون والمفوضية  هجرينوقسم الهجرة والم، ومكتب الهجرة والمهجرين، وزارة الهجرة والمهجرينتم عقد ورشة عمل مع
 ( ا  شخص 3533) أسرة   977تم تسجيل  التسجيل. عملياتمعالجة إقليم كوردستان العراق ولبحث تنسيق إجراءات التسجيل في الالجئين 

 .محافظة السليمانية ضمن كردا كوزينامناطق وسيد صادق و، تمخيم أرباو الرفي مدينة السليمانية وك

  في آخرين  35 إلىمقدمي خدمات حماية الطفل، باإلضافة  إلىالضعفاء من األطفال  طفال   77 وإحالةفي محافظة دهوك، تم تحديد
 نشطة، واألطفاللأل أألماكن الترفيهيةبما في ذلك  طفال   325ما مجموعه  إلىالطفل حماية  أنشطة إيصال محافظة السليمانية. وقد تم

في محافظة وواألطفال ذوي اإلعاقة وحاالت الصدمة.  المنفصلين عن ذويهمغير المصحوبين واألطفال الت األطفال حا إدارةالترفيهية و
لنازحين. في محافظة ات االذين يعيشون في مخيمضعفا  و لألطفال األكثرالمصالح افضل أجري تقييم أفضل الهوايات وتحديد  أربيل

 .لهم الدعم النفسي والمأوى تهم وتقديمساعدتمت مالجنسي والعنف  من حالة   73السليمانية، تم تحديد 
  

 
 :الثغرات والمعوقبت

  يجب رفع الوعي والقائمة على حماية المجتمع في جميع المخيمات.  دارةفي اإل النازحين قطاعبرامج بناء القدرات لقادة  إلىهناك حاجة
على الصعيدين  العدالة الرسمية إلىحقوق المرأة والطفل والوصول و السالمة من الحريقو تعزيز النظافةلمنسقة المن خالل الرسائل 
 .يالمجتمعي واألسر

 

 الجعليم  

 :اإلحجياجات

  من  عاما   71و 7عمارهم بين أتتراوح في العراق  ا  نازح 375555 مليون نازحا ، هناك 9.7تخطيط المجتمع اإلنساني لـ  إستجابة ضمنمن
 03555ومايقدر بـ  ،العراقشمال يقيمون في إقليم كوردستان من هؤالء األطفال  355555 وإنَّ حواليالتعليم. لتلقي وهم بحاجة  العمر 

 المخيمات حالما تكتمل. إلىتم فتحها أوسينتقلون  طفال  يعيشون في مخيمات  

  القوات العسكرية. تشغلها أ خرى 735 وهناك ايضا  لنازحين با مشغولة   مدرسة   055من التزال أكثر 

 
 

 

 

 :تسجااةة اإل

  مدرسة   33التي يقيم فيها النازحون في قضاء زاخو من محافظة دهوك. وتم مؤخرا  إخالء  مدرسة   707المدراس البالغ عددها تم إخالء جميع
مشغولة بالنازحين. وسيتم إخالء جميع المدارس في المحافظة قبل بدء العام الدراسي  أ خرىمدرسة   95في قضاء سيميل في المحافظة وبقيت 

 المخطط له في األول من شهر ديسمبر. 9577-9579

 
  مخيمات في المحافظة.  8في  م  اعلى شكل خي مدرسة   73 اءنشبإ محافظة دهوكفي  وبالتعاون مع قسم التربية اإلنسانية شركاء المجموعةيقوم 

في  ألف طفال   77 نالتعليم لما يزيد ع لتلقي ةفرص صفا  مخيما   772وفريالمخيم والسلطات. س إدارةمواقع مع ال على قاتفاالتحديد والتم وقد 
 .متعددة   وبات  انت

 في مع اللجنة المركزية  وينسق شريك فريق العمل. المدرسيفي مخيم أربات  ا  مربع ا  متر 19 بمساحةخيام صفوف على شكل  خمس تم إنشاء
 معلمين هناك. 1 العدد حيث يتواجد الستكمال معلمين 75 لجلبوزارة التربية والتعليم 

 من النازحين  الموظفين اإلداريين فريق  منمحافظة السليمانية وتدار من قبل  أطرافنازحين خارج المخيمات في طالب اللل مدرسة   79 تم فتح
 نازحين.المن قبل المعلمين  مقدمة   ، مع تعليمات  انفسهم

   79 إلى 7للمراحل التعليم  طفال   255 ويتلقى، ديالىفي قضاء خانقين في محافظة  علياواللطالب النازحين في مخيم  ة  مخيم إنشاء مدرسة. 
 

 الثغرات والمعوقات: 

  في إحصاء وتحليل عدد األطفال الذين يتلقون التعليم الرسمي من خالل نظام المدرسة. عائقا  التنقل الكبير للنازحين يشكل 

  المناطق المحتاجة إلىوصول الشركاء تعيق اإلعتبارات األمنية.  
 

 الخدمات اللوجسجية 

 :اإلحجياجات

 لفصل الشتاء. وقد تتضمن هذهاإلنساني  المجتمع ستجابةإل والبريالجوي التخزين والنقل المزيد من الطلب على كال  من  يتوقع فريق العمل، 
ء اإلنسانيين في ما يخص نقل المواد الخاصة بفصل الشتاء. وان النقاشات مستمرة مع الشركاكمسؤول  عن حمولة  جوية  من قبل فريق العمل 

 دبي.في  مستودعات األمم المتحدة الجوية من  الحموالت
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 تسجااةة اإل

 د طنا  من الموا 1.9خرين على تخزين طنا  من شحنة مالبس  للتخزين المؤقت، وعمل أحد الشركاء اآل 39نيين بتسليم قام أحد الشركاء اإلنسا
 طنا  من كال المصدرين. 19.9اإلنسانية. واآلن، تم تخزين 

 
  الشركاء في المجال اإلنساني  ألحد للشحنات الجوية –مع بروتوكوالت أمن المطار  شيا  اتم -الوثائق يوفر فريق العمل الرحلة الجوية وتصديق

من عمليات  ىاألولذه هي الشحنة هومطار أربيل الدولي.  إلىباكستان،  في ( من الهورا  طن 09.0) عة  من المستلزمات الشتويةمجمو 3355 
 .فصل الشتاء في األسبوعين المقبلينارسالها ل سبع المقررالالنقل الجوي 

 

 

 الثغرات والمعوقات:

  إلستبدال القديمة منها للشركاء وتوفير مزيدا  من القدرة التخزينية في دهوك حيث يضم التخزين  نقالة   جديدة   خمسة وحدات مخازن  تم طلب
 الرئيسي وحدتين فقط.

  في تمويل ثالث شحنات جوية طارئة لتجهيزات الشتاء. ويتطلب اجابة من الشركاء لتحديد  إمكانيةتواصل فريق العمل مع الشركاء وهناك
 بداء النصيحة حول الخدمات المتاحة.إالفجوات في سلسلة التزويد وهكذا يستطيع فريق العمل 

 

 في حاالت الطوارئ اإلتصاالتفريق 

 

 :اإلحجياجات

 ةالطارئ اإلتصاالتطلب المجتمع اإلنساني في العراق تكنولوجيا المعلومات وخدمات  ،لتقارير سابقة ا  وفق. 
 

 :تسجااةة اإل

  ( لإلستخدام في محافظتي 3( ورقمية )عدد 3)يونامي( فريق العمل بترددات السلكية تناظرية )عدد  بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقتزود
الشبكات الالسلكية.  ويستمر  إلىدهوك والسليمانية في إقليم كوردستان العراق. وبدورها ستزيد هذه وصول العاملين في المجال اإلنساني 

  اضافية  للشبكة الالسلكية الرقمية. الفريق في عمله مع يونامي للحصول على ترددات  

   صبح وسيتم توزيعها على المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة عندما ت التناظرية الالسلكيمقابس شيفرات  اختبار ويجري حاليا
السليمانية  مدينتي التناظرية في الالسلكيةتغطية ، في اللمنظمات اإلنسانيةالعائدة لالرقمية  الالسلكيأجهزة  إستخدام إمكانية. ويضمن هذا جاهزة  

 ودهوك.

 ة.مناآلالالسلكية  اإلتصاالتوسيتم توزيعها على المنظمات اإلنسانية، لتقديم خدمات  ،تحديث هيكل إشارة النداء 
 دهوك والسليمانية. مدينتيالسلكية في الشبكات الفي المجال اإلنساني على  عامال   955أكثر من  تسجيل 

 

 غرات والمعوقات:الث

 من معدات تكنولوجيا  كبيرة   ستيراد كميات  إلمحدودة الخيارات ال لتؤثر سلبا  على اإلتصاالتفريق الطوارئ الخاص ب إستجابة تستمر
 .الحيوية اإلتصاالتالمعلومات و
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)اوتشا( األنسانيةالشؤون المتحدة لتنسيق  األمممكتب   

 www.unocha.org التنسيق ينقذ األرواح 

 

 الجنسيق العام

 في قيادة عملية التقييم لتنفيذ خطة اإلستجابة العاجلة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية للمشاركةسهام إ إلىحكومة إقليم كوردستان وعزت أ، 
(. وقد بدأت 9خطة اإلستجابة العاجلة ) 9579 شهر آذاروالنقص خالل  اإلحتياجاتمماثلة مع المعلومات حول موسعة  ووضع خطة تنفيذية 
 من المشاورات الميدانية في األسبوع المقبل. السليمانية وسوف تستمر مع مزيد   محافظة مستوىعلى  الميدانيهذه العملية مع التقييم 

 

 من في إقليم كوردستان العراق، ينسقون خططا  لستة عشر يوما   المجلس األعلى للمرأةقيادة مع  بألقضايا اإلجتماعية،ر الخاص مستشاال
تحدي العسكرة نالسالم في العالم، دعونا  إلىزل ،  من السالم في المنةالعالمي الفكرةمع  تماشيا  مخيمات الفي  نشطةاأل تنسيقما سيتم ك النشاط.
 :يرجى زيارةالعنف ضد المرأة  . لمزيد من المعلومات وننهي 

 

 

o https://www.facebook.com/SayNO.UNiTE 

o http://endviolence.un.org/  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 :ةـ االتصال يرجى المعلومات، من ا  لمزيد

 

 9201 312 750 (0) 964+  الهاتف رقم ,manzi@un.org  ، المكتب مديرة مانزي باربرا

 ،المتحدة األمم الشؤون االنسانية عالم في مكتب تنسيقاإل مسؤول سوانسن، دايفد

 0849-377-750 (0) 964+ :  الهاتف رقم swanson@un.org ,  االيميل

 OCHAIraq@ : التويتر على OCHA Iraq لمتابعة

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

 األزمة خلفية
والميليشيات القبلية وأعضاء النظام السابق/ البعثيين حزيران بيد جماعات المعارضة المسلحة ، بما في ذلك  2منذ سقوط الموصل يوم 

على مساحات واسعة من محافظات العراق في نينوى (، والسيطرة داعش، جنبا إلى جنب مع الدولة اإلسالمية في العراق والشام )والعسكريين
والرياض، و الفلوجة والحويجة، رشاد، وسنجار وسليمان بك، و والقيارةمدن الموصل وتكريت وتلعفر، بيجي، فإن . ديالىوصالح الدين و
من المناطق في االنبار تحت سيطرة  منذ  شهركانون الثاني، كانت الكثيروجماعات المعارضة المسلحة. السيطرة ل حاليا  تخضع والصقالوية، 

زحين في العالم؛ من أكبر تجمعات النا ن واحدا  واسع النطاق. ويعتبر العراق اآل الدولة االسالمية في العراق والشام. وقد أدى ذلك إلى نزوح  
 مليون شخصا  منذ شهر كانون الثاني من هذا العام. 9.7حيث نزح أكثر من 
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