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 ازمة النازحين في العراق
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وبسبب تغيير االوضاع ". آب"اغسطس  33اغسطس الى  01حيث يغطي الفترة من . العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال االنساني –يتم عمل هذا التقرير بواسطة اوتشا 
 ."سبتمبر" ايلول  5التقرير القادم سيتم اصداره بحوالي . بسرعة فهنالك احتمال بان االعداد والمواقع المدرجة في هذا التقرير قد التكون دقيقة بشكل كامل

 العناوين الرئيسية
 

  مليون شخص تقريبا نزح  0,1اكثر من

 .في جميع انحاء البالد

  توفير مساكن كافية للنازحين، التزال إن

مصدرا للقلق وحاجة اساسية في جميع 

يستمرون انحاء البالد حيث ان النازحين 

غير المنتهية و في السكن في المباني 

 .المدارس والجوامع والكنائس

  شحنة طيران الى  53حوالي صلت

اربيل خالل االسابيع الماضية، حيث 

طن متري من  5،211جلبت حوالي 

 .االمدادات االنسانية

 زيادة لنسبة انتشار االمراض المعدية 

بسبب عدم الوصول المحدود للماء وذلك 

.و الصرف الصحي

 

 

 نظرة عامة حول الوضع

و ديناميكية طبيعة الصراعات، تؤدي لصعوبة الرصد و متابعة النزوحات الجماعية والمتعددة في انحاء البالد، والذي يحدث غالبا في إن سالسة 
مليون نازح في  0,1بحوالي  والتي هي قامت االمم المتحدة هذا االسبوع بتحديث االرقام التخطيطية للنازحين في العراق حيث .اطر زمنية قصيرة
نازح وصلوا الى االقليم في هذه  151,111مليون قدرت حكومة اقليم كوردستان و االمم المتحدة ان مايقارب  0,1من ضمن . جميع انحاء البالد

الشركاء في المجال االنساني  حيث تقوم حكومة اقليم كوردستان بالتعاون مع. السابقة 00السنة، حيث ان االغلبية الكبرى كانت في االسابيع الـ
 مستوى االمم المتحدة مع شركائها الدوليين برفع تقوم .باالستمرار بتزويد المساعدات االنسانية الى النازحين، ولكن االحتياجات للنازحين تبقى هائلة

المواقع ، تسبب تحديات كبيرة من اجل استجابة ان حقيقة النازحين المنتشرين في اماكن كبيرة من فومع ذلك  .ممكن وقت أسرع في المبذولة الجهود
 .فعالة

 
 01,111حيث اعلن حسب تقارير ان اكثر من . في االسابيع الماضية، ادت اشتباكات جديدة في المحافظات الوسطة الى اثارة المزيد من النزوح

الهجمات الجوية التي حصلت بالقرب من تكريت ن إ.  ات المستمرة في انحاء المحافظةهاربين من الصراع( ديالى)عائلة وصلت الى خانقين 
حيث اعلنت تقارير ان المئات من العوائل كانت تنتقل الى جنوب البالد و باالخص . ادت ايضا الى نزوحات اضافية داخل المحافظة( صالح الدين)

 .في البصرة
 

قرية محيطة بآمري هي تحت سيطرة تامة من  25ث ان حوالي حي( صالح الدين)من بلدة آمرلي  بالقرب القتال و الضربات الجوية االزدياد في
منذ )يوما  13ان التقارير حول عدد االشخاص العالقين منذ الحصار الذي حدث للبلدة من قبل داعش منذ و  .قبل الدولة االسالمية في العراق والشام

 . قد يكونوا بحاجة الى امدادات عاجلة مواطن 02,111-01حيث يختلف العدد بشكل كبير والذي يقدر من "( آب"اغسطس  31
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انزال بواسطة طائرات الهيلكوبتر في آمرلي من اجل تزويدهم بالغذاء باالضافة الى االسلحة ومن اجل اجالء  35قامت الحكومة العراقية باجراء  
 .هي من اهم القضايا التي يتوجب اخذها باالعتبار الطبية الرعاية توافر الماء و مؤشرات حيث ان. عدد معين من الناس، اغلبهم اطفال وكبار السن

 
ن يستمرون في السكن في المسكن المالئم للنازحين مصدر قلق رئيسي وحاجة ذو أولوية كبيرة في جميع انحاء البالد، حيث ان النازحي تبقى قضية

( في دهوك 2, في اربيل   0)مخيمات  2غسطس تم فتح ا 32بحلول . او يعيشون في العراء. غير مكتملة ، المدارس، الجوامع، والكنائسالمباني 
نسمة تقريبا من % 21مواقع للمخيمات والتي ستكون لها القدرة على اتساع  2و في ديالى تم تحديد . شخص 31,111لكي يأووا مايقارب 

مدرسة في  3,111اكثر من  ن في السكن فييستمر النازحيحيث . يتوجب النظر بشكل عاجل في خيارات المساكن البديلة .  النازحين في المحافظة
 .اي خيارات وبدائل لمساكن اضافية ديحديتم تانحاء البالد، وحيث يتوقع  بأنه سيتم تأخير بداية السنة الدراسية حيث لم 

 
المساكن المتعلقة بالنازحين من اجل دعم حكومة اقليم كوردستان سيتم عقد دورة تدريبية هذا االسبوع من قبل الشركاء في التجمع الخاص بموضوع 

  واحد فقط ليوم الحدث هذا وقام. االنتقالية للمساكن استجابة أسس وضع عن من اجل ضمان خطة دقيقة ومنسقة اكبر من اجل مرحلة الطوارئ  فضال

ان حكومة اقليم كوردستان .والتطويرومركز التنمية ,  واالسكان، وزارة التخطيط، مجلس اربيل للالجيئن االعمار وزارة من من ممثلين  بمشاركة

وآخرين يسكنون في جوامع، مباني ( 021,111حوالي )المدارس  في تعيش التي لألسر األولوية إعطاءوالتجمع الخاص بموضوع المسكن تقوم ب
 التي. "اإلضافية الخدمات"فيه  مهجورة، و اي نوع آخر من المباني غير الرسمية والمخيمات المجهزة بعد، من اجل البحث عن مكان يأويهم ويتوفر

موقع من اجل انشاء مخيمات في المحافظات الشمالية الثالث، مع قدرة  31تم تحديد حوالي . الشتاء فصل بداية قبل تبرم أن إلى تحتاج سوف
 التي التعهدات خيمات، وبعضحيث ان المصادر المتوفرة حاليا غير كافية من اجل اكمال هذه الم. فرد 321,111االستيعاب االجمالي لمايقارب 

 الهندسة المدنية وحتى وحدات الحماية الحلول البديلة، بما فيها استخدام القطاع الخاص ، آليات .اآلن مؤكدة حتى التزامات لم تصبح قطعت
 .االستجابة الفورية على القدرة تعزيز من اجل كخيارات بحثها يجري التي العسكرية

 االستجابة االنسانية

تبرعت طن متري من االمدادات االنسانية  2,511الى اربيل خالل االسابيع الماضية، لتجلب معها مايقارب حمولة شحن جوية وصلت  53حوالي 
 .األمم المتحدة وكاالت /منظمات دولية  2 اشترهابها الدول األعضاء العشر أو 

 

 الماء و الصرف الصحي 

 :االحتياجات

  المطالبة بزيادة وارتقاء . خانكى، شاريا، مدينة دهوك، و باتيل, زاخو: االولية الربعة مناطق  حكومة دهوك بتحديدقامت خلية الطوارئ في
في اماكن اخرى في في الخدمات  للنازحين في مخيمات خانكي ، باجيت كنداال ، في حين التجهيز للمخيمات االضافية في شاريا و 

 .حيث ان هذا سيتطلب تمويل اضافي وزيادة قدرات جميع الشركاء . المحافظة
 
  قامت السلطات في محافظة كربالء بتقديم طلب رسمي الى الشركاء في المجال االنساني من اجل توفير ماء صالح للشرب و متابعة لصالحية

ومناطق ( محافظة نينوى)للنساء والفتيات الفارات من تلعفر  تحديدا  القضايا الرئيسية المتعلقة بمستلزمات النظافةحسب التقارير، إن . الماء
 .ايضا توفير المناديل الصحيةالصراعات االخرى حيث انهم في حاجة ماسة الى التثقيف الصحي حول موضوع الحيض، باالضافة الى 

 
 :االستجابة

  مرحاض في  322وتم نصب مايقارب . شخص بالماء في دهوك 11,111 – 51,111شاحنة تزود بشكل يومي مايقارب  12اكثر من
 . صخش 9,211المخيمات و المساكن غير الرسمية لتخدم بذلك 

  مواقع في مخيم عنكاوا وبحركة 1شخص في  01,111في اربيل خزانات الماء تخدم  مايقارب. 
  شخص 2,111مرحاض في مخيم علي اوى و مخيم بحر تازة القديم ليخدم مايقارب  25في خانقين تم نصب. 

 

 :الثغرات والمعلوقات

  المدارس، المباني غير الرسمية هم مراكز اإليواء الجماعية الذين يسعون الى (محافظة دهوك)نسمة كبيرة من السكان  في زاخو ودهوك ،
بشكل  بةوصع تشكلحيث ان تحديد االماكن، تقييم االحتياجات، واالستجابة . في حاجة حرجة للوصول الى منشآت النظافة والصرف الصحي

 .لسكانالتنقل المستمر لاساسي بسبب العدد الكبير لالماكن و
  مان والتأخيرات الطويلة في الحصول على التصاريح تؤثر على كفاءة االستجابة السريعةبسبب األتقييد الطريق. 

 االمن الصحي

 :االحتياجات

  مليون شخص تقريبا في حاجة الى المساعدات الغذائية 0,531اكثر من. 

  وارتفاع االسعار، واالنخفاض في موارد الرزق, المجتمعات المضيفة للنازحين بسبب النقص في الغذاءمعاناة تستمر. 
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 : االستجابة

 باالضافة الى الحصص االغاثية الفورية و الحصص التمونية الغذائية التي قدمت , المساعدات الغذائية تّوصل حاليا من خالل المطابخ الشعبية
 .مليون شخص في انحاء البالد 0.3الى حوالي 

  30,111شخص من خالل تزويدهم بوجبات مطبوخة و حوالي  301,111اغسطس تم مساعدة  2في محافظتي دهوك و اربيل، ومنذ 
 .اسرة من خالل الحصص التموينية الغذائية 32,111حصص اغاثية فورية وتم مساعدة مايقارب 

  ، المساعدات النقدية وأنشطة دعم السوقيتم التحقق من طرائق جديدة للتدخل مثل القسائم. 
 

 :الثغرات والمعوقات

 ولكن تستمر الصعوبة في عدم الوصول للمناطق التي فيها على الرغم من إمكانية تحسين وصول المساعدات اإلنسانية في بعض المناطق ،

 .ائية لكثير من السكان المحتاجينالمساعدات الغذ تقديم تعيقصراعات و 

 والعناصر غير الغذائية –المسكن 

 

 :االحتياجات

 ، المسكن و العناصر غير الغذائية هي مصنفة ثانويا الحتياجات النازحين إن وفقا لنظام تتبع النازحين للمنظمة الدولية للهجرة. 
 في % 03 –في البيوت المؤجرة و الفنادق %32 –بين المجتمعات المضيفة % 23: ) استقر النازحين في االنواع التالية من المواقع

 (  في المخيمات% 2 –في المباني المهجورة % 00 –المدارس والمباني الدينية 
  او المعدومة مع المجتمعات المضيفة، حيث ان النازحين يعيشون  االقليات االثنية ذو الروابط القليلة هيتشتمل الفئات االكثر عرضة للخطر

 .ومكتضة مةفي مباني مهجورة او في العراء، وأولئك الذين يعيشون في ضروف مزدح
 

 : االستجابة

  موقع في دهوك و السليمانية واربيل في اقليم كوردستان 31اغسطس، تم تحديد  31بحلول . 
  شخص 21,111غطاء بالستيكي تم توزعيه في اقليم كوردستان لكي توفر مأوى لعدد قدره حوالي  5,201خيمة  و  0,221مجموع من. 
  في شمال العراق( اغطية" جراكن"عبوات يدوية, بطانيات)فرد استفادوا من مجموعات المستلزمات االغاثية  52,321حوالي. 
 

 :الثغرات والمعوقات
 

 قلق بالغ، حيث تقوم المجموعة المعنية بشؤون المساكن بالعمل على وضع استراتيجية للشتاء  ان فصل الشتاء القادم في شمال البلد هو مصدر
 . وعمل تحضيرات لمواجهة ضروف الشتاء القاسية

 

 صحة 

 

 :االحتياجات

  بسبب الوصول المحدود للماء  األمراض المعدية نسب انتشارمعدالت ان اوضاع المعيشة القاسية بين النازحين بدأت تسفر عن زيادة في

 11حوالي ب راجعات، من الم%51حاالت بنسبة الشهدت زيادة في رئيسية في بلدة شاريا في دهوك الطبية العيادة المثال . والصرف الصحي
 .في المائة من المرضى الذين يشكون من اإلسهال والقيء 21حالة يوميا، بنسبة  031إلى 

  االشتباكات تسبب مئات االصابات و المرضى يتم ارسالهم الى مستشفيات متضررة وبدون خدمات  مثل خانقين ان مناطق الصراعات و
 (.ديالى)

 :االستجابة

  وفي مخيمات النازحين الجديدة(  نينوى)تم اعادة فتح الخدمات الطبية في المخيمات التي اخليت سابقا مثل مخيم َكرم آوه. 
 شخص لشهرين حيث تم استالم مواد التضميد  11,111الى  التبرعات العينية الطبية بما في ذلك األدوية األساسية تم التبرع بعدد من

 .والجراحة وهنالك شحنات اضافية قادمة ايضا
  والمستشفياتيتم استكشاف الدعم الممكن لعيادات الرعاية الصحية األولية وصل حديثا شركاء في المجال الطبي الى اقليم كوردستان حيث. 

 

 :الثغرات والمعوقات

  منشأة طبية 30فقط تعمل من اصل  2حيث ان ( نينوى)ان النظام الصحي تعطل بشكل كبير في  تلكيف و مخمور. 
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 الحماية 

 االحتياجات

 حيث ان النازحين يعيشون في مساكن غيرمناسبة بينما يعيش االخرين في مساكن . تبقى مسألة المسكن مصدر قلق كبير في انحاء البالد
 . وكنتيجة لذلك، تبقى المساعدات المالية ضرورة عالية. مؤجرة بدون مصدر دخل

 وثائق و التسجيل في الحكومة من اجل الخدمات والمساعداتعدد كبير من النازحين في حاجة الى المساعدات القانونية المتعلقة بال. 
  على الرغم من أن تكلفة الدواء، خاصة بالنسبة ألولئك المصابين بأمراض مزمنةان توفر والتزود بالخدمات الطبية في تحسن في دهوك 

تياجات العامة للخدمات النفسية واالجتماعية  االح زالت ترد تقارير حولوما .موارد مالية اليملكون للنازحين الذينرئيسيا  معوقايشكل 
 .وخاصة في دهوك

 

 :االستجابة

 حالة تم  1,292مع , (عائلة 25,251) من االفراد  312,932تم اجراء تقييمات لـ" شباط" من خالل رصد الحماية المستمرة منذ فبراير
شخص من ذوي االحتياجات  2,111حالة، وتم عمل احاالت لـ 01,212الموافقة عليها من اجل المساعدة النقدية، و مساعدة قانونية لـ

 .الخاصة
  لتحديد ما إذا كانت تفي بمعايير الضعف  هاتم تقييمحيث  الضعيفة للغاية ذوي الحاالتمن نازح  3,111في دهوك تم مساعدة اكثر من

 .للمساعدة النقدية
  اللجوء وإعادة التوطين قيد التطوير رسائل المعلومات الجماعية لمجتمع النازحين حول موضوع. 

 

 :الثغرات والمعوقات

 مقيدة  حيث انها تجديد وثائق الحالة المدنية/ لطات فيما يتعلق إصدار الس ادت النزوحات الى التسبب بتحديات كبيرة للنازحين باالضافة الى
 .اللوجستية ونقص الموارد مع تفاقم العقبات البيروقراطية سبباآلن ب

  توطين الإعادة  في المساعدةالنازحين قادرين على طلب اللجوء أو  كان على ما إذا يتلقون أعدادا متزايدة من االستفسارات مراقبوا الحماية
 كما أن التوقعات في هذا الصدد ال تزال مرتفعة بين من الضروري نشر المعلومات إلى المجتمع بشأن هذه القضايا هأنحيث  .إلى بلد آخر

يكون لها  ان التم بحساسية لضمان تأن  يتوجباللجوء وإعادة التوطين حول النفسي قلقون من أن الرسائل  الشركاء في المجال. النازحين
 .على النازحين تأثير سلبي

 التعليم  

 :االحتياجات

 على فرص التعليم الجيد و الفتيات وغيرهم من االطفال المستبعدين، يتطلب حصولهم سن ما قبل المدرسة االطفال بما فيهم اطفال. 
  في جميع األنشطة التعليميةتحتاج إلى أن تكون متكاملة الخدمات النفسية واالجتماعية والصحية لالطفال و المعلمين. 

 

 :االستجابة

 لتوفير بيئات تعلم لألطفال حاليا هناك عدد من األنشطة المترابطة جارية. 
  هيكيلة المخيمإدراج المدارس في حيث ان ( بما في ذلك الرواتب والحوافز)هناك نقاشات حول موضوع فتح المدارس و توضيف المعلمين 

 .لبداية العام الدراسي االستعداد جارية لدعم
  طفل  12طفل في مدينة اربيل و  009.  اخرون في شقالوة يشاركون في النشاطات التعليمية 021طالب في مخيم بحركة و  211حوالي

 وتعمل فيمساحتين متنقلتين صديقة للطفل حيث تتكامل النشاطات التعليمية و حماية الطفل . أخرين في دهوك يشاركون في صفوف ملحقة
  .يشاركون كل يوم اخوزطفال في  22 و طفال في دهوك 21في المتوسط،  .محافظة دهوك

 

 :الثغرات والمعوقات

  حسب العمر والجنس من قبل السلطات حتى اآلنبيانات مصنفة لم يتم جمع اليتوفر حاليا عدد دقيق حول االطفال النازحين، حيث. 

 التخطيط والتنفيذ –اللوجستية  

 :االحتياجات

  حيث . من الدول االوربية المتبرعة في الوقت المناسب لرحالت الشحن القادمةفعالة  تصفيةيواجه الشركاء في المجال االنساني صعوبات 
 .بين الشركاء متوقعة تسبب االرتباكالالرحالت الجوية غير هنالك نقص في القدرة اللوجستية، الوثائقيات، كما ان ان 

  العاجل في المنطقة للتوزيعهناك حاجة إلى إمدادات إضافية من هذا القبيل ان وكما  مستمرالتوزيع في دهوك بين الشركاء. 
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(اوتشا)مكتب األمم المتحدة للتنسيق والشؤون االنسانية    

االرواحالتنسيق ينقذ   | www.unocha.org 

 

 :االستجابة

  باالستمرار بتوفير المساعدة  للمنظمات التي تستلم شحنات و تبرعات قادمة " التجمع اللوجستي" تقوم المجموعة الخاصة بالتخطيط والتنفيذ
تسهيل التخليص الجمركي ونقل وتخزين " التجمع اللوجستي"قام , "آب"اغسطس  02منذ . الحكومات االوربية في مطار اربيل الدوليمن 
طن متري من الغذاء و  331حيث ان كمية البضائع تتألف من . رحلة للمنظمات االنسانية التي لها قابلية محدودة في المقدرة اللوجستية  02

 .ذائية من ثالث دول اوروبية متبرعةالعناصر غير الغ
  حيث تم توزيعها من قبل الشركاء في التجمع اللوجستي و من قبل اوتشا من اجل  مع التبرعات الثنائية غير المرغوب فيها التعاملإرشادات

  .حيث يمكن الولوج لهذه المعلومات  عبر االنترنت. المساعدة في المعلومات و ارشاد المتبرعين
 وحدة من مستلزمات النظافة و الماء و الصرف الصحي، للشركاء  1,111ت التجمع اللوجستي للتخزين في دهوك باطالق اكثر من قام وكاال

 .ايضا تتواصل طلبات التخزينفي التجمع من اجل التوزيع، حيث 
  
 

 :الثغرات والمعلوقات
  وحدة من مستلزمات النظافة و الماء و الصرف الصحي، للشركاء  1,111قام وكاالت التجمع اللوجستي للتخزين في دهوك باطالق اكثر من

 .ايضا تتواصل طلبات التخزينفي التجمع من اجل التوزيع، حيث 
  التخزين في اربيل لرحالت الشحن القادمة، حيث ان الدعم قام الشركاء بطلب المزيد من الدعم من التجمع اللوجستي من اجل التصفية ونقل و

 .مستمر
 

 التنسيق العام
يقوم التجمع . ة لالحتياجات االنسانيةاغسطس وناقشت التخطيط لمراجعة النظرة العام 31قامت مجموعة التجمع الفرعي للتنسيق باالجتماع يوم الخميس 

حيث يمكن معرفة مواعيد جدول االجتماعات على الموقع . بتحضير واعداد مراجعة النظرة العامة لالحتياجات االنسانيةالتنسيقي التابع لرئاسة قيادات التجمع  
 umanitarianresponse.info.http://iraq.hالتالي 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على
 ,manzi@un.org ,رئيسة المكتب ,باربرا مانزي 

 Mobile Iraq: +964 (0) 750 312 9201 

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