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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
Coordination Saves Lives 

.رريیررقتلاا ةيیاهھن يف "ةمززالاا ةيیفلخ" ىلاا ررظظناا ٬،تتاموولعملاا ننم دديیززمل +  
 

 ااززمة االناززحيینن في االعررااقق
تقرريیرر االمووقفف  ااغسططسس  16(  8ررقمم  – )2014ااغسططسس "آآبب"  22 –  

 
 

يیتمم عملل هھھھذذاا االتقرريیرر بووااسططة ااووتشا  ااغسططسس "آآبب". ووبسببب تغيیيیرر ااالووضاعع  22ااغسططسس االى  16االعررااقق بالتعاوونن مع االشرركاء في االمجالل ااالنساني. حيیثث يیغططي االفتررةة منن  –
ااغسططسس.  29بسررعة فهھنالكك ااحتمالل بانن ااالعدداادد وواالمووااقع االمددررجة في هھھھذذاا االتقرريیرر قدد التكوونن ددقيیقة بشكلل كاملل. االتقرريیرر االقاددمم سيیتمم ااصددااررهه بحوواالي   

االعناوويینن االررئيیسيیة  
 

•  جميیع في ناززحيین اانهھم يیقدرر شخص مليیونن 1،٬45 مايیقارربب هھھھنالك 

. االبالدد اانحاء  

• اليیززاالل ااعدداادد كبيیررةة منن االناسس عالقيینن بسببب االصررااعاتت٬، بددوونن  

االووصوولل االى االخددماتت ااالساسيیة.  

• لبشرر ددااخلل ووخاررجج االبالدد اا بتهھرريیبب ااالتجارر حووللتقارريیرر متززاايیددةة  

ووبالغ.حيیثث يیعدد مصددرراا مقلقا   

•  في االمدنيیة االحمايیة آآليیة عبر ااالغاثيیة بالمستلزماتت ددوولل 6 تبرعت 

.ااألووررووبي ااالتحادد  

 
 
 

 
 

 

حوولل االووضع عامة   نظظررةة 
نيینووىى)٬، نتيیجة للنززووحح االذذيي حصلل بسببب تقددمم االجماعاتت االمسلحة في شمالل شررقق وو شررقق االمووصلل على حدد سووااء٬، في ووحوولل منططقة جلووالء (دديیالى) وو سنجارر (

منن االررقمم االسابقق  250،٬000ززيیاددةة قددررهھھھا مليیوونن.  حيیثث هھھھوو ب 1,45قامتت ااالممم االمتحددةة بززيیاددةة خططططهھا العدداادد ااالشخاصص االناززحيینن في االعررااقق االى  ااغسططسس 3منذذ 

وواالذذيي يیقددرر ٬، كما اليیشملل عدددد االالجئيینن االسوورريیيینن في شمالل االعررااقق 2014ااالشخاصص االناززحيینن في االعررااقق قبلل  . ررقمم االناززحيینن هھھھذذاا اليیشمللمليیوونن نسمة 1.2منن 

  نسمة. 225,000عددددهھھھمم بـ 

 

شخصص قاددموونن  2,000. حيیثث اافيیدد اانهھ على حددوودد فيیشش خابوورر (ددهھھھووكك)  تمم عبوورر ااكثرر منن كررددستانن)(ااقليیمم  أأرربيیلل ووددهھھھووكك  محافظظة حرركة االسكانن إإلىااستقررتت 

االى ااقليیمم كووررددستانن في االمقامم  ااجلل ااالنظظمامم لعوواائلهھمم وواالذذيینن ووصلووااغلبهھمم منن سوورريیا٬، ااغلبهھمم منن اااليیززيیدديیيینن االذذيینن كانوو في مخيیمم نووررووزز (سوورريیا) االذذيینن قددموواا منن اا

هھمم ذذكوورر بالغيینن) االى منظظقة سنجارر (نيینووىى) باستعمالل االططرريیقق ااالمنن في سوورريیا للووصوولل االى بااالوولل. حيیثث ااستمرر بعضض االناززحيینن بالعووددةة منن ااقليیمم كووررددستانن (ااغل

ناززحح في االمحافظظة. حيیثث يیستمرر االنززووحح منن نيینووىى  400,000االمحليیة في ددهھھھووكك اانهھ هھھھنالكك ااكثرر منن جبلل سنجارر منن ااجلل االبحثث عنن ااقرربائهھمم. ااعلنتت االسلططاتت 

 ااالستجابة للخددماتت ااالنسانيیةعلى  ووااالنبارر االى االمحافظظاتت االووسططة وواالجنووبيیة (كرربالء٬، االنجفف٬، االقاددسيیة٬، بغدداادد٬، االبصررةة) حيیثث اانن االسلططاتت االمحليیة غيیرر قاددررةة

.منططقةاالمتززاايیددةة في اال ااالساسيیة  
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يیتألفف منن  االووكاالتت بيینن مشترركك االططووااررئئ٬، فرريیقق لحاالتت ااالستجابة في ااألوولى للمررةة 
ووكاالتت ااالممم االمتحددةة٬، منظظماتت االمجتمع االمددني وو منظظمة تططوويیرر ووسائلل ااالعالمم كانوواا 

في محافظظاتت اارربيیلل٬، ددهھھھووكك وواالسليیمانيیة منن ااجلل فهھمم االمعلووماتت االمحتاجة وو قنووااتت 
االتووااصلل بيینن ااالشخاصص االناززحيینن ددااخليیا.  

 
صلوونن فقطط على االمعلووماتت حمقلقة. حيیثث اانن ااالشخاصص االناززحيینن يی ااألووليیة االنتائج

 وواالعززلة ااالررتباكك مما يیخلقق ااألساسيیة٬، االخددماتت بتووفيیرر يیتعلقق وواالمتضارربة فيیما ناقصةاال
حتى ااالنن يیعتمدد االناززحيینن على االهھووااتفف االنقالة ليیبقوواا على تووااصلل مع  .االثقة ووعددمم

االتططووررااتت ااالمنيیة في مناططقهھمم ااالصليیة. اافرراادد عائلتهھمم االمتررووكة وو منن ااجلل اانن يیتابعوواا 
.االمادديیة االضرروورريیاتت منن أأكثرر إإلى ااألززماتت يیحتاجوونن منن االمتضرررريینن حيیثث اانن االسكانن  

االمعلووماتت وواالتووااصلل هھھھي اايیضا نووعع منن االمساعددةة وومهھمة بقددرر االماء وواالغذذااء 
 للاالعم لبددء االالززمة االموواارردد وواالمسكنن. حيیثث يیقوومم االشرركاء في االمجالل ااالنساني بتعبئة

االمفضلة٬، مثلل االتووااصلل ووجهھة لووجهھ٬، االهھووااتفف االنقالة٬، االموواادد  ااالتصالل قنووااتت مع
االمططبووعة وو ااالعالمم االمحلي.  

 
اانن مستقبلل االعدديیدد منن االعررااقيیيینن ووباالخصص ذذوويي االحالة االضعيیفة وواالمترردديیة هھھھمم مصددرر 
قلقق بالغ. هھھھنالكك ااررتفاعع في عدددد االتقارريیرر بخصووصص ااختططافف االنساء٬، ووباالخصص منن 

 ددااخلل بالبشرر ااالتجارراالذذيینن يینتمنوونن االى ااالقليیاتت منن قبلل االمجمووعاتت االمسلحة وو منن 
االعنفف االحنسي  االتعليیمم٬، وونقصص ااألططفالل٬، مالةووع االنفسيیة٬، االصددماتت. االبالدد ووخاررجج
االى مستقبلل ااالططفالل  خططيیررةة تهھدديیددااتت هھھھي للعنفف االمباشررةة غيیرر أأوو االمباشررةة ووااآلثارر

.االعررااقق لمستقبلل ااستططرراادداا٬، وواالشبابب وو  
 

 ااألسرر صموودد مما يیضعفف اانهھاررتت٬، تكادد اانن تكوونن قدد ااالجتماعيیة االحمايیة نظظمم
 للغايیة ذذوويي االحالة االمترردديیة االضعيیفة االمجتمعاتت منن ووغيیررهھھھا االمتنقليینن االناسس. االمعيیشيیة
.االقاسي االشتاء فصللبسببب ااقترراابب  لهھذذاا ااالمرر ااالستعدداادد أأيیضا يیجبب  

 
قامم ووززيیرر االشؤؤوونن االخاررجيیة االسوويیدديي االسيیدد كاررلل بلددتت مع االسيیددةة كرريیستاليینا جيیووررجيیفا 

 19بتارريیخ بلقاء االفرريیقق ااالنساني في االقططرر  االددووليیة للتنميیة ااألووررووبي ااالتحادد ةمفووض
 االعاجلة لالحتيیاجاتت ااالستجابة في ااغسططسس "آآبب" منن ااجلل مناقشة االتقددمم االحاصلل

االسيیدد كيیفيینن  حدديیثا االمعيینن ااإلنسانيیة االشؤؤوونن منسقق نائببووصلل  .االناززحيینن للسكانن
ااغسططسس "آآبب". 20كيینيیدديي االى اارربيیلل بتارريیخ   

 
 

 
 

 ااالستجابة ااالنسانيیة
ططلبب االمووحدد آلليیة االبناء على االمتووفررةة. باالضافة االى ذذلكك  تعبئة جميیع االمووااررددب  االحكووميیة وواالمحليیةحيیثث تقوومم االسلططاتت  ٬،تووسع نططاقهھا   ااالستجابة ااإلنسانيیة االشاملة

حيیثث قامتت االمانيیا ووهھھھوولندداا  موواادد ااإلغاثة للمساعددةة في تلبيیة ااالحتيیاجاتت االفوورريیة للناززحيینن.بمستلززماتت بلدداانن على ااألقلل  6تبررعع  االحمايیة االمددنيیة في ااالتحادد ااألووررووبي

ااغسططسس مجمووعة منن االمستلززماتت االغذذاائيیة وواالغيیرر غذذاائيیة منن ااجلل جهھوودد ااالغاثة  في  21ااغسططسس وو  10وو االمملكة االمتحددةة وو االسوويیدد وواايیططاليیا وو فررنسا بتارريیخ 

  شحنة ططيیرراانن. 23تووفيیرر االمسكنن ووااالمنن االغذذاائي وواالصحي بووااسططة 

تنظيیفاالماء ٬، االصرفف االصحي٬، وومستلزماتت اال  

 
ااالحتيیاجاتت  

• تبقى خددماتت االماء وواالصررفف االصحي  وومستلززماتت االنظظافة للناززحيینن حاجة حررجة في محافظظة ددهھھھووكك     

• ناززحح ساكنيینن في مباني غيیرر ررسميیة. حيیثث ططلبتت  11,520االتددفقق االمتساررعع للناززحيینن االهھارربيینن منن تلعفرر (نيینووىى) نحوو االدديیوواانيیة (االقاددسيیة) حيیثث هھھھنالكك  

في االمجالل ااالنساني بامددااددااتت عاجلة منن مستلززماتت االنظظافة باالضافة االى االماء وو خددماتت االصررفف االصحي. االسلططاتت منن االشرركاء  

• عائلة ناززحة منن االذذيینن هھھھرربوواا منن تلعفرر حيیثث يیسكنوونن حاليیا في مباني غيیرر ررسميیة. 1,000 االعملل ااإلنساني االعاجلل لددعممططلبتت حكوومة االبصررةة    

 ةظظفاحم يف ززووططلاا ءاضقل ةيیعررفلاا ةقططنملاا يف يلررماا ةيیحان عقت
 دداحلاا صصقنلااوو ننمألاا ممااددعناا ةهھجااووم يف ررمتست ثثيیح ٬،ننيیددلاا ححالص

 للخااددملاا ققررطط ددسب تتماق ششعاادد تتااووق رريیرراقتلل اقفوو .ءااذذغلاا يف
 ايیلمع تتضفخ  ثثيیح 2014 ززوومت ررهھش ذذنم يلررماا ىلاا ةيیسيیئررلاا

 .ةيیحانلاا ىلاا تتااددااددمإلااوو ءااذذغلاا يف ييرربلاا لليیصووتلاا
 

 ننامكررتلاا ننيیملسملاا ننم اهھناكس ةيیبلاغ ننأأ ىلإإ تتاارريیددقتلاا رريیشتوو
 ننم ممغررلاا ىلع ٬،للفططوو ةةأأررماا 12,000 يلااووح ننمضتتوو  ةعيیشلاا

 ققاططن ىلع ففلتخت يليیررماا يف ننيیقابلاا نناكسلل ةيیلاحلاا تتاارريیددقتلاا ننأأ
 ننم 2،٬500 ىلإإ للصت يتلااوو ةضفخنملاا تتاارريیددقتلاا ضضعب عم عسااوو
 للجاا ننم ققيیررطط ىلع ثثحبلاب يملاعلاا ءااذذغلاا جمانررب ممووقيی .ددااررفألاا

 رريیغ ننم هھنأأ الإإ يلحملاا للاصتالاا ققيیررطط ننع ءااذذغلاب يلررماا دديیووززت
 .ككلذذب ححامسلاا ىلع ققفااووتس ششعاادد ننأأ حجررملاا

 
 

 نناا ىلع ةةددكؤؤم رريیغ رريیرراقت رريیشت٬،ةيیضاملاا ةليیلقلاا ممايیألاا للالخ
 ضضعب لليیصووتب تتماق ةيیقااررعلاا ةمووكحلل ةعبات ررتبووكيیلهھھھ تتااررئاطط

 ٬،ددااررفالااوو للافططالااوو ءاسنلاا ننم ددددع ءالجاب تتماقوو تتااددااددمالاا
 ااذذهھھھ ننكل .ننيیباصملااوو ىضررملااوو للمااووحلاا ءاسننلاا ننم ممهھبلغاا

 وو ءاملاا وو ءااذذغلاا رريیبك للكشب جلاعيیال هھناا ددرروووو ددووددحم ددووهھجملاا
 ددووهھج نناا ددرروو ثثيیح .يليیررماا يف ةيیحصلاا تتااددااددمإلاا يف صصقن
 ييووجلاا دداتعلاا صصقنلاا بببسب ٬،ةةددووددحم ةةددعاسملاا رريیفووت يف ةمووكحلاا

 ررتبووكليیهھلاا تتااررئاطط ىلع رررركتملاا ممووجهھلاا وو ةيیقااررعلاا ةمووكحلل
 .يلررماا ءااووجاا رردداغتوو للخددت امددنع

 
 يلررماا ننم ةبيیررقلاا ةيینسلاا ققططانملاا نناب )اشتوواا( رردداصم تترراشاا
 ىلاا ةجاحلاا سسمأب ممهھھھ ٬،ةيیمالسالاا ةلووددلاا ةةررططيیس تتحت يهھھھ يتلااوو

 للووصالاا للامعتساا اشتوواا عجشتال ثثيیح .اضيیاا ةيیناسنالاا تتااددعاسملاا
 رريیخأأ ذذالمك الإإ ةيیناسنالاا تتااددعاسملاا رريیفووت للجاا ننم ةيیرركسعلاا

 مميیددقتل ةصررف دديیددحتل تتاهھجلاا ننم دديیددعلاا عم للمعلاا يف ررااررمتسالااوو
 مميیيیقتل ةةددحتملاا مممألل اضيیاا ننكمملاا رريیغ ننم .ةنكمملاا تتااددعاسملاا
 بببسب ننآلاا ىتح انكمم ننكيی ممل ووجلاا ووأأ رربلاا ققيیررطط ننع يلررماا

  .ششعاادد تتووق للبق ننم ابيیررقت ططيیحت يتلاا ةقططنملاا رراصح
 

 يلررماا صصووصخب ةقلعتملاا تتاموولعملاا نناا امووهھفم ننووكيی نناا ببجيی
 ةبقااررموو ةعباتمب ققااررعلاا يف اشتوواا ممووقتوو .ةثلاثوو ةيیناث ةهھج ننم يهھھھ

 .ككلذذ ىلع ااءانب اهھب رريیررقتلاا ممتيیوو يلررماا يف ببررق ننع عضوولاا
 



مووقفف حوولل ااززمة االنززووحح في االعررااقق   8االتقرريیرر ررقمم  –  |3 
 

 
مكتبب ااالممم االمتحددةة لتنسيیقق االشؤؤوونن ااالنسانيیة   (OCHA) 

 www.unocha.org | االتنسيیقق يینقذذ ااالررووااحح

 

ااالستجابة  
• لشرربب االماء  111،٬800في محافظظة ددهھھھووكك بالماء وو خددماتت االصررفف االصحي وو مستلززماتت االتنظظيیفف٬، حيیثث كانن  شخصص 109،٬523تمم تززوويیدد حوواالي  

لحماماتت االصررفف االصحي. 50،٬628ووااالستخدداامم االمنززلي٬، وو   
• اززحح.ن 13،٬710ناززحح اامددااددااتت مستلززماتت االتنظظيیفف (صابوونن وومستلززماتت ااخررىى) ووتمم تووفيیرر ميیاهه للشرربب لـ  3،٬840في محافظظة ااالنبارر٬، ااستلمم    
• شخصص بمستلززماتت االميیاهه االعائليیة. 10،٬000ناززحح ميیاهه معبئة بالززجاجاتت٬، ووتمم تززوويیدد  6،٬900ااستلمم في محافظظة االنجفف    
• االصالحة للشرربب بشكلل آآمنن.ناززحح بمعددااتت وومستلززماتت االنظظافة وو عبووااتت يیددوويیة (جررااكنن) منن ااجلل تخززيینن االميیاهه  10،٬000في محافظظة كرربالء تمم تززوويیدد    

 
:االثغرااتت وواالمعوقاتت  

• مجمووعة كبيیرر منن االناززحيینن  في ززااخوو ووددهھھھووكك  ووفي محافظظة ددهھھھووكك يیسكنوونن في االمددااررسس وواالمساكنن االغيیرر ررسميیة هھھھمم في حاجة ملحة االى مستلززماتت  
هھھھي صعبة ووذذلكك بسببب االمووااقع االكثيیررةة وواالتنقلل االسكاني.يیمم ااالحتيیاجاتت ووااالستجابة تحدديیدد االمووااقع٬، ووتقيیاالنظظافة كافة. حيیثث اانن   

• (قضاء االشيیخانن ووعقررةة) باالضافة  االى محافظظة االسليیمانيیة هھھھمم في حاجة ملحة للمساعددااتت. يیقوومم االشرركاء في االمجالل  هھوولل نيینووىىمناططقق أأخررىى في س 
ااالنساني بالتحدديیدد منن ااجلل ااالستجابة االفوورريیة.  

• كبيیرراا.تبقى معووقا  أأثناء عبوورر نقاطط االتفتيیشش ااالستجابة االفوورريیة لالشخاصص االمتنقليینن خصووصا لهھؤؤالءكك االذذيینن يیتأخرروونن   

ااالمن االغذاائي  

ااالحتيیاجاتت:  
• ااعدداادد كبيیررةة منن االناززحيینن بحاجة االى االمساعددااتت االغذذاائيیة ووباالخصص في محافظظة ددهھھھووكك وواارربيیلل٬، حيیثث االحصصص ااالغاثيیة هھھھي حاجة مهھمة للناززحيینن  

االقاددميینن االجدددد.  
• خاصة في محافظظاتت ااالنبارر وو ددهھھھووكك وواارربيیلل.   ااالحتيیاجاتت االمتنافسة ووفقدداانن كاملل لسبلل االعيیشش٬،ااعدداادد كبيیررةة منن االناززحيینن يیووااجهھوونن    
• في سبلل االعيیشش. ضعففووااررتفاعع ااألسعارر وواالمجتمعاتت االمضيیفة تعاني اايیضا نقصا في االموواادد االغذذاائيیة    
• شخصص في حاجة ملحة للمساعددااتت االغذذاائيیة. 392،٬700في محافظظة ااالنبارر وودديیالى هھھھنالكك مجمووعع مايیقارربب    

 

:ااالستجابة  
• بتووززيیع ووجباتت مططبووخة٬، وو حصصص ااالغاثة االغذذاائيیة (كافيیة لشخصص ووااحدد لثالثث اايیامم) ووتمم  176،٬000ااغسططسس "آآبب" تمم مساعددةة  3منذذ  

ااسررةة بووجباتت االغذذاائيیة ااالغاثيیة في كلل منن محافظظة ددهھھھووكك وواارربيیلل.  15،٬370مساعددةة   
 

:االثغرااتت وواالمعوقاتت  
• االى ناززحيینن االمحتاجيینن.االووصوولل عددمم إإمكانيیة االووصوولل إإلى مناططقق االصررااعع منن أأجلل    
• . مقيیاسس االووصوولل مططلووبب وواالمووااقع االمضيیفة وواالمخيیماتت في االمجالل ااالنساني لشرركاءل على االقددررةة االحاليیة سيیضغططاالززيیاددااتت االمتووقعة في ااعدداادد االناززحيینن  

.ااالحتيیاجاتت االمتووقعةلتلبيیة   

االمسكن ٬، ووااالغرااضض االغيیر غذاائيیة  

:ااالحتيیاجاتت  
• في حاجة ملحة االى مسكنن وو مستلززماتت  2014ناززحح منذذ تمووزز  400،٬000لى ااقليیمم كووررددستانن االعررااقق وواالذذيي يیقددرر عددددهھھھمم بـااغلبب االناززحيینن االذذيینن ووصلوواا اا 

غيیرر غذذاائيیة.  
• ناززحح يیعيیشوونن في االمددااررسس ووهھھھمم في حاجة ماسة االى مسكنن بدديیلل.52,000 سيیووااصلل تأخيیرر اافتتاحح االمددااررسس حيیثث اانن هھھھناكك ااكثرر منن    

	  
ااالستجابة:  

• شخصص٬، ااغلبهھمم منن محافظظة ددهھھھووكك وواارربيیلل. 44،٬000غططاء بالستيیكي منن ااجلل تووفيیرر مأووىى االى مايیقارربب  5،٬200خيیمة وو  2،٬161تووززيیع مايیقارربب تمم    
• منن ااالفرراادد منن مجمووعة االووحددااتت ااالغاثيیة ( فررشش٬، بططانيیاتت٬، عبووااتت يیددوويیة "جررااكنن") في جميیع اانحاء شمالل االعررااقق. 68،٬000ااستفادد حوواالي    
• عائلة  430مخيیمم في محافظظة ددهھھھووكك حيیثث اانن االتووسيیع االذذيي يیتمم في مخيیمم بحرركة في اارربيیلل وواالذذيي يیأوويي حاليیا مووقع لبناء  14تمم تحدديیدد حوواالي  

عائلة. 1،٬000قيیدد االعملل وواالذذيي سيیكوونن لهھ االقددررةة على ااتساعع ااكثرر منن   
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االصحة   

 
:ااالحتيیاجاتت  

• من االناززحيین في  عددد كبيیر وواالتي تستقبل االرعايیة االصحيیة ااألووليیةخاصة بالنسبة لعيیاددااتت حاجة مهھمة ألددوويیة ااالمرااضض ااالساسيیة وواالمزمنة هھھھنالك  
محافظة ددهھھھوكك وو االسليیمانيیة ووااالرربيیل.   

• االديین وو ااالنبارر وونيینوىى وو دديیالى نقصا في ااالمدااددااتت وواالمعدااتت.مثل محافظة صالحح توااجهھ االمناططق االتي يیصعب االوصولل االيیهھا    
•  عبئا كبيیرراا علىحح نحو جنوبب االعرااقق (االنجف٬، كربالء٬، بابل٬، االقاددسيیة) يیوااجهھونن نازز 80,000اانن االناززحيین وواالذيین يیقدرر عدددهھھھم ااكثر من  

٬،خصووصا حيیثث اانن االقاددموونن االجدددد يیعانوونن منن نسبة عاليیة منن ااالمررااضض االمعدديیة (االجددرريي٬، ااالسهھالل٬، االحصبة)  االررعايیة االصحيیة منشأتت
ووااالمررااضض االغيیرر معدديیة (ااررتفاعع ضغطط االددمم وو االسكرريي)  

 
 ااالستجابة:

• ممررضة وو  150لتددفقق االناززحيینن في ددهھھھووكك٬، يیقوومم االشرركاء في االعملل ااالنساني وواالصحي بددعمم االمؤؤسساتت االصحيیة منن خاللل تعيیيینن  ااستجابة 
فرريیقق مررااقبة لجووددةة االماء وو ااالمررااضض االمعدديیة. 11فرريیقق ططبي متنقلل وو  46  

• شخصص.  50،٬000ة ااالنجابيیة االى مايیقارربب قامم االشرركاء في االمجالل االصخي بالتبررعع االى محافظظة ددهھھھووكك باددوويیة ااساسيیة وومستلززماتت االصح 
شخصص. 30،٬000شخصص. باالضافة االى ااددوويیة ااساسيیة لحوواالي  150،٬000ووفي االسليیمانيیة تمم تووفيیررمستلززماتت االصحة ااالنجابيیة لمجمووعع   

• عيیاددااتت خاللل  ااططنانن مترريیة منن االبسكوويیتت االعالي االططاقة. بددأأتت االسلططاتت بالتووززيیع منن 4في محافظظة االنجفف وو كرربالء وو ووااسطط٬، تمم تووصيیلل  
كيیسس منن أأمالحح ااإلماهھھھة  60,000حوواالي اايیضا كما ووززعتت غرراامم لكلل ططفلل تحتت سنن االخامسة.   800حيیثث ااعططتت  االررعايیة االصحيیة ااألووليیة

.االفموويیة إإلى االمرراافقق االصحيیة  
 

:االثغرااتت وواالمعوقاتت  
• ااالنساني التشارركك على نططاقق ووااسع في تووفيیررهھھھمم بسببب ططوولل  عددمم تووفرر االعالجج االخاصص لمررضى االسررططانن٬، االغسلل االكلوويي٬، وواالثالسيیميیا٬، االشرركاء في االمجالل 

االمددىى وواالتكلفة االعاليیة لمثلل هھھھذذهه االعالجاتت.  
• في كاالرر وو خانقيینن (دديیالى)  تستمرر االمخاووفف ااالمنيیة حيیثث تؤؤثرر بالتالي على اايیصالل االخددماتت االالززمة.   

 

االحمايیة   

ااالحتيیاجاتت:  
•  على ددعمم االناززحيینن. حيیثث اانن االناززحيینن بددوونن االررعاةة يیتمم تحوويیلهھمم االى محافظظاتت ااخررىى.ااشاررتت االسلططاتت في كرربالء اانن االمحافظظة غيیرر قاددررةة  

  ووهھھھنالكك مخاووفف متززاايیددةة بانن االمحافظظاتت االووسططة تصلل االى مررحلة منن عددمم ااالمانن للناسس منن االتنقلل.
• ووتشملل ااالحتيیاجاتت االمحددددةة عقباتت في صصص. ااالحتيیاجاتت االخاصة باالشخاصص ذذوويي ااالعاقة وو ااالمررااضض االمززمنة وو االمصابيینن يیحتاجوونن ررعايیة وواانتباهه مخ 

حالة االلتحدديیدد  اايیضا معلووماتت عنن االخددماتت االمتخصصة وواالخبررااتت االفنيیة محددووددةة ٬،لتنقللل عددمم ووجوودد االووسائلل االمعيینة ٬،االحصوولل على االمساعددااتت ااإلنسانيیة
   وواالمتابعة.

 
: ااالستجابة  

• تمم  حالة 5،٬781عائلة)٬، مع  35،٬209فرردد ( 188،٬079مستمرر منن شهھرر فبرراايیرر "شباطط" تمم ااجررااء تقيیيیماتت االى اال ررصدد االحمايیةمنن خاللل  
شخصص لمنن لدديیهھمم ااحتيیاجاتت  3،٬163قضيیة٬، ووتمم عملل ااحاالتت لـ 8،٬858االموواافقة عليیهھا للمنح االنقدديیة حيیثث تمم تقدديیمم االمساعددااتت االقانوونيیة االى 

االمخصصة منن االخددماتت وواالمساعددااتت.  
• مجمووعة منن االمستلززماتت االنسائيیة االخاصة االى االناززحيینن منن االنساء وواالفتيیاتت باالضافة االى تقدديیمم االخددماتت االنفسيیة ووااالجتماعيیة في  تمم تووززيیع 

شخصص ممنن لدديیهھمم ااعاقاتت٬، اامررااضض مززمنة ٬، ووااصاباتت في اارربيیلل ووددهھھھووكك وواالذذيینن تمم ااحالتهھمم  413اارربيیلل. االعاملوونن في االحمايیة حددددوواا 
شخصص سيیتمم االووصوولل لهھمم ااالسابيیع االقاددمة.  550تت االمخصصة لهھمم. باالضافة االى للمساعددةة ووتقدديیمم االخددما  

 
:االثغرااتت وواالمعوقاتت  

• االتقارريیرر االتي  اانن محنة االنساء٬، باالخصص االذذيینن يینتموونن االى ااالقليیاتت وواالذذيینن هھھھمم في االمناططقق االمسيیططررةة عليیهھا منن قبلل االمجمووعاتت االمسلحة تززدداادد سووءاا بسببب 
اايیضا٬، ليیسس هھھھناكك حاليیا آآليیة ااستجابة للتصدديي لمشكة ااالتجارر بالبشرر.  بما في ذذلكك خاررجج االعررااقق  ٬، ماررسة االبغاء ووااالستررقاققلمتشيیرر االى بيیع االنساء   

• حاالتت اانعدداامم االجنسيیة. الووصوولل إإلى االتسجيیلل ووااإلقامة ووال سيیما فيیما يیتعلقق ب ااصدداارر ووااستبدداالل للووثائقق االمددنيیة للناززحيینن في االنززووحح يیززدداادد صعووبة ووتحدديیا٬، 
بددوونن االررجووعع االى مناططقهھمم ااالصليیة.  ستبدداالل ووثائقق االهھوويیة االمددنيیة االررئيیسيیةيیثث اانن ااغلبب االناززحيینن غيیرر قاددرريینن على ااح  

• للناززحيینن االذذيینن يیعانوونن منن صددماتت نفسيیة. تعززيیزز االخددماتت االنفسيیة ووااالجتماعيیةهھھھنالكك حاجة ملحة االى    
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 ةمززالاا للووح ةيیفلخ
 يف ةيیمالسالاا ةلوودلاا عم  قباسلاا مماظنلاا ءاضعأأوو ةيیلبقلاا تتايیشيیليیملاا وو نيیيیثعبلاا ىلاا ةفاضالاب ةضرراعملاا ةحلسملاا تتاعامجلاا لبق نم "ننااريیزح" ويینويی 9 خيیرراتب لصوملاا ططوقس ذنم

 نناميیلس ٬،رراجنس ٬،ةةررايیق ٬، يجيیب ٬،رفعلت  ٬، تيیركت ٬، لصوملاا ةنيیدم نندم اضيیااوو ىلايیدد وو نيیدلاا ححالصوو ىىونيین ةظفاحم نم ةةريیبك تتاحاسم ىلع ةةرطيیسلاب ااوماق ثيیح ٬،مماشلااوو ققاارعلاا
 نم اهھيیلع ةةرطيیسلاا مت ررابنالاا ةقطنم ةيیبلغاا "ريیانيی" يناثلاا ننوناك ذنم .ةضرراعملاا ةحلسملاا تتاعامجلاا ةةرطيیس تحت ايیلاح مهھناا ثيیح ٬،ةيیووالقصلاا ٬،ةجولفلاا ٬،ضضايیرر ٬،ةجيیوح ٬، دداشرر ٬،كيیب
 ٬،ملاعلاا يف ةةريیبك ةيیلخاادد ححووزن تتاعومجم ىلع ييوتحت يتلاا نناادلبلاا ربكأأ دحاا ننآلاا ققاارعلاا ربتعيی ثيیح .مخض يلخاادد ححووزن ىلاا كلذذ ىىدداا ثيیح مماشلااوو ققاارعلاا يف ةيیمالسالاا ةلوودلاا لبق
 .ةنسلاا ههذهھل "ويینويی" يناثلاا ننوناك رهھش ذنم مهھحووزن مت ةمسن ننويیلم 1،٬45 نم رثكاا كلانهھھھ ثيیح

 

االتعليیم    

ااالحتيیاجاتت:  

• مددررسة تمم االسكنن فيیا منن قبلل االناززحيینن في جميیع اانحاء االبالدد٬، تمم تأخيیرر االسنة االددررااسة على ااالقلل حتى شهھرر ااكتووبرر "تشرريینن ااالوولل".  2,000مع ااكثرر منن    
• ٬، االررووااتبب ٬، تووفرر االمددررسيینن يیتمم مناقشتهھا مع االسلططاتت .مناهھھھج االتعليیمماالمسألة االمتعلقة ب   

 

:ااالستجابة  

• .12وو  9ططالبب ناززحح في محافظظة االسليیمانيیة تمكنوواا منن االتسجيیلل لالمتحاناتت للصفووفف  2،٬700هھھھنالكك مايیقارربب    
• .للحاقق بصفووفهھمم ططالبب في بحرركة (اارربيیلل) يیشارركوونن في صفووفف ددررااسيیة 400ططالبب في شقالووةة (اارربيیلل) وو  1،٬800هھھھنالكك مايیقارربب    
• .االددووررااتت االتنشيیططيیةتررفيیهھيیة وو ةططنشااططالبب يیشارركوونن في  270في مخيیمم بحرركة في اارربيیلل هھھھنالكك مايیقارربب    

 

:االثغرااتت وواالمعوقاتت  

• بسببب عددمم تجميیعهھا منن قبلل االسلططاتت حتى ااالنن. كبيیاناتت مفصلة حسبب االعمرر وواالجنسسليیسس متووفرراا حاليیا ررقمم محدددد حوولل عدددد ااالططفالل االناززحيینن    
• ووجمع االمعلووماتت.تشكلل تحدديیا في االووصوولل  حيیثث في بعضض االمناططققوواانعدداامم ااألمنن مستمرر لنززووححاا   

االلوجستيیةاالخدماتت    

ااالحتيیاجاتت:  
• إإجررااءااتت االتخليیصص في ضووء االررحالتت االجوويیة للمانحيینن االووااصلة االى اارربيیلل منن عددةة متبررعيینن٬، يیحتاجج االشرركاء في االمجالل ااالنساني االى االمعلووماتت حوولل  

  فضال عنن االنقلل في اارربيیلل اايیضا. االتخززيینن االمؤؤقتتوواامكانيیة 
 

ااالستجابة:  
• ررحلة على ااالقلل منن االتي ووصلتت االى اارربيیلل وواالتي تحتوويي على االمنتجاتت ااالغاثيیة. 23تمم ااالنتهھاء منن االتخليیصص االجمرركي االى    
• .مستووددعاتت االمططارر تمم ااالنتهھاء منن تخليیصص حموولة كبيیررةة منن   
• تدداارر كتددبيیرر ااستثنائي لضمانن تددفقق خطط أأنابيیبب االسلع للشرركاء  االتخليیصص٬، االنقلل٬، وواالتخززيینن للمنظظماتت االتي التملكك اامكانيیة لووجستيیة في اارربيیلل 

.لتووززيیعمنن ااجلل اا  

 االتنسيیقق االعامم
وواالخططة ااالستررااتيیجيیة لالستجابة ٬، حيیثث اانن اانن اانططالقق االخططة  حتيیاجاتت ااإلنسانيیةلالززمني إلعدداادد نظظررةة عامة  على جددووللقامم االفرريیقق االووططني ااالنساني بالموواافقة 
  اايیلوولل "سبتمبرر". 28ااالستررااتيیجيیة لالستجابة مخطططط لهھا لـ

. قامتت االمجمووعة االفررعيیة للتنسيیقق باالجتماعع وومناقشة االخطططط العدداادد االنظظررةة االعامة لالحتيیاجاتت ااالنسانيیة وواالخططة ااالستررااتيیجيیة لالستجابة  

  itarianresponse.info.http://iraq.humanجددوولل ااالجتماعع االتنسيیقي يیمكنن اايیجاددهه على االرراابطط االتالي 

  

 : للاصتالاا ىجرريی تتاموولعملاا ننم دديیززمل
 ,manzi@un.org , ببتكملاا ةسيیئرر  , ييززنام ااررابررب

 Mobile Iraq: +964 (0) 750 312 9201 
 ,sicotte-levesque@un.org , ققااررعلاا يف اشتوواا رريیرراقت , ووكسفيیل يتووكس ااررددناسكيیلاا

 Mobile Iraq: +964 (0) 750 847 0628 يلاتلاا عقووملاا ةةررايیزز ىجرريی تتاموولعملاا ننم دديیززمل  https://iraq.humanitarianresponse.info 

 


