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

 أزمة العراق
 (4162تشرين األول 17  –تشرين األول  11 ) 61تقرير الوضع رقم 

 
تشرين األول  17الى  تشرين األول 11ة من تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني. ويغطي التقرير الفتر

 تشرين األول.  24حوالي بمن الممكن أن تكون األرقام والمواقع المدرجة في هذا التقرير غير دقيقة. سيصدر التقرير المقبل انه فالوضع تغير ولسرعة .  4102
 

 العناوين الرئيسية

 

  21من المؤكد ان هناك حوالي 

ألف نازح في محافظة األنبار، 

ومن الممكن ان يكون الرقم 

اإلجمالي أعلى نتيجة الستمرار 

انعدام األمن ، وتواصل الناس 

 لفرار.على ا

 

  من  %21حصل ما يقرب من

مليون نازح في  6.1مجموع 

العراق على مأوى في أشكال 

المستوطنات المشتركة من مختلفة 

مع االخرين ، مثل المدارس 

والمباني المهجورة أو غير 

 المكتملة.

 

  هناك نقص كبير في تمويل

 البرامج الخاصة بفصل الشتاء

بالنسبة للنازحين، خاصة وان 

 فصل الشتاء اصبح على االبواب.

 

  طالب نازح   211,111اليزال

بحاجة الى  011,111من مجموع 

لم يتم ممن المساعدة التعليمية 

 الوصول اليهم بعد.

 

  

 نظرة عامة على الوضع

مؤخرا من مدينة هيت في محافظة األنبار والمناطق لموجة النزوح الكبيرة في العمل االنساني تستجيب وكاالت األمم المتحدة وشركائها 

األخرى المتأثرة بالصراع في المحافظة. من الصعب الحصول على الرقم الصحيح العداد النازحين حيث ان سرعة انتشار النزاع في 

حين حتى قبل هذه الموجه مركز مدينة محافظة الرمادي، و المناطق االخرى في عامرية الفلوجة والبغدادي، التي كانت تستضيف الناز

 األخيرة من أعمال العنف. ان إمكانية وصول العاملين في المجال اإلنساني في األنبار ما زالت محدودة للغاية، ويمكن التحقق من الشركاء

ا ينتقل ألف نازح من هيت. كما تخف حدة الصراع، يعود بعض الناس إلى ديارهم، بينم 21بانه حتى هذه اللحظة هناك ما يقرب من 

 البعض اآلخر إلى أجزاء مختلفة من البالد.

 

( وكذلك ناحية البغدادي محاصرتان تقريبا. وتشير التقارير الى من النازحيننسمة )وعدة آالف  640,111ان مدينه حديثة البالغ عددها 

بالهادئ، حيث األسواق تعمل ولكن هناك ان تنظيم داعش قد منع دخول الغذاء والدواء الى المدينة. الوضع األمني في حديثة يوصف 

شحه في الغذاء والدواء, كما هناك زيادة أالسعار,  وقد تم نصح السكان بعدم الذهاب خارج حدود المدينة. قدمت وزارة والهجرة 

مدينة. تشير التقارير طن من الغذاء من الجو لل 01والمهجرين مساعدة نقدية مقدارها  مليون دينارعراقي لألسر النازحة, كما قامت برمي 

نازح من  00,111نسمة باالضافة الى مايقارب  611,111عدد سكان المدينة  البغدادي مؤخراً حيث يبلغ في  األمنية الى تدهورالحالة

 هيت و الفلوجة و الرمادي و الجرما و من انارو. 

ازحين في المساجد في كربالء و قد طلب منهم المغادرة قبل المحدودة للعاملين في المجال اإلنساني. وهناك أيضا دالئل تشير الى وجود ن

 المناسبات الدينية في وقت الحق من هذا الشهر.
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 المغادرة. من مشارف المدينة يمنع السكان على بانه لم يكن هناك اي مساعدة انسانية مؤخرا وان القتال المحلية السلطات صرحت

السلطات المحلية و  الى العاصمة بغداد. وذكرت المتزايد اقتراب الصراع األنبار يزداد صعوبة مع محافظة الهروب من

و  .و يبدو ان عانة األنبار بان القتال المستمر قد ضيق الخناق على المواطنين و المناطق التي يلجؤون اليها محافظة في مواطنين

قدرات محدودة  ذات صغيرة مدن فهي ومع ذلك، الحاضر، الوقت في األكثر أماناً  هما المنطقتين  غرب المحافظة في راوه 

وان عملية  أخرى إلى مواقع و بعد ذلك بغداد إلى طريقهم شقمستمرة ب األسر من العديد ان . القريب المستقبل في تستنفذ طاقتها قد التي و

مما  إلى بغداد، الغرب من الرحالت المباشرة منع قد الفلوجة عامرية مدينة وحول داخل القتال تنقلهم توصف بالخطرة. ان

بغدادصعبة للغاية حيث  إلى كما ان الدخول .بغداد  إلى طريقهم شق قبل كربالء، محافظة إلى الصحراء عبر الهرب النازحين الى اضطر

توجهوا الى المناطق  االخرين بعض النازحين  وقيل ان . للدخول اليها محليمن بغداد كفيل وجود  النازحين ه يتوجب علىان،

لهم و  نهائي قد اتخذوا سوريا كمقصد  النازحين تشير التقاريرالى ان بعض . الرمادي مدينة في الصغيرة اآلمنه نسبيا يفيةالر

ال  حيث دمشق السورية العاصمة إلىومن ثم   بسوريا األنبار محافظة يربط الذي الدولي إلى الطريق السريع طريقهم شقوا قد

 فمن المرجح ان التكون االردن مقصداً لهؤالء الفارين. تاشيرات الدخول، علىالمفروضة  للقيود ونظرا . تأشيرة دخول تتطلب

 

 

و منظمة الصليب  الالجئين ومفوضية من اليونيسيف و الفريق المسؤول عن المياه و الصرف الصحي و النظافة مشتركة بعثة قامت

 نقطة تفتيش العالقين في النازحين حالة لتقييم األنبار محافظة حدود إلى كربالء والمنظمة الدولية للهجرة االحمر

عائلة في الساعة الواحدة. مع قدوم مراسيم الزيارة المقدسة الى  21النازحة من االنبار بلغ  ان معدل األسر  البعثة والحظت النخيب.  في

الى  مرافقةالنازحين الى حدود المحافظة. و هنا يتمكربالء, ترفض المحافظة استقبال المزيد من العوائل النازحة و يمنعونهم من الدخول 

 .المحافظة خارج

 

 

الميدانيين العاملين في المجال االنساني هم ايضا نازحون, و غير قادرون على العمل في الفلوجة و هيت و راوه  ان بعض المراقبين

جمع   الرمادي. و يتم مدينة إلى الوصول بتاتاً  يمكن وال قضاء الرمادي، إلى الوصول ولديهم صعوبة في  وعانه و الرطبة والقائم،

 والمنظمات غير الحكومية المجتمعات المحلية قادة مع وسائل غير مثالية كاجراء المكالمات الهاتفية من خالل المناطق هذه من المعلومات

  .المحلية

 

 

بيت 411اسرة ) 011على استيعاب  قدرة األنبار مع محافظة من الجدد للنازحين بغداد في  مخيمين رسميين يةالعراق حكومةالأنشأت 

البيوت  في البقاء عن رغبتهم في  أعرب النازحون وقد ،  الخيمالمزيد من  اإلنساني عرض المجتمع قد خيمة(. و 611متنقل )كرفان( و 

 40,000 من أكثرال   الغذائية اإلمداداتمغبة نقص من  برنامج الغذاء العالمي حذر. المضيف المجتمع داخل أو)كرفانات(   المتنقلة

عائلة  24,000 المواد غذائية لـ برنامج لتوزيعال خطط هذا التدفق. كما  مع هذا التعامل على األنبار و عدم القدرة محافظة من نازح

العقاقير الطبية بينما  العالميةبغداد أرسلت منظمة الصحة  حد سواء في علىللنازحين الجدد و غيرهم   تشرين األول/أكتوبر، 18 في

و قامت  سريعاً، مستلزمات و اطقم نسائية. و تجري مفوضية الالجئين تقييماً  من طن 14.5 صندوق األمم المتحدة للسكانارسل 

و مواد إدامة   وبطانيات علب معدنية )جريكان( بما في ذلك األساسية  اإلغاثةحزمة من مستلزمات  500 بارسال

 .بغداد غريب, و ضواحي وأبو وكربالء الرمادي مناطق في الجدد المحليين للقادمين الشركاء قبل من ،لتوزعالحياة

 

 

النزوح يصل  في ارتفاعاً  المنظمة الدولية للهجرة اجرتهاالتي  (DTM) النزوح في العراق تعقبمصفوفة  ألحدث األولية النتائج ظهرت

لنهاية  األرقام أحدثعائلة.  014,233فرد أو  6,162,114للنازحين في العراق الى    اإلجمالي العددو هنا يصل  61,560الى 

من التقدم الكبير لقوات الدولة االسالمية )داعش( و  الواسع النطاقالنزوح  بنظر االعتبار خذمع عدم اال 2014 أكتوبر  5األسبوع

 .بالصراع المتأثرة األخرى والمناطق الفلوجة عامرية والرمادي، وهيت، في السريع التقدم المسلحة اتالمجموع من اتباعها
 

 

تشرين األول/أكتوبر، و شهر تشرين  القمح في شهر زراعة موسم مع األنبار محافظة في للعنف األخير التصعيد ويتزامن

النازحين من المغامرة و الذهاب  المزارعين ان لم يتمكن . المحافظة الزراعي في لإلنتاج الرئيسية المحاصيل نوفمبر،وهو أحد/الثاني

 على يؤدي القتال الدائر  يمكن أن باإلضافة إلى ذلك،. األجل المتوسط في الغذائي آثارسلبية على األمن له سيكون  لحقولهم،

 المنطقةاالولى النتاج التمور في في ، قطف التموراألنبار الى تعطيل  في محافظة الفرات نهر وادي ولط

 حركة تقييد الماشية ،و رعاة على أيضا ؤثري سبل العيش. النزاع على أثركذلك له سيكون مما البالد،

 .المياه ونقاط الجديدة المراعي إلى الحيوانات

 

لفصل الشتاء. تعرض النازحون في محافظة دهوك الى االمطار في  االستعدادات في يكشف مدى التقصير الشتاء البارد فصل قدوم

المباني غير المكتملة نتيجة للمسكن غير االمن. هناك قلق خاص على النازحين في محافظة دهوك المستوطنات غير الرسمية مثل وركا 

هو ما جوبه بالرفض من طارئ و صرف الجهود تبذل لتثبيت نظام حيث زاخو، في التالل أحد على جانب دالل التي تقع
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  كالتغوط في العراء والتي يقوم بها  االوبئة و االمراض، تفشي خطر يزيد ايضا من الشتاء األراضي. ان بدءاألمطارفي مالكي قبل

والمنظمات غير  واألمم المتحدة الحكومة. مراحيض وجود عدم غير المكتملة بسبب المباني في الذين يعيشون النازحين من العديد

  و اللوازم الشتوية وتوزيع المواد الغذائية تصريف المياه, كما يعملون على أنظمة تثبيت على تعمل الحكومية

 مع ذلك تبقى الجهود المبذولة لمقاومة فصل الشتاء .الطارئة المراحيض وتركيب المأوى ومواد

 المأوى من غير في تدخالت  بصفة خاصة حادة الفجوةان  . إلى حد كبير نقص التمويل تعاني من

فقط و  ولكن. المأوى.  توفير التي تعمل على  عناصر فاعلة و نشطة في المجال االنساني ثالثة هناك أن حيث دهوك، محافظة في الخيم

و الذين  األقل علىعائلة نازحة  11,000 اسرة نازحة فقط في حين هناك حاجة ماسة لـ 3,200 مساعدة على القدرة لديهم

.   DTMوفقا لمصفوفة مسارات النزوح في العراق المحافظة في او المباني غير المكتملة المهجورة المباني في يعيشون

اسرة نازح,  1,400 و 1000 بين  خيم و اسقطت علياوة مخيم  العواصف الشتويةهزت  خانقين قضاء ديالى محافظة في

 .التالفة الخيم استبدال تم إصالحه و تم من الخيام المائة في 30 وحوالي

 

 

 المياه والصرف الصحي والنظافة 
 

 االحتياجات:

 

بين  لنصب الخيم على  الحدود السلطات مع االتفاق عن  وكربالء األنبار محافظتي بين  الحدودية المنطقة فيالمشتركة   وكاالتال بعثة  أسفرت 

 .محافظة األنبار في األخيرة المارين بعد موجة النزوح  للنازحين المياه والصرف الصحي خدمات لتوفير األنبار و كربالء محافظتي 

 

 

 االستجابة:

 المتنقلة و الحمامات و خزانات المياه للنازحين في اقضية محافظة االنبار و  المراحيض غيرالغذائية بما في ذلك المواد توزيع

 الفلوجة و الرحالية و الخالديةو الحبانية و النخيب. منها عامرية

 

 النجف و محافظة  بين الرئيسي الطريق وكربالء و على النجف بين الرئيسي الطريق نازح مياه معباْة على  46,320 تلقى

 في قضاء الديوانية من خالل الشركاء المحليين. القادسية

 

  نازح في مركز جماعي في قضاء الجبايش في محافظة ذي قار.  كما  6,011لتر الى  01,111صهاريج مياه سعه  1تم ايصال

 نازح في مركز جماعي في  المعقل في محافظة البصرة. 4,011لتر الى  01,111صهاريج سعه  61تم توفير 

 

  2تم فتح دورة نظافة تدريبية لمدة ( ايام لسبعين فرداً من المنظمات غير الحكوميةNGOs  و موظفي الصحة في محافظة )

 القادسية قضاء الديوانية و النجف. 

 

  6,611منديل صحي و  6,111مايلي: على شخص( في الشنافيه في محافظة القادسية  1111 حوالي) -عائلة 6,611استلمت 

شرشف و  6,611لتر و  0111خزانات مياه سعه  3قطعة صابون تواليت و  0,111وعاء بالستيكي  و  6,611بطانية و 

 سبورات. 61مستلزمات الطالب من الصف االول للصف السادس و 

 

  نازح في نقطة تفتيش النخيب في النقطة الحدودية بين محافظتي االنبار  4,211لتر من المياه لتغطي حاجات  21,111تم نقل

 4,914نازح في الخالدية و 2,242نازح في عامرية الفلوجةو  4,141لتر ماء لتغطي حاجات  404,111وكربالء. و تم تزويد 

 نازح في الحبانية. 

 

  عن فترة التقرير السابق. حيث يقوم تجمع الفرق  164دة قدرها يافي محافظة دهوك بز هشخص بالميا 031,060تم تزويد

مستفيد يوميا  0,311مستفيد يومياً عن طريق مديرية المياه في زاخو في محافظة دهوك و  41,011االنساني بتزويد المياه لـ 

شخص  20,612في اربيل و   09,610االن, تم ايصال المياه لـ في محافظة اربيل في مخيم بحركة عن طريق مياه االبار. لحد 

لتر ماء  421,111عن فترة التقرير السابق عن طريق تزويد  64,111في محافظة السليمانية, و قد ازداد العدد بمقدار 

 بسيارات نقل المياة.
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  ن فترة التقرير السابق, كما تم ع 1,232محافظة دهوك بزيادة قدرها  في شخص بخدمات الصرف الصحي 600,101تم تزويد

 شخص عن الفترة السابقة. 60,163شخص في محافظة دهوك بزيادة قدرها  401,201ايصال تعزيزات النظافة لـ 

 

 الثغرات والمعوقات:

 ( فانه لم يتم ايصال خدمات الماء و الصرف الصحي و النظافة لـ  6,1من المجموع الكلي للنازحين ,)نازح. 311,111مليون 

 

  ايام و قد يعيق االستجابة السريعة لتعزيزات المياه و الصرف الصحي و النظافة  61الحصول على التصاريح االمنية قد يستغرق

 للنازحين المتأثرين العتبارات امنية. ان النازحين العالقين عند نقاط التفتيش هم محض قلق خاص.

 

 األمن الغذائي 
 االحتياجات:

  

  نازح. 111,111مليون(, المشمولين بالمساعدة الغذائية, فانه لم يتم ايصال هذه المساعدة لـ  6,1للنازحين )من المجموع الكلي 

 االستجابة:

. كما 4162مستفيد من قبل تجمع فريق العمل االنساني في شهر ايلول سبتمبر  911,111تم ايصال المساعدة الغذائة الى اكثر من 

عن  المستفيدين الحتياجات الفعالة تجمع العمل االنساني بتقديم الخدماتالتنسيق المتداخل لفريق  يسمح

 و توفير وقود الطبخ تسليم طقم المطابخ. مع موقد، الغذائية المساعدة توزيع طريق

  

 

 الثغرات والمعوقات: 

 ان زيادة الحصص ويعمل البعض على توزيع المساعدات بانتهازية ,المساعدة تقديملاألنبار محافظة إلى محدودية الوصول .

 21,111عدد عن الالغذائية العاجلة للنازحين القادمين من الشرق او الجنوب من هيت قد يخلق نقصاً حاداً في التغذي اذا فاق 

 .فرداً.

 المأوى والمواد غير الغذائية
 االحتياجات:

 هناك العديد من النازحين الجدد في محافظة االنبار ممن يحتاجون لمأوى. 

  البنايات غير المكتملة يطالبون النازحين بمغادرتها في دهوك, و تتابع فرق الحماية ازالة تلك التهديدات.مالكي 

 

 االستجابة:

  من توزيعات اللوازم الشتوية للنازحين في اقليم كوردستان العراق.  1,011تم ايصال 

  6،401) 6هذه المخيمات هي: باجت كنداالمخيم مخطط له في محافظة دهوك،  62مخيمات للنازحين من مجموع  0تم شغل 

عائلة(. المجموع الكلي لعدد  014عائلة( و ديربون ) 106(، كرماوه ) 4،401عائلة(، خانكي ) 911) 4عائلة(، باجت كنداال

 عائلة(. 0،011العوائل النازحة الساكنة في هذه المخيمات هي )

  القدرة االستيعابية المخطط  4عائلة( و مخيم بيرسيف  4,011خطط لها ) القدرة االستيعابية الم6العمل جاري في مخيم بيرسيف (

عائلة( في قضاء زاخو من محافظة دهوك. ان بناء االلواح الكونكريتية و الخيم قد اكتمل تقريباَ. من المتوقع نقل  6,111لها 

 .4162النازحين الى المخيمات بنهاية تشرين الثاني/ اكتوبر 

 خيمة ذات لوح كونكريتي الى  101في مخيمات كرمانه و خانكى في محافظة دهوك. حيث سيتم اضافة  استمرارتوسيع االعمال

 خيمة ذات لوح كونكريتي الى مخيم خانكى.6,141مخيم كرماوه و 

 ( لؤلئك الذين تم اخراجهم من المدراس في محافظة  649و  602تم نصب خيم في قرى انيشكي و بامرني )عائلة على التوالي

 .. و تقوم الحكومة المحلية يتزويد الخدمات االساسية و المياهدهوك

  عائلة المستلزمات  011عائلة  الخدمات االساسية غير الغذائية في محافظة دهوك واستلمت   4,636خالل فترة التقرير, استلمت

 الشتوية في خانكى.
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 الثغرات والمعوقات:

  مليون. 6,0نازح من مجموع  111,111 المواد غير الغذائية لـلم يتم ايصال توزيعات 

 األنبار, حيث ان مسلحي الدولة االسالمية و الجماعات المرتبطة بها تمنع وصول  محافظة النازحين في إلى وصولمحدودية ال

 المساعدة االنسانية.

  بطيئة. يبقى النازحون متنقلون و تبقى اليات التسليم تحدياً, حيث ان تسليم تجهيزات المواد غير الغذائية و المساعدات الشتوية

 خاصةً انهم يبحثون عن مكان افضل للعيش قبل فصل الشتاء.

 ادارة و تنسيق المخيم  

 االحتياجات:

  المستوطنات من مليون من نازح في العراق على مأوى في أشكال مختلفة  6.1من مجموع % 21حصل ما يقرب من

 والمباني المهجورة أو غير المكتملة.المشتركة مع االخرين ، مثل المدارس 

  مأوى جماعي يفتقر الى التسهيالت االساسية, و من الصعب  العديد من هذه المواقع ال تعتبر الحل العملي للسكن, اما النه

 بقائهم لفترة طويله, او في حالة سكن المدارس فانهم بحاجة ملحة العادة الفتح لتقديم الخدمة التعليمية. 

  طلبت السلطات الدعم في بناء و تنمية المخيمات حيث المأوى المناسب و التسهيالت و المساعدة التي يمكن توفيرها

للنازحين. بعض المخيمات هي قيد التنمية و االعمار و ستحتاج السلطات الى الدعم لكي تضع التعديالت في المكان 

 كة فاعلة لسكان هذه المخيمات. المناسب لتضمن ادراة متكافئة لهذه المخيمات مع مشار

  .النازحون الساكنون في مأوي جماعية و التي يمكن العيش بها مع بعض التحسينات المطلوبة و الدعم العادة تنظيم انفسهم

 كما يجب اعالمهم بمن يساعدهم و من يمكن ان يساندهم.

  

 االستجابة 

  المناطق الرئيسية التي تستهدف كال من دعم السلطات و الدارة طور فريق تجمع العمل االنساني ستراتيجية تقتضي على طرح

 المخيمات الرسمية فضال عن دعم النازحين اللذين سيبقون في المخيمات غير الرسمية في االشهر القادمة.

 غلب بدأت المناقشات مع السلطات على مستويات المحافظة حول نوع الدعم الذي يحتاجونه. تشيرالدالئل االولية الى ان ا

السلطات ستدير المخيم بشكل مباشر, اال انهم طلبوا الدعم المادي لتلبية تكاليف االدراة فضال عن التدريب وبناء القدرات 

 لموظفيها.  

  اقيمت جلسات تدريبية في كوردستان العراق الدارة المخيمات للموظفين والشركاء العاملين في المخيمات الحالية المعدة

 في المحافظات الكوردستانية الثالث. للمهجرين السوريين 

  انطلق شركاء تنسيق وادراة المخيم الجراء تقييم سريع للموقع لتحديد امكانية العيش في المخيمات الجماعية و تقييم مستوى

 المساعدة و الخدمات المتوفرة للعائالت الساكنة هناك.

 

 الثغرات والمعوقات: 

 الدارة كل المخيمات.قد ال يتوفد للسلطات الكادر المؤهلين 

   .االفتقار الى التسجيل المناسب يعيق تسجيل النازحين الذين يحتاجون الى ترتيبات االنتقال العاجل من مكان العيش غير المناسب 

  العديد من مواقع النازحين كما ورد في بيانات مصفوفة تتبع النزوح بان تقييم الموقع السريع يجب ان يوضع بمعايير االولوية, وال

 يمكن تغطية جميع المواقع في الجولة االولى. 

 لى معايير الضعف المشتركة رؤية مشتركة واستراتيجية لتستهدف مداخالتهم استناداً ا يحتاج مقدمي الخدمات و المساعدة الى تطوير

 فضال عن االتفاق على منهجية التسليم و الكفاءة و السماح الرصد المتابعة الفاعلة  وتجنب االزدواجية.

 

  



  01 تقرير الوضع رقم –أزمة نازحي العراق 
 

 مكتب األمم المتحدة للتنسيق والشؤون االنسانية )اوتشا(

 www.unocha.org التنسيق ينقذ األرواح 

 

 الصحة 

 االحتياجات:

 توفير الرعاية الصحية االولية والثانوية واالدوية المنقذة للحياة 

  سنوات و هي بذلك  0مليون طفل بعمر اقل من  0,3االطفال مستهدفةً تم ايصال حمالت التلقيح المكثفة ضد الحصبة وشلل

 منهم. %10غطت اكثر من 

  34تعزيز وصول العناية الصحية بالحوامل من النازحات و المهجرات و المجتمعات المضيفة لهم. وردت التقارير بان 

مستشفيات بما فيها مستشفيان في  61اشارت الى ان بالمئة من مراكز الصحة االولية التزال تعمل في محافظة االنبار. كما 

الرمادي و اثنان في الفلوجة و مستشفى في هيت التزال تعمل في المحافظة. و مع ذلك, هناك نقص حاد في الكادر الطبي 

و على وجه الخصوص االطباء حيث رجع العديد منهم الى بغداد او مكان اخر. و لم تشير التقارير بوجود نقص في 

 دوية او التجهيزات الطبية االخرى.اال

 

 

 االستجابة: 

  كلغم من االتجهيزات  011في استجابة لموجة النزوح الجديدة في محافظة االنبار, قام فريق تجمع العمل االنساني بارسال

 الطبية الى الخالدية للتوزيع في مركز الصحة االولية.

  استشارة و في  024النازحين في خانقين في محافظة ديالى, و  استشارة في مخيم 420اجرى فريق تجمع العمل االنساني

 استشارة في مخيم بحركة في محافظة اربيل. 311مخيم عربات في محافظة السليمانية, و

 فريق طبي متنقل لتوفير الخدمات الطبية االساسية  46رة ايقوم فريق التجمع بدعم مديرية صحة محافظة دهوك في اد

 للنازحين.

 سنوات و هي بذلك  0مليون طفل بعمر اقل من  0,3مالت التلقيح المكثفة ضد الحصبة وشلل االطفال مستهدفةً تم ايصال ح

 بالمئة منهم. 10غطت اكثر من 

 

 الثغرات والمعوقات: 

 

 .انعدام االمن يعيق وصول المساعدة االنسانية الى مناطق محافظة االنبار و كركوك و صالح الدين و ديالى 

  الشتاء, يحدد فريق التجمع العالجات االساسية و يخطط الى زيادة عدد العيادات المتنقلة و تقوية اليات لتحضيرات

  احالة المرضى باالسعاف.

 

 الحماية 
 االحتياجات:

  تم نزوح عدد كبير من الناس بسبب اعمال العنف المتسارع في محافظة االنبار. حيث نزح النازحون الجدد في داخل و خارج

المحافظة. هناك تقارير تشير الى انه تم منع النازحين المجتمعين في نقطة تقتيش في النخيب على الحدود بين االنبار و محافظة 

كما تشير التقارير االولية الى انهم بحاجة ماسة للمأوى و الماء والغذاء وتسهيالت مياه و كربالء من المرور الى بغداد. 

 الصرف الصحي و النظافة. تجرى عملية تقييم سريعة لتحديد الحاجيات. 

  اجريت تقييمات للنازحين القادمين من محافظة االنبار, مدينه هيت و اللذين وصلوا بغداد, وهناك قلق على سالمة هؤالء

 النازحين.

 

 االستجابة:

  عائلة(. و تم منح المساعدة 660,310شخص )اي  116,441لـ  4162تجري تقييمات مراقبة حماية مستمرة منذ شهر شباط

شخص من ذوي الحاجات  1,131على المساعدة القانونية و تم احالة  61,149عائلة, وحصل  62,600النقدية لما مجموعه 

من ضحايا االعتداء الجنسي, و انواع اخرى من العنف  642طفل و  1,630وفير الدعم النفسي لـ الخاصة. باالضافة لذلك, تم ت
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عائلة من  991من التجهيزات الشخصية لحاالت العنف ضد المرأة. و قد استفادت  60,360. و تم توزيع (SGBV)المرأة 

 مستفيد. 6,111 المشاريع ذات التأثر المباشر, و تم اجراء حمالت لرفع االدراك مستهدفةً 

  

 

 الثغرات والمعوقات:

  وصول المساعدات الى محافظة االنبار مقيد جدا و الوضع االمني في تراجع, و هو بدوره يمنع العاملين في المجال االنساني

من تقييم الحاجات و توفير المساعدة. السيطرة المفروضة من قبل السلطات المحلية على وصول المساعدات مثل التقييدات 

المساعدة االنسانية. يتطلب تنسيق عاجل بين الوكاالت المشتركة مع السلطات و  المفروضة على حركة النازحين تعيق وصول

 خاصةً في محافظة كربالء. 

 

 التعليم  
 االحتياجات:

 .الحاجة إلى مواصلة الدعوة لتخصيص مساحات للمؤسسات التعليمية في مخيمات النازحين المشيدة حديثا 

  حاجات المعلمين في االستجابة للتعليم.الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال وتكامل 

 

 

 االستجابة:

  •.اعتماد تجمع الفريق اإلنساني معايير الصالحية لضمان تجهيز المدارس  بشكل جيد لفصل الشتاء 

  • من المدارس التي كانت تستخدم كمأوى. 621مدرسة في محافظة دهوك وقد تم إخالء  016تشغل أسر النازحين 

 • 401مدرسة على شكل خيم مكونة من خمسة صفوف في مخيم أربات في محافظة السليمانية لتستوعب من المؤمل افتتاح 

 طالبا.

  • طفال في مخيم علي اوة في خانقين، محافظة ديالى  . 331صفا  ليستفاد منها  66يتم نصب مدرسة على شكل خيم تتكون من 

  • مخيم بحركة وعينكاوا وشقالوة في محافظة أربيل. طالبا المواد التعليمية والترفيهية في 6,612تلقى حوالي 

 

 الثغرات والمعوقات: 

  بحاجة الى المساعدة التعليمية و التي لم يتم الوصول اليهم بعد. 011,111طالب نازح  من مجموع  211,111اليزال 

 .ال يزال وضوح تسجيل أطفال النازحين في مدارس المجتمع المحلي المضيف قضية معلقة 

 زوح المستمر وانعدام األمن في بعض المناطق  تحديات في جمع المعلومات وتحليلهايخلق الن 

 

 

 الخدمات اللوجستية 
 االحتياجات:

يعمل الشركاء اإلنسانيين لالستجابة إلى موجه النزوح الجديدة  بعد المعارك األخيرة في مدن هيت والرمادي في محافظة • 

 األنبار.

 

 االستجابة

  طن من البضائع صندوق األمم المتحدة للسكان الذي  62.0من هيت والرمادي ارسل تجمع فريق العمل في أعقاب النزوح

 ردستان العراق إلى بغداد.ويحتوي على المستلزمات الضرورية ومواد النظافة من مدينة أربيل إقليم ك

  طن من المواد لمنظمتين غير حكوميتين. 00.0يخزن المستودع في دهوك 

 واد الالزمة لفصل الشتاء ومن المتوقع أن تستمر على مدى األسابيع القليلة القادمة.بدأ ارسال الم 

 

 

 الثغرات والمعوقات:

  فيما يتعلق بخطط االستعداد لفصل الشتاء واالحتياجات الممكنة غير في المجال االنساني التزال المعلومات الواردة من الشركاء

 وقت ممكن لضمان توفير الموارد  لدعم وسد الفجوات.كافية. يتطلب رد فعٍل إضافي لها في أقرب 

 .المعلومات عن ازدياد استجابة النازحين أيضا مطلوبة بشكل كبير، ال سيما فيما يتعلق باحتياجات الممكنة للتخزين 
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 االتصاالت في حاالت الطوارئفريق 

 االحتياجات:

  طارئ وخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية من تجمع طلب المجتمع اإلنساني في العراق تكنولوجيا المعلومات بشكل

الفريق اإلنساني. إن تقديم خدمات الالسلكية في المدن الرئيسية سيحسن سالمة العاملين في المجال اإلنساني، بينما ستوفر 

 خدمات اإلنترنت تنسيقاً أفضل للعمليات اإلنسانية.

 

 االستجابة:

 

  مخيم  الى على جميع المنظمات اإلنسانية في مخيم أربت في السليمانية، باإلضافةتم توزيع اتصال اإلنترنت الالسلكي

 كم من أربت. سيؤدي ذلك إلى تحسين االتصاالت والتنسيق الستجابة األنشطة في المخيم. 3العبور والذي يبعد 

  اجهزة لتدريب العاملين في المجال اإلنساني في أربيل. ويجري فريق التجمع اإلنساني برمجة  يإذاعمدرب تم نشر

لوكاالت األمم المتحدة نيابة عن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق لضمان توافق اإلرسال الالسلكي لجميع  السلكية

 موظفي األمم المتحدة على شبكة بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق.

  تماثلية للمنظمات غير الحكومية العاملة في المخيمات وما  تواصل السلكيةتم نشر بعثة تنصيب إلى دهوك إلنشاء خدمات

حولها في المدينة. من الواجب أن يتم ذلك في غضون األيام القليلة القادمة. سيتم أيضا نشر مهمة تثبيت إلى السليمانية 

 غير الحكومية العاملة في المخيمات حول المدينة. تماثلية للمنظمات السلكيةإنشاء خدمات 

  ميغا بايت .قد تم توسيع توزيع  2تتوفر ، خدمات اإلنترنت إالخرى في دهوك اآلن في مخيم دوميز. اتصال اإلنترنت

 في شارع األمم المجلس النرويجي لشؤون الالجئين( 4( مكتب األمم المتحدة  6اإلنترنت إلى المواقع التالية: مجمع 

مفوضية شؤون الالجئين االذاعية تنمية( في محافظة دهوك. غرفة وال تطوير)مركز ال من مكاتب ( اثنين0المتحدة 

تعمل اآلن بكامل طاقتها، وسيتم تقديم الخدمات المشتركة بين الوكاالت في تعقب موظفي األمم المتحدة  "السلكية" 

 والمركبات.

  تتوفر خدمة االنترنتETC  ميغابايت. التوظيف مستمر  2االن في مخيم ارابات و كذلك مخيم العبور. االنترنت يعمل ب

 لتقديم الدعم في السليمانية حيث ان غرفة االذاعة في مفوضية الالجئين في دهوك تعمل ايضاً.  

  تحدة على التواصل من المخطط, تدريب موظفي االمم المحيث مستمر.  الالسلكية الراديواجهزة التدريب على تشغيل

 االذاعي في اخر اسبوع من شهرتشرين االول/اكتوبر.

 

 الثغرات والمعوقات:

  مازال خيار استيراد اجهزة االتصاالت االساسية محدوداً. و هذا بدوره قد يؤخر نشر المعلومات في المجال االنساني و خدمات

 اتصال تكنولوجيا المعلومات.

 

  المناطق الرئيسية من اقليم كوردستان العراق للمنظمات غير الحكومية في مدن اربيل و دهوك و التتوفر الخدمة االذاعية في

السليمانية. كما تقتصر الخدمات االذاعية لبعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( على وكاالت االمم المتحدة و متوفرة 

 الوضع التناظري )انالوك(. بالوضع الرقمي بينما تستخدم اغلب المنظمات غير الحكومية

 

 التنسيق العام
 

تشرين االول/ اكتوبر في اربع مناطق في الشمال. اليمكن ايصال  62بدأ التقييم في تقييم الحاجات المتعددة لفريق التجمع االنساني: 

تم تقديم الطلب من الحكومة ( الى كركوك بسبب التقيدات االمنية, وقد REACHمستلزمات منظمة االعمار و التعليم و صحة المجتمع )

 لهذه المنطقة. التقارير المجتمعه ستتوفر في غضون اسبوعين و لكن جاري تحديث البيانات في الوقت الحقيقي.

 

 تشرين االول / اكتوبر. 40االنطالقة الدولية للمراجعة الثالثة لخطة االستجابة االستراتيجية في انطالق خطة االستجابة االستراتيجية: 

تشرين االول/ اكتوبر مع مشاركة المنظمات غير  60صال مع المجتمعات: بدأت مجموعة االتصال مع المجتمعات العمل بتايخ االت

الحكومية, وفريق تجمع العمل االنساني. و من بين القضايا الرئيسية المطروحة, كيفية مشاركة نوايا المجتمع االنساني مع المجتمعات, 

 جعة من المجتمعات, و تنسيق افضل للرسائل. و تم االنتهاء من استراتيجية العمل في مجموعات.جمع و ابداء التغذية الرا



  01 تقرير الوضع رقم –أزمة نازحي العراق 
 

 مكتب األمم المتحدة للتنسيق والشؤون االنسانية )اوتشا(

 www.unocha.org التنسيق ينقذ األرواح 

 على خلفية األزمة 
بق والميليشيات القبلية وأعضاء النظام الساالبعثيين (، بما في ذلك AOGsحزيران بيد جماعات المعارضة المسلحة ) 9منذ سقوط الموصل يوم 

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

. منذ  كانون الثاني الكثير من المناطق في االنبار كانت تحت AOGا تحت السيطرة جماعات المعارضة المسلحة والصقالوية، هي حالي
. وقد أدى ذلك إلى نزوح داخلي واسع النطاق. ويعتبر العراق اآلن مع واحداً  من أكبر ISILالسيطرة الدولة االسالمية في العراق والشام 

 مليون منذ كانون الثاني من هذا العام. 0.1م؛ حيث نزح أكثر من تجمعات النازحين داخليا في العال
 

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:
 ,manzi@un.orgباربرا مانزي مديرة المكتب ، 

 9201 312 750 (0) 964+ :رقم الهاتف: 
 

 swanson@un.org ,دايفد سوانسن، مسؤول المعلومات العامة، 

 0849-377-750 (0) 964+ :رقم الهاتف 

 OCHAIraq@ :على التويتر :  OCHA Iraqلمتابعة 

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

 
 

mailto:manzi@un.org,
mailto:swanson@un.org
https://twitter.com/OCHAIraq
https://iraq.humanitarianresponse.info/operations/iraq

