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

 أزمة العراق
 (1451 نيسان 15_51) 04رقم اإلنساني تقرير الوضع 

 
ولسرعة . 1451 أبريل نيسان 15 - 51التقرير الفترة من هذا تنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني. ويغطي األمم المتحدة لتم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب 

 بحلولسيصدر التقرير المقبل و  ليزية.ي هو التقرير الصادر باللغة األنجالتقرير الرسم بينمارسميًا، اليعتبر هذا القرير كما أنَّ  تكون األرقام والمواقع المدرجة في هذا التقرير غير دقيقة. الوضع، فقدتغير 
 . 1451 األول من أيار مايو

 

 العناوين الرئيسية
  شخص من القتال الدائر في  544،444فر أكثر من

 الرمادي

  الجددأسرة من النازحين  55،115تستضيف بغداد 

 نسانية جوودًا في االستجابة للمحتاجينتبذل الوكاالت اإل 

  يعمل برنامج األغذية العالمي على توفير الحصص الغذائية

 شخص 04،444الفورية ل 

 

 نظرة عامة على الوضع
  حيدر العبادي عن إطالق عمليات عسكرية  شخص من مركز مدينة الرمادي منذ إعالن رئيس الوزراء العراقي 544،444فر أكثر من

 نيسان أبريل. 8ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام في محافظة األنبار يوم 
 

  ًنسمة( من الرمادي، بما في ذلك  550،444أسرة )حوالي  55،418نيسان أبريل، أشارت تقديرات الحكومة إلى فرار  15من  إعتبارا
 514،444أسرة )حوالي  14،444مايقرب من  إلىتقديرات الشركاء في المجال اإلنساني  أشارتمناطق البو فراج والبو عيثة، في حين 

إلى بغداد،  55،115أسرة داخل محافظة األنبار، و 1،444الميدانية المستمرة. وقد نزح حوالي وفقًا للتقييمات  كعدد فعلي نسمة(
 إلى محافظات السليمانية، وفقا لتقارير الحكومة. 1،842إلى بابل، و 5،444و
 

  النزوح حدة قد أدى تصاعد هرعت الوكاالت اإلنسانية لتقديم المساعدة، واعتبرت الغذاء والماء والمأوى من اإلحتياجات ذات األولوية. و
ووحدات من الرمادي إلى الحاجة الفورية لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في حاالت الطوارئ )نقل المياه والمراحيض، 

 في حاجة ماسة إلى مياه الشرب. من المتنقليننازح  54،444اإلستحمام، ومستلزمات النظافة(. وهناك أكثر من 
 

الحدود   .CODsو العمل مجموعاتو، 5102 آذار مارسمصدر الخريطة : مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة / 
واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة على هذه الخريطة ال تعني إقراراً أو قبوالً رسمياً من قبل األمم المتحدة. تم تصميم الخريطة 

 5102 نيسان ابريل 50بتأريخ 
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 أسرة( في  1،112شخص ) 55،144مواد اإلغاثة األساسية إلى أكثر من نيسان أبريل،  15 بتأريخألمم المتحدة لالجئين وزعت وكالة ا
 محافظتي األنبار وبغداد وتعمل على تطوير ثالثة مراكز جماعية في بغداد، مع أربعة مواقع إضافية قيد النظر.

 
 شخص من الفارين من الرمادي من خالل حصص االستجابة الفورية  04،444لى يقدم برنامج األغذية العالمي المساعدة إلى ما يصل ا

نازح داخليًا في المناطق التي تسيطر عليوا الحكومة في شرق  05،444قدم الشركاء المساعدة إلى حوالي و التي تكفي لمدة ثالثة أيام. 
م شرق مدينة الرمادي، ك 54حوالي الخالدية والحبانية،  . وتم توزيع المساعدات في ناحيةنيسان أبريل 55و  50بين  محافظة األنبار

 م غرب بغداد.ك 04حوالي وفي ناحية عامرية الفلوجة 
 

  .لعديد من الذين وصوا بسالم ل مساعدةال تقديم وتموقف اآلالف من الناس في طوابير عند نقاط التفتيش للدخول إلى العاصمة العراقية
المواد الغذائية األساسية والمستلزمات اإلنسانية األخرى. في حين إنخفض  تتضمني تالإلى المدينة من خالل توزيع الوكاالت المشتركة 
غداد، وقد فظتي األنبار وباالذين كانوا عالقين عند جسر بزيبز والقاطنين بين محمن بشكل ملحوظ عدد األشخاص النازحين حديثًا 

 تباينت التقارير في ما إذا كان إشتراط وجود كفيل محلي للدخول إلى محافظة بغداد أو انه ألغي بالكامل.
 

  .أسرة  551أسرة إلى السليمانية، أي بزيادة قدرها  1،144لجأ وقد إنتقل غالبية النازحين في الجسر إلى محافظتي السليمانية أو بغداد
. وفي الغالب، يقطن الوافدون الجدد من الرمادي في المواقع الحضرية. وتعمل مفوضية األمم نيسان أبريل 14بتأريخ  عن اليوم السابق

 المتحدة لآلجئين على إستحصال موافقة الحكومة الفتتاح مخيمي كبرتو وتازار للنازحين.
 

  لسريعة لناحية العلم في محافظة صالح مجموعة من آلية االستجابة ا 1،444حصة من حصص االستجابة الفورية و 1،444تم تسليم
 الدين، ومن المقرر أن تستمر التوزيعات وفقًا للحاجة السائدة.

 
 سنة من  14و  58، باستثناء الرجال ما بين حديثاً تستمر في قبول األسر النازحة ن المحافظة سبأأبريل نيسان  14 في أكد محافظ بابل

القتال من أجل إستعادة السيطرة على مدنوم في األنبار التي  على الرجال في هذه الفئة العمريةالعمر. وعلى ما يبدو، فقد حث المحافظ 
 تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، مشددًا على ضرورة الحفاظ على األمن في بابل.

 
 الستجابة السريعة التي تبذلوا كل من الحكومة والوكاالت وينتشر غالبية النازحين الجدد في مواقع عديدة غير محددة مما يعيق جوود ا

 اإلنسانية والعاملين على تقديم اإلغاثة في الرمادي.
 

  إستجابة للتدفق الوائل للنازحين داخليًا، حدد مركز التنسيق والرصد المشترك سبعة مواقع لمراكز جماعية إضافية في بغداد. وقد أجرت
نَّ مفوضية األمم المتحدة لالجئين  ستخدام الفوري. وتعمل وكاالت األمم لإل منوا في طور اإلعداد 5-1تقييم أربعة من المواقع، وا 
ة تركيب مرافق المياه والصرف الصحي والمأوى والخدمات األخرى لضمان إتاحة تقديم المساعدة لالمتحدة على تنسيق ومناقشة مسأ

 السريعة عند اإلنتواء من التقييمات.
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 نسانيةاالستجابة اإل
 المأوى والمواد غير الغذائية 

 :اإلحتياجات

  تشكل الحاجة الضرورية للسكان النازحين في الرمادي.والتي تتواصل عملية تقديم المساعدة الخاصة بالمأوى والمواد غير الغذائية 
  مؤخرًا. وقد ُسلط الضوء على الحاجة يبحث شركاء المجموعة على خيارات لتوسيع تغطيتوم في محافظة كركوك إستجابًة للدعوة للعمل

 من النازحين الجدد. 54،444الفورية إلقامة مخيم لتوفير المأوى لحوالي 

 
 :االستجابة

  خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. توفرفارغًا بسبب عدم في بغداد ال يزال المركز الجماعي في الوقف السني 
  أصدرتTWIG  شروع حول أنشطة اإلستعداد لفصل الصيف. وتوضع الصيغة النوائية لوذا المشروع هذا لمحة عامة عن مسودة م

 األسبوع لتوحيد استجابة المجموعة الحتياجات النازحين هذا الصيف.
  مجموعة من المواد غير الغذائية إلى السكان النازحين حديثًا، وخاصة في محافظتي األنبار وبغداد. 1،042حتى اآلن، تم توزيع 
 خيمة في بغداد الستيعاب الوافدين الجدد. 25خيمة، ومخيم آخر يتكون من  15شاء مخيم إنتقالي واحد يتكون من أن 
  خيمة على النازحين الجدد في محافظة األنبار 544توزيع 
  في منطقة الغزالية. اتالمخيم أحد أسرة في 044بناء على طلب من مجلس محافظة بغداد، سيتم إنشاء مركز جماعي الستيعاب نحو 
  أسر الدعم الخاص بالمواد غير الغذائية في المثنى وكركوك. 142تسلمت أكثر من 
  أسرة نازحة. 5،151خيمة في كربالء وصالح الدين وكركوك وبغداد لتوفر المسكن ل  5،151توزيع أكثر من 

 

 الثغرات والمعوقات:
  ني فارغًا بسبب عدم توفر خدمات المياه والصرف الصحي.مركز الجماعي التابع للوقف السالفي بغداد، ال يزال 

 
 الحماية 

 :اإلحتياجات
 تقييدات الدخول والتنقل

 األسر من دخول محافظة بغداد عند نقاط التفتيش بسبب شرط الكفالة. لذا إضطروا إلى البحث عن طرق بديلة للخروج من  ُمنعت
جه التحديد عوائق في الدخول على الرغم من وجود على و . وقد واجه الرجال المحافظةداخل محافظة األنبار أو البحث عن مالذ آمن 

شرط الكفالة  إلغاءال توجد رؤية موحدة حول تعليمات ، و بشكل تعسفي تم تطبيقهوثائق وكفيل. ويبدو أن وجود كفيل محلي للدخول قد 
 لدخول محافظة بغداد من قبل الحكومة حتى اآلن.

  إثبات الكفيل عند نقاط التفتيش لب من بعض األسر عدة مرات محافظة بغداد إلى محدودية حرية الحركة. وقد طُ أشار النازحون في
داخل بغداد أو في المناطق التي كانوا يعتزمون اإلقامة فيوا. وقد ودفعت هذه المتطلبات بعض النازحين للعودة إلى أماكن أخرى آمنة 

 .داخل األنبار مثل الخالدية والحبانية
  للنازحين  ُيسمحنيسان أبريل التي أصدرها محافظ بابل ورئيس اللجنة األمنية العليا، بأنه لن  55وفقا للتعليمات الجديدة الصادرة يوم

بالقلق من إحتمالية تشعر السلطات  ، كما أنَّ محافظة بابل سنة من الدخول إلى 14-58الذكور من األنبار الذين تتراوح أعمارهم بين 
لجميع النازحين اآلخرين من لكفيل النازحة. وال تزال هناك حاجة  األسرصر تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام مع تسلل عنا
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األنبار الذين يحاولون الدخول الى بابل. وتدرس السلطات في بغداد إنشاء مخيم للرجال القادمين من األنبار الذي لن يسمح لوم دخول 
 محافظة بابل.

 أنوا لن تسمح بدخول المزيد من النازحين حيث وصلت المحافظة إلى أقصى بنيسان أبريل  55محافظة النجف في في لطات أعلنت الس
 طاقتوا.

 أما في محافظةنيسان أبريل.  14دات على الدخول إلى محافظة كربالء في وقت سابق، ولكن تم رفع القيد إعتبارًا من فرضت تقي 
 محافظة ولم يتم العمل بنظام الكفالة.اللم ُيسمح للنازحين الجدد الدخول إلى واسط، ف

  شخص من أسر النازحين والعائدين في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى. وال يمكن لوؤالء النازحين أن  1،444تم تسجيل ما يقدر بنحو
مجموعة مسلحة، إما من أجل المال أو ألسباب طائفية. ومعظم يتنقلوا بحرية بسبب الخوف من اإلعتقال، والقتل أو اإلختطاف من قبل 

 خيار اإلنتقال إلى مناطق أكثر أمنا في ديالى. يدرسونأسر النازحين 
  إقليم كوردستان العراق من خالل كالر في جنوب محافظة السليمانية دون إلى نيسان أبريل، كان النازحون يدخلون في الغالب  55حتى

 شروط الكفالة.
 

 النزوح والعودة

  السامية لألمم المتحدة  مفوضيةحسب التقرير الصادر عن ال نيسان أبريل 14عائلة نازحة جديدة في محافظة بابل بتأريخ  514وصلت
 . ويقيم النازحون مع أقاربوم، في مدرسة واحدة والمباني غير المكتملة.لشؤون الالجئين

 ضمن محافظة بغداد. نازحة حديثاً أسرة  5،444نيسان أبريل، تم تسجيل  14 بتأريخ 
  أسرة نازحة من ثالث قرى )العباسية، وحنبيس، وجماركي( في محافظة ديالى إلى قراهم. وقد رفض غالبية  504عاد ما يقدر بنحو

النازحين العودة بسبب المخاوف األمنية أو الخوف من أن أسماءهم قد وضعت في القائمة السوداء من قبل الجماعات المسلحة 
والشرطة. ووفقًا التفاق بين قادة المجتمع المحلي من النازحين وقوات األمن العراقية، فمن المتوقع أن تشود عملية عودة النازحين إلى 

 مواطنوم األصلية أعدادًا إضافيًة.
   تمكن تفلم . وألن تكلفة النقل إلى السليمانية باهضة، نيسان أبريل 14 بتأريخ أسرة من الرمادي إلى محافظة السليمانية 1،151وصلت

    القيام بوذه الرحلة. ويسعى الوافدون الجدد إلى اإلقامة التجارية وفق تقرير للشركاء في المجال اإلنساني. المقتدرة ماديًا منإال األسر 
 

 االستجابة:
 على الطريق السريع بين  21جسر بزيبز ونقطة تفتيش و وسفية، تعمل السلطات العراقية على إنشاء ثالثة مراكز للعبور في صدر الي

أقضية الفلوجة والمحمودية في محافظة األنبار. كما أجرت المفوضية عملية رصد الحماية في جسر بزيبز ونقاط التفتيش، ودعت كذلك 
 لرفع شرط الكفالة.

  أسرة في محافظة بغداد، وذلك لتحديد  5،554، ومحافظة بابلفي أسرة نازحة  514ل أنوى مراقبو الحماية تقييم اإلحتياجات السريعة
  األسر الضعيفة، واستودافوم بالمساعدة.

 للحصول على المعلومات واستودافوم للحصول على المساعدة، بما في ذلك  يةتم تحديد األسر القريبة من مراكز العائدين المجتمع
 مستلزمات اإلغاثة األساسية.

  بدعم من المفوضية السامية لألمم المتنحدة لشؤون الالجئين عملية تسجيل على مستوى األسر، ويشمل و  والموجرين،يجري مكتب الوجرة
  األسر النازحة الجديدة من الرمادي التي وصلت إلى نقاط التفتيش في جنوب محافظة السليمانية.

 ات النفسية واإلجتماعية لتحسين تنسيق االستجابة للنساء حاالت العنف الجنسي في دهوك جميع مقدمي الخدمفي الفريق العامل  يتتبع
الخدمات النفسية واإلجتماعية للناجين في  تقديمالنازحات من األيزيدية. وتبذل الجوود لتقييم قدرات الموظفين وتحديد أولئك القادرين على 

 مواقع مختلفة.
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 الثغرات والمعوقات:
 ان يشكل تحديًا. وتشير التقارير إلى فرض قيود على الوصول إلى محافظات بغداد وبابل ال يزال تقييد التنقل والوصول إلى بر األم

 والنجف وواسط وكربالء.
  المأوى غير المالئم وعدم توفر المساكن تحديًا رئيسيًا يواجه النازحين في األنبار عند وصولوم الى بغداد مسألة شكلتزال تال. 
  واجه  وقدقضاء المقدادية في محافظة ديالى بأنوم وجدوا منازلوم مسروقة ومدمرة. في ن العائدون إلى مواطنوم األصلية و النازحأفاد

ون على سالمتوم بسبب توديدات الجماعات المسلحة. كما أن األوضاع حصول على الخدمات األساسية، ويخشن صعوبة في الو النازح
 ه المرحلة.في المنطقة ليست مواتية للعودة في هذ

  أشار أعضاء الفريق المتخصص بحاالت العنف الجنسي في دهوك إلى ضعف نظام اإلحالة، ونقص خدمات الصحة العقلية، وغياب
جتماعي المحلي بشكل الدعم النفسي واإلسر والمجتمعات، والرجال والصبيان، فضاًل عن تدهور خدمات الدعم النفسي واالجتماعي لألُ 

 عام.
 حتى إشعار آخر في محافظة أربيل، وتقليص عملوا في محافظة بريل نيسان أ 50ت المنظمة الدولية للمعوقين في تم تعليق تدخال

وسائل النقل لألشخاص الذين يعانون من األمراض  خدمات عن توفيرنقطاع هذا اإليتضمن و دهوك، وذلك بسبب ثغرات التمويل. 
 مشكلة صحية خطيرة.يمثل و المزمنة على الخدمات الصحية المتخصصة، 

  العديد  مشاركةمن الصعب الحفاظ  على الطابع المدني لمخيمات النازحين في إقليم كوردستان العراق نظرًا لكثافة وجود األسلحة وحقيقة
 من النازحين بشكل مباشر في الحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام.

 
 األمن الغذائي 

 :اإلحتياجات
 .يعتبر الغذاء الحاجة األولوية في أجزاء من محافظات األنبار وصالح الدين وديالى وبغداد 
 ناحية النفير، وقضاء الشامية، وقضاء افاق(، وكذلك   (هناك حاجة إلى إمدادات الغذاء في المحافظات الجنوبية: الديوانية والنجف

حزم المحافظة ميسان. العديد من النازحين غير مشمولين في نظام التوزيع العام التابع لوزارة للتجارة، وال يستطيعون الحصول على 
 .ئيةالغذا

 هارشم للنازحين(.و  ،يل )مخيمي بحركةتستمر إحتياجات المساعدات الغذائية في إقليم كوردستان العراق في كل من دهوك وأرب 
  أشار التقييم الذي قام به الشركاء إلى أن الصراع في األنبار قد أثر بشكل كبير على سبل العيش الزراعية، وخاصة خفض كمية

نتاج والقمح والشعير، وزيادة تكلفة المدخالت الزراعية. هناك حاجة عاجلة لتوفير المدخالت الزراعية مثل  البذور والمبيدات، الخضار وا 
 واألسمدة، والثروة الحيوانية.

 
 االستجابة:

  شخص من الفارين من الرمادي من خالل الحصص الغذائية التي  04،444يقدم برنامج األغذية العالمي المساعدة إلى ما يصل ل
 أيام. 5تكفي لمدة 

  محافظة األنبار. نازح في 05،444ساعدت منظمة الخالص اإلنسانية، وبرنامج األغذية العالمي 
  شخص من النازحين الجدد في مختلف أنحاء بغداد. 1،214ساعد شركاء مجموعة العمل 
  طالبًا  814نيسان أبريل، قدم كل من برنامج األغذية العالمي ومنظمة المعونة اإلسالمية الحصص الغذائية الجاهزة إلى  50بتأريخ

 1،444ساعدت منظمة الخالص اإلنسانية، وبرنامج األغذية العالمي كما ء أبو غريب. نازحًا من جامعة األنبار الذين تم نقلوم إلى قضا
 كلم غرب بغداد. 01توفير الغذاء في منطقة جسر بزيبز، من خالل  شخص 
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 الثغرات والمعوقات:
  فر األشخاص الضعفاء من ال يزال اآلالف من الناس في طوابير اإلنتظار عند نقاط التفتيش محاولين الدخول إلى مدينة بغداد. وقد

إلى مناطق آمنة داخل األنبار، ومدينة بغداد ومنطقة أبو غريب في  األنبارفي محافظة  المدينة المحاصرة جزئيًا في حديثة، وأيضاً 
 محافظة بغداد.

 افظات صالح الدين أدى الصراع المكثف وطرق اإلمداد المحجوبة إلى إرتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وانخفاض األجور في مح
 ونينوى وكركوك واألنبار. وعلى األرجح، سوف سيؤثر هذا سلبًا على األمن الغذائي لجميع السكان.

 .يكشف إنعدام وجود فرص العمل وانخفاض األجور عن تدني القوة الشرائية لدى األفراد في محافظة نينوى 
 
 

 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

 :اإلحتياجات

 ة الصحية في حاالت الطوارئ، بما في ذلك نقل فوالنظا النزوح من الرمادي توفير خدمات المياه والصرف الصحي حدة تصاعد يتطلب
 المياه، والمراحيض، ووحدات اإلستحمام، ومستلزمات النظافة.

 .هناك حاجة لزيادة القدرة على االستجابة لإلحتياجات الفورية للنازحين الجدد 
  من مخزونات الطوارئ لالستجابة إلحتياجات السكان المتضررين.هناك حاجة لمزيد 
 شخص من النازحين المتنقلين. 54،444مياه الشرب ألكثر من توفير هناك حاجة عاجلة ل 
  ون في مخيم كوراتو للنازحين إلى خدمات ر أسرة من النازحين الجدد القادمين من الرمادي، الذين سيستق 581ما ال يقل عن سيحتاج

 ه والصرف الصحي والنظافة الصحية المستمرة.الميا
  أسرة نازحة في محافظة النجف. 55،844هناك حاجة عاجلة إلمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية األساسية ألكثر من 
 .النازحون في مخيم الجبايش في محافظة ذي قار يعانون من عدم توفر المياه اآلمنة 
  والحمامات ومياه الشرب في مخيم ميسان الرحمة.هناك حاجة للمرافق الصحية 
  .تواجه مخيمات النازحين داخليًا في محافظة دهوك تحديات متعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والبنية التحتية األساسية

نًّ مستوى اإلستثمار لتحسين البنية التحتية وخفض تكاليف التشغيل موم. وتعد مسألة سحب المياه الثقيلة ورفع القمامة محط قلق  وا 
 ثابت.

  إعادة تأهيل ودعم لضمان توفير الخدمة الالزمةإلى تحتاج مناطق العودة التي يمكن الوصول إليوا 
 ستزداد الحاجة والطلب على المياه اآلمنه خالل فصل الصيف. 

 

 :االستجابة

  والصرف الصحي وخدمات ساعة األولى من خالل توفير المياه المعبأة،  10استجاب شركاء المياه والصرف الصحي في ال
وتم تقديموا إلى  ،والنظافة الصحية، والمواد غير الغذائية، والمراحيض المتنقلة ووحدات اإلستحمام، باإلضافة إلى خزانات المياه

 ن من الرمادي الى بغداد.من النازحين القادمي 54،444حوالي 
 نازح في مناطق النزوح التي أمكن الوصول إليوا حديثًا في األنبار. 554،444يستمر توفير خدمات نقل المياه بالشاحنات ل 
  ة الصحية في ثالثة فالصرف الصحي والنظاوتقديم خدمات اإلنتواء من توزيع مستلزمات النظافة وغيرها من المواد غير الغذائية

 في محافظة صالح الدين. مواقع 
  تم تركيب مرافق الصرف الصحي وتوزيع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والمواد غير الغذائية في مواقع النزوح الجديدة

 في محافظة ديالى.
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 ي غير قدم الشركاء في دهوك خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للنازحين في المساكن غير الرسمية والمبان
 المكتملة.

 .يتم تقليص نقل المياه مع بناء شبكات المياه المستدامة في بعض المناطق 
  يجري حاليًا توفير الماء الكافي للنازحين في مخيمات دهوك من قبل شركاء المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من خالل

 52عمليات صيانة مرافق المياه والصرف الصحي في  تستمرشبكة توزيع المياه ويجري نقل المياه بالشاحنات عند االقتضاء. و 
 مخيمًا.

 الثغرات والمعوقات:
 .ال تزال تشكل قيود التمويل الخاصة بالمياه والصرف الصحي األساسي تحديًا كبيرًا 
  مدينة هيت( إلى توقف أنشطة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. في مناطق معينة )على سبيل المثالأدى انعدام األمن 
  التجويز غير الكافي من الكلور في البالد أدى إلى إعاقة قدرة الشركاء في تقديم الدعم من خالل نقل المياه بالشاحنات في حاالت

 الطوارئ.
 حي والنظافة الصحية بسبب اإلختالفات في تصاميم البنية تشكل العمليات والصيانة تحديات كبيرة أمام شركاء المياه والصرف الص

 التحتية.
 

 لصحةا
 :اإلحتياجات

  الحاجة لخدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية األساسية للنازحين والالجئين، فضاًل عن المجتمعات المضيفة وغير المضيفة
 المتضررة ال تزال من األولويات.

  المنشآت الصحية الثابتة ونشر الفرق المتنقلة في مناطق الصراعات الناشئة، بما في ذلك سامراء ومناطق التأكيد على ضرورة دعم
 أخرى في محافظة صالح الدين.

 .التركيز على الكشف المبكر والتحقيق من تنبيوات المرض واالستجابة لتفشي المرض في الوقت المناسب 
 

 االستجابة: 
 ق الشركاء عيادتين طبيتين متنقلتين في نواية جسر بزيبز من محافظة األنبار إلى محافظة بغداد. كما إستجابة للوضع في األنبار، أطل

 أنشئ أيضًا مركزين للرعاية الصحية األولية؛ أحدهما في ناحية عامرية الفلوجة واآلخر في قضاء النخيب. 
 كما سيتم وخدمات الصحة النفسية واإلجتماعيةر المعدية تم توفير تدخالت الرعاية الصحية األولية األساسية، بما في األمراض غي .

 تعزيز مراقبة األمراض والسيطرة عليوا.
 ن. وتم تقديم المساعدة ل و ن التي يتمركز فيوا النازحكاتم توفير خدمات الرعاية السابقة للوالدة من خالل مراكز الصحة العامة في األم

 حالة. 020الماهرات، وأجريت عمليات قيصرية ل حالة والدة من قبل القابالت  5،000
  نشر شركاء الصحة ست سيارات إسعاف، ولكل منوا طبيب واحد واثنين من المسعفين واألدوية المنقذة للحياة، وتوفير الخدمات

 اإلستشارية واللقاحات الطبية.
 

 الثغرات والمعوقات:
 مثقلة بسبب العدد الكبير للنازحين في اإلقليم.ردستان العراق و ال تزال خدمات الصحة في حكومة إقليم ك 
  ال تزال تشكل المناطق التي يصعب الوصول إليوا مبعث قلق خاص لدى الجوات المعنية بالصحة وخاصة في المناطق التي تعاني من

 ة المحدودة في نظام إيصال الخدمات الصحية المحلية.ر القد
 ين المؤهلين. وقد وضعت الحلول لوذا الوضع بشكل فعال.إستمرار التحديات في إستقطاب الموظفين المحلي 
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 التعليم  

 :اإلحتياجات
  0من األطفال في سن المدرسة الذين تتراوح أعمارهم بين  204،444مليون طفل في مختلف أنحاء العراق، هناك أكثر من  1.2من بين- 

 أعوام.  1-0طفل آخرين قبل سن المدرسة، أي بعمر  511،444عامًا، وكذلك  52
  الء األطفال يحضرون حاليًا التعليم الرسمي. وعالوة على ذلك، فقد في المائة بقليل من هؤ  55ُتشير التقديرات الحالية إلى أنَّ ما يزيد عن

 في المائة من األطفال النازحين أكثر من سنة عن التعليم الرسمي. 24غاب أكثر من 
  مليون طفل من المجتمع المضيف من األزمة في مختلف أنحاء العراق مما يمثل ضغطًا إضافيًا على نظام التعليم  5.1تضرر أكثر من

 .لُمجودا
 

 االستجابة: 
 نشاء الفصول الدراسية الجاهزة. 514،444تسويل إيصال التعليم ألكثر من بشركاء التعليم  قام  طفل من خالل توفير مدارس الخيام وا 
 طفل. ويستمر  50،444عم ألكثر من تم تقديم الدعم النفسي واإلجتماعي من خالل األنشطة الترفيوية وغيرها من األنشطة التي تقدم الد

 شركاء المجموعة في تدريب العاملين في مجال التعليم لتوفير الدعم الالزم لألطفال.
  توفير التعليم النظامي اآلن ألطفال النازحين داخليًا في مخيم جم مشكو للنازحين في محافظة دهوك. وقد ل مدرسة جديدةتشييد اإلنتواء من

 البًا حتى اآلن، وهناك توقعات بزبادة األعداد.ط 1،150سجلت المدرسة 
  تم تقديم أربعة خيام ألربع مدارس في بغداد الستخداموا في األنشطة  كماطفل في محافظة بغداد.  044خيمة ليستفاد منوا  55تم تركيب

 مدرسة في محافظة ديالى. 00طفل من تنظيف  14،444النفسية واإلجتماعية. ويستفاد أكثر من 
  يا مجموعة التعليم، بالتعاون مع وزارة التربية في العراق ووزارة التربية في إقليم كوردستان يجتمعون حاليًا لوضع سياقات المعايير الدنشركاء

بة منصات توجيوة حول كيفية االستعداد واالستجا العراقللشبكة الدولية للتعليم في حاالت الطوارئ. وستوفر المعايير الدنيا المتفق عليوا في 
 لحاالت الطوارئ الحالية.

 
 الثغرات والمعوقات:

 .هناك حاجة لموارد إضافية لزيادة فرص الحصول على فرص التعليم الذي يستودف األطفال المعرضين لخطر التسرب من النظام 
  حيث ال تزال تشكل المسافة البعيدة إلى المدارس  ،لمدارس في البلدات والمدنإلى هناك حاجة لتوفير خدمة النقل للطالب النازحين للذهاب

 عائقًا أمام تعليم الكثير من النازحين الذين إنتقلوا إلى مناطق بعيدة عن المدارس أو مراكز التعلم.
 تعليم الجيد توفير المن أجل مزيد من لوازم التعليم مثل الكتب المدرسية والقرطاسية والمكاتب وغيرها من المعدات المطلوبة لهناك حاجة ل

 لألطفال.
 
 

 الخدمات اللوجستية 

 اإلحتياجات:
  وتوافر األصول.تعمل المجموعة اللوجستية على تلبية الحاجة في الحصول على المعلومات اللوجستية المنتظمة والمحدثة عن حالة الطرق 
 لطوارئ وخطة االستجابة اإلنسانية.حاالت ايتم جمع المعلومات ألغراض التخطيط ل 
  مع مركز العمليات اإلنسانية للحصول على المعلومات اللوجستية والتخطيط.المجموعة تنسق 

 

 االستجابة: 
  مفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وصندوق السكان ومنظمة التمت تويئة المواد المخزونة في بغداد من المنظمة الدولية للوجرة و
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 على خلفية األزمة 
(، بما في ذلك البعثيين والميليشيات القبلية وأعضاء النظام السابق AOGsجماعات المعارضة المسلحة )بيد  1450 حزيران 5الموصل يوم منذ سقوط 

راق في نينوى وصالح من محافظات الع شاسعةعلى مساحات  ةسيطر الو )داعش(،  دولة اإلسالمية في العراق والشامال تنظيم إلى جنب مع اً ، جنبينلعسكرياو 
 إلى حالياً  ويخضعونالفلوجة والصقالوية و رشاد، والحويجة والرياض الو بيجي والقيارة وسنجار وسليمان بك و  دن الموصل وتكريت وتلعفر، ومالدين وديالى

وقد سالمية في العراق والشام. نبار تحت سيطرة الدولة اإلكانت الكثير من المناطق في األ، 1450سيطرة جماعات المعارضة المسلحة. منذ  كانون الثاني 
مليون منذ كانون الثاني من العام  1.2كثر من حيث نزح أ ،أكبر تجمعات النازحين في العالم ذلك نزوح داخلي واسع النطاق. ويعتبر العراق اآلن أحد نجم عن
 الماضي.

 

ية إلى حديثة والبغدادي. وقد طلبت منظمة اليونيسيف من مجموعة اللوجستيات تنسيق آلية االستجابة الصحة العالمية من أجل االستجابة الثان
 السريعة مع برنامج األغذية العالمي والوكاالت المعنية األخرى. وقد بدأ التخطيط لذلك.

 ل للموارد المتاحة وتوفير منصات التنسيق تعمل مجموعة اللوجستيات على تعزيز تبادل المعلومات بين الشركاء لتحقيق اإلستخدام األمث
 اللوجستية. وتتضمن هذه كل من الموقع أدناه والخرائط، وغيرها من المنتجات اإلعالمية

 . [http://www.logcluster.org/ops/irq14aيرجى زيارة الموقع على: 
 

 ئموعة اإلتصاالت في حاالت الطوار مج 
 االستجابة:

  ية، وذلك لضمان ربط نمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسااأل بحاالت الطوارئ في برمجة أجوزة الالسلكي لمكتإستمر فريق اإلتصاالت في
 جميع أجوزة الالسلكي مع مقابس الشيفرة الجديدة على نطاق البلد لتعزيز أمن العاملين في المجال اإلنساني.

 ساعة 10دمة على مدى بدأ المشغل في مركز التصاالت في أربيل العمل لضمان إتاحة الخ. 
 

 التنسيق العام
صد المشترك في بغداد لتعزيز تبادل المعلومات حول والر مركز التنسيق يعمل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أيضا بشكل وثيق مع 

عاملين حركة وموقع األسر النازحة، وكذلك لتنسيق المساعدة الفعالة في الوقت المناسب من خالل تقديم مواد اإلغاثة وتوفير الخدمات عن طريق ال
جوود للألمم المتحدة إلى دعم الشركاء في المجال اإلنساني  صد المشترك، وقد أشار المنسق اإلنسانيوالر مركز التنسيق في المجال اإلنساني داخل 

 .األخيرة مخيمات التي أنشأتواالالحكومة في خمس من 
 

نيسان أبريل ويستمر لتوحيد تقارير  50مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أول تحديث لوا في  في استجابة لألزمة في الرمادي، أصدر
 وكاالت األمم المتحدة وشركائوا في االستجابة اإلنسانية. سيتم إصدار المزيد من التحديثات كما يملي الوضع.الوضع اإلنساني من 

 
 
 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:
  massella@un.org  :األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مكتب رئيس أنتونيو ماسيال نائبالسيد 

 4379 184 751 (0) 964+رقم الواتف: 
 swanson@un.orgدايفد سوانسن، مسؤول قسم اإلعالم العام، السيد 

 0849-377-750(0) 964+  :رقم الواتف
 https://iraq.humanitarianresponse.info لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط :
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