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

 أزمة العراق
 (2015 يونيو/ حزيران 30 - 24) 50رقم اإلنساني تقرير الوضع 

 
ولسرعة . 2015حزيران/ يونيو  30 - 24التقرير الفترة من ىذا تنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني. ويغطي األمم المتحدة لتم إعداد ىذا التقرير من قبل مكتب 

 10 بحمولسيصدر التقرير المقبل  ميزية.ي ىو التقرير الصادر بالمغة األنجالتقرير الرسم بينمارسميًا، اليعتبر ىذا القرير كما أنَّ  تكون األرقام والمواقع المدرجة في ىذا التقرير غير دقيقة. الوضع، فقدتغير 
 . 2015 تموز / يوليو

 

 العناوين الرئيسية
  20،000  من النازحين الُجدد في محافظة صبلح الدينشخص 

 اإلنسانية العائدون في تكريت يحتاجون إلى المساعدة 
 قمق حول عمميات العودة القسرية في كركوك 

  بدء العمل في مركز اإلتصاالت المشترك لمنازحين بتأريخ

 حزيران / يونيو 30

 زخمبال بدأ لمعراق المجمع اإلنساني التمويل. 

  في إعاقة إيصال المساعدة اإلنسانية لؤلشخاص  تسببتقمة التمويل

 المعوزين

 

 

 
 اإلنساني نظرة عامة عمى الوضع

شخص( من الدجيل وبمد، وقضاء سامراء في محافظة صبلح الدين وقضاء الحويجة في محافظة  20،000أسرة )حوالي  3،400نزح أكثر من 
طن األسر وتحتمي تقو يونيو. / حزيران  30في  النزوحمن المنظمة الدولية لميجرة ومصفوفة تتبع  حسب تقرير كبلً  ،خيرالصراع األ جراءكركوك 

 من ما يقرب . ويصل عددىممستأجرة في المنطقةالمساكن ال، بما في ذلك المخيمات والمدارس والمباني غير المكتممة و مواقع مختمفة في
موجة النزوح األخيرة من المنظمات غير الحكومية عمى مستوى المجتمع المحمي  ىحدأل. وتحققت التقييمات نازح داخل المحافظة 150،000

 .قضاء بمد منذ أوائل حزيران/ يونيوالتابعة لسحاقي ناحية اإلستة مواقع مختمفة في  لؤلسر النازحة من
 
تكريت.  مدينةشخص( عادوا إلى  13،000)حوالي أسرة  2،200بأن  ،يونيو حزيران / 27و 14 في الفترة ما بينذكرت المنظمة الدولية لميجرة و 

. المنصرمبريل أاستعادة المنطقة في نيسان/ من قوات األمن العراقية  تمكنتتكريت بعد ان  مدينةشخص( في  98،000) ب دروقد عاد ما يق
 .فورية بما في ذلك المساعدات الغذائيةالماسة و الالكثير من ىذه األسر إلى المساعدات اإلنسانية حتاج وت
 

الحتياجات النازحين وأولئك الذين يسعون لمعودة إلى محافظة  ييماً حزيران / يونيو تق 30بين الوكاالت يوم  ةأجرت بعثة التقييم اإلنساني المشترك
عمى و جماعية مختمفة في تكريت وسامراء وقضاء بمد، بما في ذلك ناحية الضموعية.  سكن عدة مواقع ومراكز وتمت من خبلليا زيارةصبلح الدين. 



  05تمرير الوضع اإلنساني رلم  –أزمة نازحي العراق 
 

وتشا(لتنسيك الشؤون اإلنسانية )أمكتب األمم المتحدة   

 www.unocha.org بالتنسيك تُنمذ األرواح 

زاء الغذاء باعتباره الشاغل الرئيسي ليم، إقمقيم  عبروا عنالنازحين  إال أنَّ الطعام،  المجتمعات المضيفة والجماعات الخيرية المحميةتقديم الرغم من 
أفادت حيث تكريت،  مدينةم في مكما لم يتمكن الفريق من الوصول إلى ناحية الع. وكذلك الموازم غير الغذائية مثل أدوات المطبخ ومبلبس األطفال

 . ويقطنون ىناك خص( قد نزحوا مؤخراً ش 20،400)حوالي  شخص 3،400البالغ عددىا  األسرن العديد من بأالتقارير 
 

 وتعملشخص.  6،000ية ستيعاباإلقدرة ىذا المخيم  وتبمغ، شتي لمنازحين في محافظة السميمانيةآمخيم  رسمياً ُأفتتح  ،حزيران/ يونيو 29بتأريخ 
الجديد آشتي مخيم الى  بشكل يومي شخصاً  180عائمة ) 30 نقل األمم المتحدة السامية لشؤون الآلجئين عمى المنظمة الدولية لميجرة ومفوضية

 18،000من ما يقرب  لمنازحين حالياً  عربتيضم مخيم و طوعية. نقل النازحين عممية في السميمانية، وكانت  المكتظ بالنازحين عربتمن مخيم 
 .شخص فقط 4،800المقررة تبمغ  يةاالستيعاب تون قابميأغير  نازح  

 
ن و النازح كما يتعرضمحافظة كركوك.  من القسريةعادة إلى عمميات اإل محافظة ديالى القادمين منالنازحين تعرض أعرب الشركاء عن قمقيم إزاء 

حق من كركوك عبر نقطة تفتيش وقد تم طرد البعض منيم في وقت ال التأشير عمييم.التي بحوزتيم و  بطاقة التموينيةوالىوياتيم مصادرة إلى 
عممية جمع القيام بأنيم بصدد بسايش لؤلمم المتحدة ردستاني واألو ردستاني والحزب الديمقراطي الكو تحاد الوطني الكمن اإل أكد كلو  داقوق.

ن نازحي ديالى غير أ غير إعادتيم، يتوجباألشخاص الذين يعيشون في كركوك بيدف تحديد  ممنالمعمومات والعدد الدقيق لمنازحين من ديالى 
 .خطر الطرد يواجيون  الكفالةوراق أالمسجمين، والذين ال يمتمكون 

 
. حزيران / يونيو 22 بتأريخ حسب ما أفادت وزارة اليجرة والميجرين نازحينلممن البطاقات الذكية  420،000أصدرت الحكومة العراقية أكثر من 

في محافظة  بطاقة 48،110و، في محافظة بغداد بطاقة 86،202، وي محافظة أربيلبطاقة صادرة ف 69،237ومن بين تمك البطاقات، كانت 
 .2015الحصول عمى المنح المالية المخصصة ليا في الموازنة العامة الوطنية لعام  منالبطاقات الذكية النازحين  وُتمكنكركوك. 

 
والضرورية  الماسةحتياجات لمشركاء في المجال اإلنساني لبلستجابة إلى اإل الصندوق منحاً ىذا ، ويقدم معراقلتم تأسيس صندوق الجمع اإلنساني 

لمجمس االستشاري، الذي يتألف من ا، و منسق اإلنساني بالنيابة عن منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ الىذا الصندوق من قبل  وُيدارفي العراق. 
األمم المتحدة اإلدارة التنفيذية لمكتب  تيدمم المتحدة. وقد عُ ؤلتين لوكالعن حكومية وممثمين ثنين من المانحين، واثنين من المنظمات غير الإ
في  التخصيصيبدأ سو  المجموعة. عمى تسييل عممية التمويل والمساىمة في عمل شركاء منسقي المجموعات وسيعمل .نسانيةتنسيق الشؤون اإلل

مانيا ساىمت كل من المممكة المتحدة وىولندا وال، في الوقت الحاليو  غسطس.أ ب /آنتصف شير شركاء في مويوزع عمى ال ،يوليو ول من تموز/األ
ن المبمغ أمريكي عمى الرغم من أمميون دوالر  20الدفعة االولى لمتمويل في المنطقة  . وبمغتنساني في العراقوالسويد في صندوق الجمع اإل

 . من الجيات المانحة المنفقة موالاأليعتمد بشكل كبير عمى النيائي 
 

 
 المأوى والمواد غير الغذائية  

 :االستجابة

  ( من خبلل أنشطة توزيع الموازم غير الغذائية.شخص 14،640نازحة ) أسرة 2،440ساعد شركاء المجموعة أكثر من 
  في قضاء مخمور شخص( 4،800عائمة نازحة ) 800ستكمال توزيع الموازم غير الغذائية الصيفية في محافظة أربيل ل اتم 
 .البدء بعممية نقل النازحين من مخيم عربت إلى مخيم آشتي لمنازحين في محافظة السميمانية 
  شخص( الموازم غير الغذائية الصيفية في قضاء بمد، وقضاء سامراء من محافظة صبلح الدين. 4،200أسرة نازحة ) 700تمقت 
  شخص( في قضاء  1،680أسرة نازحة ) 280مبنًا ديني ليأوي أكثر من  90أكمل الشركاء في محافظة واسط عممية إعادة تأىيل

 النعمانية.
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  أكمل الشركاء في قضاء المنصور وقضاء الرصافة في محافظة بغداد عممية إعادة تأىيل مركزين لمسكن الجماعي )مسجدين( المذان
 القواعد الصمبة. شخص( الخيام ألنشائيا عمى 900زحة أخرى )أسرة نا 150 شخصًا(، بينما تمقت 360رة نازحة )أس 60يأويان 

  وقضاء المحمودية في محافظة بغداد ،شخص( الموازم غير الغذائية الصيفية في قضاء الكرخ 2،700أسرة نازحة ) 450تمقت 

 
 الثغرات والمعوقات:

 .نقص التمويل يقوض عممية االستجابة لمنازحين وتوفير الموازم غير الغذائية ليم 

 
 

 والصرف الصحي والنظافة الصحيةالماء   
 :اإلحتياجات

  والشامية في  ،والحمزة ،والديوانية ،فاقة إلى تعزيزات النظافة في أقضية آ( بحاجشخص 2،640أسرة نازحة ) 440ىناك أكثر من
 محافظة القادسية.

  الصحي والنظافة الصحيةخيمة في ناحية عامرية الفموجة في محافظة األنبار من دون خدمات الماء والصرف  650تركيب. 
  ىناك حاجة لخدمات الماء والصرف الصحي والظافة الصحية في ناحية المنصورية في قضاء المقدادية التابع إلى محافظة ديالى حيث

 شخص(. 72،000أسرة ) 12،000عادت أكثر من 
  إلى خدمات التخمص من النفايات  أشخاص( عمى الطريق بين محافظتي كرببلء والنجف بحاجة ماسة 210أسرة نازحة ) 35ىناك

 إلى خدمة تفريغ المياه الثقيمة وتوفير لوازم النظافة صمبة وخدمة جمع القمامة، باإلضافةال
  محافظة ميسانبنقص لوازم النظافة واإلصحاح مشكمة في مخيم الرماح لمنازحين في مدينة العمارة يشكل 
 افة الصحية في مخيم الجبايش في محافظة ذي قار. ىناك حاجة لتعزيز خدمات الماء والصرف الصحي والنظ 

 
 االستجابة: 

  عامرية الفموجة في محافظة األنبار بشكل يومي.، و الحبانية ناحيتي نازح في 21،605تم إيصال الماء بالصياريج ل 
 صندوقًا  36و ،مبردة ىواء 250إبريقًا، و 250 محافظة بغدادبفي قضاء أبو غريب  األىلشخص( في مخيم  1،500نازحًا ) 250تمقى

أسر تضمنت أواني ودالء وحبوب تنقية الماء وتجييزات  10مجموعة من لوازم الماء التي تكفي ل  25لجمع القمامة، باإلضافة إلى 
 النظافة.

 طالب نازح في كمية الزراعة  2،800والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى  ءعمى توفير خدمات الماظة بغداد عمل الشركاء في محاف
 شخص(. 24،000أسرة ) 4،000في قضاء أبو غريب، باإلضافة إلى 

  صحية المستمزمات اللتر لكل منيا مع مجموعة  0،555خزانات مياه بسعة قدرىا  05شخص(  0،055عائمة نازحة ) 005تسممت
 قضاء بمد بمحافظة صبلح الدين.في 

  ُالقادسية محافظة في( شخص 055نازحة ) أسرة 055ـل الصحية متوعيةل حممة تجريأ. 
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 الثغرات والمعوقات:
 والخدمات التجييزات سميمت لضمانوذلك  الضرورة، عند األمن قوات معة التنفيذي الحكومية غير المنظمات بينلتنسيق أكبر حاجة  ىناك 

 .المحدد الوقت في

  تقييدًا كبيراً  المتضررة المناطق في والنظافة الصحية الصحي والصرف المياهالحتياجات  ستجابةلبل التمويل الكاف   توفيرتواجو عممية ،
 الصحي والصرف المياه برامج من المائة في 05ستغمق و . وشيك إغبلقحالة  تواجو الجارية األساسية العمميات من العديدوبالتالي فإن 

 .التمويل من مزيدال تأمين يتم لم ما، يوليوشير تموز/  بنيايةوالنظافة الصحية 
 

 األمن الغذائي 

 :اإلحتياجات
  محافظة. 01مميون شخص في حاجة مستمرة لمدعم الغذائي في  0.0ذكرت مجموعة األمن الغذائي في تقريرىا أن 

 شير  أشارت أداة الرصد عن بعد التابعة لبرنامج األغذية العالمي إلى إزدياد تدىور مؤشر اإلستيبلك الغذائي في محافظة األنبار خبلل
ة. أيار / مايو.  واستيمك النازحون كمية قميمة من األغذية الغنية بالبروتين مثل المحوم والبيض ومنتجات األلبان مقارنة باألشير الماضي

 وذكرت نصف األسر التي شمميا المسح  أنيا تعاني من نقص الغذاء أو المال الكافي لشراء األطعمة في األسبوع السابق لممسح.

  
 اإلستجابة: 

  يونيو /حزيران في طرود العائمة الغذائية مخيماتال في نازح 005،555تمقى. 

  ن.الدي وصبلح األنبار محافظتي عمى التركيز مع حديثاً  لمنازحينالخاصة بحاالت الطوارئ  بزيادة التوزيعات مجموعةال شركاءقام 

 يقرب ما إلى - أيام ثبلثة لمدة طعام وجباتك لؤلكل جاىزةال - االستجابة حصصل فوري  قام أحد شركاء مجموعة األمن الغذائي بتوزيع 
 ./ يونيوحزيران 02 بتأريخ نينوى، بمحافظة تمعفر قضاء في شخص 0،555 من

 دىوك محافظة في الحيوانية األعبلف لتوزيع المستفيدين اختيار تم. 

 والسميمانية وكركوك وأربيل ودىوك نينوى محافظات  في مستفيد 05،555 ل األسمدة توزيع من الثانية الجولة من االنتياء تم. 

 
 الثغرات والمعوقات:

  مع التنسيقعمى  اإلنساني المجال في الشركاءويعمل . تكريت التي استعيدت مؤخراً  مدينة إلى الوصول من مجموعةال شركاءلم يتمكن 
 .ليموصو  تأمين أجل من العراقية الحكومة

 السمطات توافق وقد. األنبار محافظة من مؤخراً  نزحوا الذين ذلك في بما ،أمام النازحين مغمقة السميمانية محافظة في التفتيش نقاط تزال ال 
يتم  حالما كبلر، قضاء لدخول الحاجز العالقة عند العائبلت بعضفي وضع  لمنظر تفتيشال نقطة عند لبلستجابة عمل خطةعمى  المحمية

 .إفتتاح مخيم تازار لمنازحين

  توزيع عممية تستمر لن ضافي،اإل تمويلتوفير ال دون ، ومن الماسة لبلحتياجات ستجابةإلا من لحدفي ا المحدود التمويلتستمر عقبة 
 .سبتمبرشير أيمول /  نياية بعد الجارية الغذائية المواد

 
 

 
 لصحةا

 االستجابة: 
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 حزيران/ يونيو. وخبلل االستجابة، تم توفير تدخبلت الرعاية  26-20إستشارة طبية في الفترة ما بين  23،316ن أكثر م تم تقديم
  الصحية األولية األساسية، بما في ذلك األمراض غير المعدية والصحة النفسية والدعم النفسي واإلجتماعي.

  مناطق التي يتركز عممية قيصرية في ال 737طفل، باإلضافة إلى إجراء  2،596قدمت القاببلت الماىرات المساعدة في والدة أكثر من
 فييا النازحون.

  شخص من النازحين والمجتمعات المتضررة، وتضمنت عبلج األمراض  4،020تم تقديم اإلستشارة الطبية المتخصصة ألكثر من
 حالة إلى المستشفى. 2،525المزمنة، باإلضافة إلى تقديم الدعم النفسي واإلجتماعي. كما تتطمب دخول 

 ة وشركاؤىا الدعم الخاص بخدمات الرعاية الصحية من خبلل الفرق المتنقمة والمراكز الصحية الثابتة في تقدم منظمة الصحة العالمي
 ناحية عامرية الفموجة بمحافظة األنبار؛ عمى طرفي جسر بزيبز، فضبًل عن مدينة الحبانية وناحية الخالدية في محافظة األنبار.

 

 الثغرات والمعوقات:
  ويؤثر نقص التمويل الحاد  ما لم يتم تأمين المزيد من األموال. ،حالة إغبلق قبل شير تشرين األول /أكتوبربرنامجًا صحيًا  83يواجو

 عمى االستجابة لئلحتياجات الصحية الممحة.

 
 
 
 التعليم  

 :اإلحتياجات
  بسبب تعميميمتوقف  منمسنة،  17 – 4في عمر المدارس الذين تتراوح أعمارىم بين ومراىق مميون طفل  3.1ما يقرب من ىناك 

 .الصراع الدائر

 الدراسي العام ىذا نياية في السنة الدراسية الكاممة دون الحصول عمى التعميم نازحينال طفالأ من المائة في 05 من يقرب سيفقد ما. 

  طفل من المجتمعات المضيفة من األزمة في العراق، وىو ما يشكل عبئًا إضافيًا عمى نظام التعميم المثقل مميوني تضرر أكثر من
 بالفعل. 

 
 

 االستجابة: 
  خبلل لم يمتحقوا بالمدارس الذين لؤلطفالعما فات  من أجل التعويض الدراسية الخاصة الصيف فصول عمى مجموعةال شركاءيركز 

 .الماضي الدراسي العام

 عمى قدرتيا وزيادة يونيو،حزيران/  02 يوم بغداد محافظةب غريب أبو منطقة في لمدرستين جاىزة دراسية فصول ثبلثة تسميم تم 
 نازح طالب 055ين الستقبال إضافي دراسيين فصمين بتدائيةاإل اليرموك مدرسة تمقتو . األنبار محافظة من لنازحينا األطفال استضافة

 .ة نازحةطالب 005فصبًل دراسيًا آخر ل  لمبنات اليمامة مدرسة تمقت حين في المدرسة، في

 لنازحينا األطفال ستضافةال لممدارس تسميمياتم  اً جاىز  اً دراسي بلً فص 05 مجموع من شحنة آخر ىي الجاىزة الثبلثة دراسيةال فصولال 
 لمحافظة وحدة 05 تسميم، حيث تم وطالبة طالب 0،055 من ألكثر التعميم عمى الحصول فرص مما أتاح مارس،آذار/  شير منذ

 .بغداد لمحافظة وحدة 00و بابل، محافظة في وحدات 0و ديالى،

 
 

 الثغرات والمعوقات:
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 .المدارس في المناطق المتضررة من الصراع مزدحمة جدًا، وتعمل تمك المدارس بنظام الفترتين وثبلث فترات لتمبية الطمب 
  نوعية التعميم.عدم وجود معممين مؤىمين يقوض 
 ال يزال التمويل منخفضًا في مجموعة التعميم، وبذلك يقيد استجابة التعميم في حاالت الطوارئ بشكل كبير. 

 

 
 الحماية 

 :اإلحتياجات
 

 قضاء في الجارية العسكرية العمميات من الرغم عمى الدين صبلحبمحافظة  تكريت مدينة إلى النازحة ؤلسرىناك حاالت عودة ل تزال ال 
 .بيجي

 
 االستجابة:

  

 قبل( شخص 055) نازحة أسرة 055 ـل المياه يصالاالدعم في  النازحين لجان معبالتعاون  والتسجيل والمساعدة الحمايةفريق مركز  قدم 
 .األنبار بمحافظة ناحية عامرية الفموجة فياء الم مديرية

 اليجرة وزارة في (شخص 00،55) نازحة عائمة 005 بين من( شخصاً  000) نازحة عائمة 20 عن تسجيل الدعوة جيود أسفرت 
 .بغدادمدينة ب اليوسفية صدر منطقة في عطان لمنازحين الكريم عبد مخيم في ،والميجرين

  من خبلل ومتابعتو التقييم دعم وسيتم. نينوى  محافظة في وربيعة، وسنوني، زمار مناطق في قرية 05 ل باأللغام التموث مسح أجري 
 .الضرورة عند يالمجتمعالتعاون و  التخميص أنشطة

 الجديد الموحي الرصد نظام باستخدام دىوك محافظة في نازحة أسرة 100 ل حمايةال مراقبة ُأجريت عممية. 

 بغداد ضواحي فيمخيم التقيو لمنازحين  في لمطفل صديقةال مساحاتال خبلل منواإلجتماعي  النفسي الدعم تقديم تم. 

 
 

 

دارة    المخيمتنسيق وا 
 :اإلحتياجات

 .ىناك حاجة كبيرة إلدارة المخمفات الصمبة والتي تشكل تحديًا كبيرًا في معظم مخيمات النازحين 

 لنازحين.دى اال تزال تشكل الموازم غير الغذائية الصيفية مثل مبردات اليواء والثبلجات الصغيرة وصناديق التبريد الحاجة األولوية ل 
 
 

 : االستجابة
 لدعم إضافية إمدادات إنشاء سيتمو . يوميبشكل  إلى مخيم عربت الماء من لتر 055،555 بتوزيع والميجرين اليجرة زارةت و بدأ 

 غير المنظمات وتقوم. يومياً  لتر 005،555 إلى الموزعة المياه كمية تصلو . المخيم في مؤخراً  وزعتالتي  اليواء مبردات استخدام
 .يومياً  لتر 005،555 توزيعب الحكومية حالياً 
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 مجموعة اإلتصاالت في حاالت الطوارئ  
 االستجابة:

  من مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية  المحافظةفي  اإلتصاالتمحافظة دىوك لنقل مركز البعثة فنية إلى  التخطيط إلرساليتم
 لشؤون الآلجئين إلى فندق جييان.

 

 الثغرات والمعوقات:
 لتمبية إضافية أموال إلى حاجة ىناكو . التمويل في كبيرال نقصنتيجة ال قيود ضمنمجموعة اإلتصاالت في حاالت الطوارئ  تعمل 

 .0500 لعام المقررة حتياجاتاإل
 
 
 

 الخدمات الموجستية 

 :االستجابة
  ،تعمل المجموعة الموجستية عمى تمبية الحاجة في الحصول عمى المعمومات الموجستية المنتظمة والمحدثة عن حالة الطرق واإلختناقات

 باإلضافة إلى توافر ومشاركة األصول. 
 لخدمة التخزينيةتعمل المجموعة بالتنسيق الوثيق مع الشركاء عمى تعزيز مشاركة المعمومات واألصول وتوفير الخدمات العامة وا 
 .تدعم المجموعة الشركاء من خبلل خدمات التخزين في أربيل ودىوك 

 
 

 الثغرات والمعوقات:
 .تتزايد طمبات الشركاء عمى التخزين المشترك في محافظة بغداد. وتدرس المجموعة الموجستية حاليًا مختمف الخيارات المتاحة 

 

 التنسيق العام
يونيو. ويعمل الخط الساخن عمى تزويد المواطنين العراقيين النازحين  حزيران / 30المشترك لمنازحين بتأريخ بدء العمل في مركز اإلتصاالت 

فر جراء الصراع، بالمعمومات حول الخدمات المتاحة ليم، وتتضمن خدمات التسجيل، والتعميم، والصحة، وتوفير المأوى، بدءًا من أربيل، وستتو 

 أنحاء العراق. ومختمفالمعمومات قريبًا في البصرة، 
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 عمى خمفية األزمة 
البعثيين والميميشيات القبمية وأعضاء النظام السابق يم ، بما فيبيد جماعات المعارضة المسمحة 2014حزيران  9الموصل يوم منذ سقوط 

دن الموصل ، وموصبلح الدين وديالىراق في نينوى من محافظات الع شاسعةعمى مساحات  ةسيطر الو داعش،  باإلضافة إلى تنظيم، ينالعسكريو 
سيطرة جماعات  إلى حالياً  ويخضعون الفموجة والصقبلوية و رشاد، والحويجة والرياض والبيجي والقيارة وسنجار وسميمان بك و  وتكريت وتمعفر

وقد نجم سبلمية في العراق والشام. نبار تحت سيطرة الدولة اإلكانت الكثير من المناطق في األ، 2014المعارضة المسمحة. منذ  كانون الثاني 
حيث بمغ عدد األشخاص المحتاجين لممساعدة  ،أزمة إنسانية في العالمأكبر العراق اآلن  وبذلك يواجوذلك نزوح داخمي واسع النطاق.  عن

 2015شخص بتأريخ حزيران/ يونيو ن ييمبل 8اإلنسانية أكثر من 
 

 

 تصال بـ:لمزيد من المعمومات، يرجى اإل
 ,bosco@un.org  األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية: مكتبرئيس  سيد جيوفاني بوسكوال
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