
www.unocha.org 
 تعبئة وتنسيق العمل اإلنساني الفعال والممنهج من خالل الشراكة مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية. علىمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(  يعمل

 التنسيق ينقذ األرواح

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

 أزمة العراق
 (2015 غسطسآب/ أ 18-12) 57رقم اإلنساني تقرير الوضع 

 
تكون األرقام والمواقع المدرجة في هذا  الوضع، فقدتغير لسرعة ونظرًا في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني.  اإلنسانيةتنسيق الشؤون األمم المتحدة لتم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب 

 . 2015 آب/ أغسطس 28 بحلولسيصدر التقرير المقبل و  ليزية.نجباللغة اإل يصدري التقرير الرسم إذ أن  هذا القرير رسميًا، اليعتبر كما  التقرير غير دقيقة.
 

 العناوين الرئيسية
   األنبارال يزال الوضع اإلنساني هشًا، وخاصة في محافظة ،

 إسابيع فضاًل عن القتالحيث تستمر الغارات الجوية منذ 
 الميداني، مما يعرض سالمة وأمن المدنيين للخطر

  للمدنيين  األساسيةشخا  والسلع األال تزال الطرق الرئيسية أمام
 محدودةً 

  في ال تزال تشكل عملية توفير الماء الصالح للشرب مبعث قلِق
عملية نقل الماء بالصهاريج  وتجريإرتفاع درجات الحرارة؛  ظل
 األنبارشخ  من النازحين في محافظة  24،000إلى 

 
  نقل األدوية المنقذة للحياة والمعدات الطبية جوَا إلى مدينة حديثة

 الصحة التسهيالت الآلزمة.، وقدمت وزارة األنبارفي محافظة 
 

 
 
 
 
 

م  8.6 
 األشخا  المعوزين

م  5.6 
األشخا  

 المستهدفين للمساعدة

م  3.2 
 مجموع النازحين

 

م  2.9 
النازحون الذين 
يقيمون خارج 
 المخيمات

م  3.2 
األشخا  

ن من يالمتضرر 
 المجتمع المضيف

م  0.25 
نالآلجئين السوريي  

 
 

 اإلنساني نظرة عامة على الوضع
حيدر السيد العراقي آب/ أغسطس، قام رئيس الوزراء  16بتأريخ فتسمت األسابيع الماضية في العراق بوضع الخطط إلجراء اإلصالح السياسي. إ

، وتهدف التغييرات إلى تحسين حياة الشعب العراقي، وترشيد إستهالك مؤسسات الدولة واجتثاث 22إلى  33العبادي بتخفيض عدد الوزراء من 
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قد تكون  وبذلكوتتضمن المناصب الملغاة ثالثة نواب لرئاسة الوزراء، فضاًل عن وزير حقوق اإلنسان. كما سيتم دمج بعض الوزارات،  الفساد.
 على المستوى اإلتحادي. اإلنسانيةتعريف أو إعادة تعريف المحاورين مع المجموعات هناك حاجة إلى 

إسابيع، فضاًل عن القتال الميداني، مما يعرض منذ ، حيث تستمر الغارات الجوية األنبارال يزال الوضع اإلنساني هشًا، وخاصة في محافظة 
 سالمة وأمن المدنيين للخطر. وفي الفلوجة، ال يمكن لألمم المتحدة التحقق بشكل مباشر من التقارير التي تشير إلى وقوع إصابات في صفوف

محدودًة بسبب الصراع، كما تضررت طرق  األشخا  لمغادرة المناطق الساخنةيسية أمام ال تزال الطرق الرئو المدنيين بسبب الضربات الجوية. 
آب/  14األراضي أكثر أمانًا. وبتأريخ  إلىللسكان المدنيين. وتستمر المخاوف حيال منع النازحين من عبور نقاط التفتيش  األساسيةإمداد السلع 

ازحين اآلخرين عبور حاجز بحيرة الرزازة في كربالء بعدما تعذر عليهم ذلك لمدة نازح باإلضافة إلى بعض الن 700أغسطس، ُسمح بمرور 
استمروا بالتوجه إلى جسر بزيبز ومنطقة عامرية الفلوجة. وال يزال عدد ، و األنبارأسبوعين تقريبًا في الرحالية، جنوب مدينة الرمادي في محافظة 

 ال يزال الوصول عبر الجسر محدودًا. ، كمار ثابتوبغداد غي األنباراألشخا  في جسر بزيبز الذي يربط 

آب/  16وفي منطقة عامرية الفلوجة. وبتأريخ  ،وتتظافر الجهود المستمرة لتحسين وضع األشخا  الذين يقيمون على مقربة من جسر بزيبز
أولويات وبغداد. وتتضمن  األنبارالمواقع التي يقيم فيها النازحون داخليًا في ، و مخيماً  11والصرف الصحي والنظافة أغسطس، زار شركاء المياه 

وتجديد وتوفير المراحيض، وتفعيل تعزيز النظافة واإلستعداد والتخطيط  األساسيةضمان تلبية استجابة نوعية وكمية المياه للمعايير االستجابة 
الشركاء أيضًا كيفية تحسين التغطية الخاصة بالمياه والصرف الصحي،  ويدرسرض. لالستجابة مع الشركاء في مجال الصحة لمواجهة تفشي الم

وضمان توفير إمدادات مأمونة بشكل  ،مثل ربط المخيمات بخدمات المياه البلدية حيثما كان ذلك ممكنًا للحد من خدمات نقل المياه باهضة التكلفة
لتر من  492،000صالحة للشرب تحديًا في ظل إرتفاع درجات الحرارة. ويجري نقل أفضل. وال يزال يشكل الوصول إلى ما يكفي من المياه ال

، بما في ذلك النازحين القاطنين األنبارنازح في مختلف أنحاء محافظة  24،000المياه الصالحة للشرب بالصهاريج بشكل يومي، وذلك لمساعدة 
 ة الحبانية السياحية.في المخيمات وخارجها في عامرية الفلوجة قرب جسر بزيبز ومدين

شخ .  80،000والسلع لحوالي  األساسيةمبعث قلِق من حيث الوصول المحدود للخدمات  األنبارال يزال ُيشكل الوضع في حديثة وكذلك في 
في  وقدمت وزارة الصحة العراقية الدعم من خالل النقل الجوي لألدوية المنقذة للحياة والمعدات الطبية إلى المنشآت الصحية في مدينة حديثة

عة واحدة أساسية من األدوية . وتضمنت الشحنة سبع من المجموعات الصحية الطارئة المشتركة بين الوكاالت، بما في ذلك مجمو األنبارمحافظة 
ثنين من مجموعات الجراحة ولوازم اإلصابة. وتكفي الشحنة اإلجمالية لعالج األساسية  شخ  لمدة ثالثة أشهر. 16،000، وا 

 
 اإلنسانيةاالستجابة 

 الحماية 
 :اإلحتياجات

 المساعدات  على الحصول فر  محدودية ظل في الحمايةمخاطر  األنبار هشًا مع تزايد محافظة في حديثة بلدة في اإلنساني ال يزال الوضع
 حديثة. سد في المياه منسوب إنخفاض بسبب الكهربائية النق  الحاصل في الطاقة عن اإلبالغ تم وقد. والسلع األساسيةوالخدمات  اإلنسانية

 يعرضهم الصراع، مما خارج مناطق المؤدية إلى التفتيش نقاط عند الُسبل بهم تقطعت ألشخا  الذينهناك محدودية في وصول الخدمات ل 
في محافظة  جنوب الرمادينازح عبور حاجز بحيرة الرزازة في الرحالية  1،200آب/ أغسطس، ُسمح بمرور  14وبتأريخ  .المتزايد للخطر
 وبغداد. عامرية الفلوجةاستمروا بالتوجه إلى جسر بزيبز ومنطقة ، و بعدما تعذر عليهم ذلك لمدة أسبوعين تقريباً  ،األنبار

 في نسائية لفتح مراكز طلب وهناك .النازحات والفتيات للنساء واإلجتماعي النفسي الدعم وخدمات القانونية المساعدات إستمرار الحاجة لتقديم 
 دورات إلى حاجةُ  ياتية. وهناكالمهارات الح على والتدريب القدرات الذاتية عن العمل على تنمية فضالً  المهنية، المهارات تقدم التي المخيمات

  والصحة اإلنجابية. المرأة وحقوق الجنساني  العنف من الوقاية حول توعية للنساء
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 االستجابة:
 حالة لإلستشارة 611و القانونية للمساعدة حالة 297 تسجيل تمو . محافظات وسط العراق في نازح 7،400الحماية  غطت عمليات تقييم 

 لهم واللوازم اأُلسرية تتمكن من توفير الغذاءالتي  للمنظمات من الفئة السكانية الضعيفة قلاأل على شخ  1،765 إحالة وتمت. القانونية
 المالية. والمساعدات( النظافة ولوازم المياه خزانات ولىبالدرجة األ)

 والرصد. كما ُتعد عملية  الهجرة والمهجرين وزارة لدى والتسجيل التفتيش نقاط عند بر األمان إلى على وصول النازحين الدعوة ركزت مبادرات
 يضًا من األولوياتأ، باإلضافة الى المعلومات والدعم المتعلق بعمليات اإلخالء واإلعتقاالت األساسيةتوفير الخدمات 

 في محافظة إختيارهاتم  مخيمات في وعائالتهم لألطفال مجموعة من اللوازم الخاصة 2،000 الطفل بحماية المعنية الجهات وزعت 
  الطبية الالزمة. على المساعدة كما أكدت الجهات المعنية بحماية الطفل على حصول األطفال.األنبار 

  مجموعة من لوازم النساء واألطفال في أربعة مناطق من محافظة األنبار بالقرب من جسر بزيبز. 2،000قام شركاء الحماية بتوزيع 
 إلى المساعدة القانونية، وتقديم للمعونة حالةً  21 بتزويد مراكز السكن الجماعية باإلضاءة، وتحديد قام الشركاء فقد الجنوبية، وفي المحافظات 

 لدى السلطات. مسجلين كنازحين يكونوا على أن شخصاً  90 ومساعدة الجنس، نوع على القائم العنف حالًة من حاالت 14
 وفي مخيم يحياوا، تم. بدأت جلسات تنمية المهارات وقد ،محافظة كركوك جاهزة للعمل في ليالن ويحياوا اآلن مخيمي في تعُد مراكز المرأة 

 مجموعة من اللوازم الفردية للنساء واألطفال. 300 توزيع
 ثمانية اإلنجابية في والصحة العراقي القانون ظل في المرأة وحقوق الجنساني، العنف حول للتوعية جلسةً  28 وفي محافظة السليمانية، ُأجريت 

 اإلجتماعية. إمرأة وفتاة مراكز المرأة 639 كما زارت. مختلفة مواقع
 ولزيادة . في السليمانية وعربت للنازحين السليمانية وكالر ومخيمي كوالجو في جلسات من األنشطة الترفيهية 10 فيإمرأة وفتاة  129 شاركت

 زيارًة منزلية. 128 الوعي، ُأجريت
 

 الثغرات والمعوقات: 

 في الطفل حماية في الوقت الذي إزداد نشر وحدات. المساعدة إلى ، وهم بحاجةبزيبز تفتيش نقطة في عالقين شخ  200 اليزال نحو 
 .اإلنسانيةاالستجابة  ُقدرات يقوض اإلنسانية الفاعلة الجهات وجود محدودية إال أن ،بزيبزجسر  من القريبة المناطق

 ويعاني  .الماضي مع اإلسبوع في تزايد مقارنة ولكنه نسبيًا، منخفضاً  المخيم إلى الفنادق من نقل األشخا  معدل اليزال محافظة كربالء، وفي
 والكهرباء. الماءمن نق   المخيم تم نقلهم إلى الذين األشخا 

 

 الماء والصرف الصحي والنظافة الصحية  
 :اإلحتياجات

  إلى الدعم الخا  بالماء واإلصحاح. األنبارشخ  في قضاء الرحالية في الرمادي بمحافظة  6،000يحتاج حوالي 
  ،وتزايدتزايد الضغط الخا  بخدمات الماء والصرف الصحي للنازحين في الخالدية في الرمادي بسبب المشاكل في شبكة الماء، ونق  الوقود 

 أعداد النازحين.
  شخ  في مدينة الحبانية السياحة بحاجة إلى تحسين وصولهم إلى المياه المأمونة.  26،100هناك ماُيقدر ب 
  شخصًا من النازحين الُجدد في مخيم الرشيد  450هناك حاجة لتوفير الماء، ووحدات اإلستحمام، وأكياس القمامة ولوازم النظافة الصحية إلى

 في قضاء المحمودية بمحافظة بغداد.
 ة المياه على مقربة من مخيم أكراد زوبع في قضاء المحمودية إلى إعادة تأهيلها وربطها بالشبكة لتوفير المياه الصالحة تحتاج محطة معالج

 نازح. 2،400للشرب إلى 
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  في مخيم الجنابي في قضاء الكرخ في بغداد.عقبًة ال تزال تشكل عملية تأمين المياه المأمونة للشرب 
  ازم النظافة على طول الطريق بين النجف وكربالء.نازحًا إلى الماء ولو  250يحتاج 

 
 االستجابة: 

  يح من هذه الخدمة فناز  24،000لتر من المياه اآلمنة عن طريق نقلها بالصهاريج بشكل يومي، وبذلك يستفاد  492،000توفير 
 .األنبارمحافظة 

 ( ومخيم األمل المنشود  1،400تستمر صيانة مرافق الصرف الصحي في مخيم األبيض )نازح( في ناحية عامرية  1،440) 2نازح
 .األنبارالفلوجة في محافظة 

  نازح في ناحية الرحالية في مدينة الرمادي. 12،000تم توفير مبردات الماء لـ 
 تم جمع كما نازح مجموعات المياه بما في ذلك أقرا  التنقية.  26،100حية. وتلقى يستمر نقل المياه يوميًا في مدينة الحبانية السيا

 متر مكعب من النفايات الصلبة من الموقع والتخل  منها. 117
  يستمر توفير خدمات المياه والصرف الصحي في مخيم صدر اليوسفية، في قضاء المحمودية في بغداد. حتى اآلن، تم تركيب ثمانية

 وحدة إستحمام. 26مرحاضًا و 26اه وخزانات للمي
 نازحًا من تركيب خزانات المياه في مخيم كرفان الرشيد )الوحدة( في قضاء المحمودية في بغداد. 480ستفاد إ 
 نازح. كما توجب إيقاف عملية التركيب  408، تم توفير خمسة مراحيض وأربعة حمامات لـ للعبور في قضاء المحمودية في مخيم بزيبز

 حتى يتم اإلنتهاء من إعادة ترتيب الخيام في المخيم. 
  نازح في منطقة البو صالح في قضاء المحمودية في بغداد من تعزيز أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة. 2،200إستفاد 
  نازح في مخيم التقيه الكسنزانية في قضاء الكرخ في بغداد من تركيب مراحيض جديدة، وأعمال صيانة المراحيض  7،200إستفاد

 الموجودة وخدمات التخل  من النفايات الصلبة.
 

 الثغرات والمعوقات:
  ضغطًا على إمدادات مياه الشرب المحدودة استمرار الحرارة الشديدة في مختلف أنحاء البالد تُفاقم حالة المياه والصرف الصحي، مما يشكل

 أصاًل.
  وبغداد، هناك حاجة إلى: تفعيل تعزيز أنشطة النظافة لجميع المخيمات؛ واإلستعداد لمواجهة الكوليرا  األنبارللحصول على استجابة مستمرة في

 والتخطيط لالستجابة للمرض بالتشاور مع الشركاء في مجال الصحة؛ وضمان مراقبة نوعية المياه وكميتها بشكل أفضل.
  األموال للعراق، ستتركز الجهود على تحسين تغطية خدمة المياه والصرف مع التمويل الجديد المخص  من خالل الصندوق اإلنساني لتجميع

 .اإلنسانيةالصحي في المخيمات لتلبية معايير المياه والصرف الصحي وااللتزامات المنصو  عليها في خطة االستجابة 

 
 
 المأوى والمواد غير الغذائية  

 اإلحتياجات:
 مليون نازح داخليا في مختلف أنحاء العراق، في سكن خا ،  3.2النازحين الُكلي والبالغ  مجموع في المائة من 69حوالي حاليًا  ُيقيم

 في المائة في ترتيبات سكنية غير مالئمة. 20بما في ذلك المجتمعات المضيفة، في حين يقيم 
  الخا  بالمأوى.وهم في حاجة إلى الدعم  ،شخ  من العائدين من عامرية الفلوجة حاليًا في مخيم الكرمة 2،400يقيم 
  كما يفتقر إلى الكهرباء المستقرة.من الضعف في تصريف المياه األنباريعاني مركز العبور في جسر بزيبز في ، 
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 :االستجابة

  كرفان في مخيم مامرشان في محافظة دهوك. 400تم تركيب 
  نازح في أقضية أربيل، وشقالوة، وشومان وميركسور في محافظة  4،920تم توزيع اللوازم العائلية في عدة محافظات بما في ذلك ل

 6،600شخ  في أقضية الكرخ والرصافة في بغداد؛ و 3،600؛ واألنبارشخ  في قضاء الفلوجة في محافظة  7،200أربيل؛ و
شخ  في قضاء  840و ؛  في قضاء الديوانية في القادسيةشخ 1،200الدين؛ وشخ  في أقضية تكريت وسامراء في صالح 

 تلكيف في محافظة نينوى.

 الثغرات والمعوقات:
 .تفرض محدودية التمويل تقييدًا على عمل المجموعة في توفير المالجئ ولوازم األسرة 

 
 

 لصحةا
 اإلحتياجات:

  للنازحين والالجئين، فضاًل عن المجتمعات المضيفة وغير  األساسيةهناك حاجة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية
  المضيفة المتضررة.

  هناك حاجة لتقديم الدعم للمنشآت الصحية الثابتة، باإلضافة إلى نشر فرق متنقلة في مناطق الصراع، وال يزال يشكل دعم النازحين
 وكركوك تحديًا. األنبارارج المخيمات في محافظات نينوى و خ

  هناك حاجة ماسة لتعزيز عملية الكشف المبكر والتحقيق في تنبيهات األمراض واالستجابة للسيطرة على تفشي المرض في الوقت
 المناسب.

 
 االستجابة: 

  وبدورها األنبارتم إرسال شحنة من األدوية المنقذة للحياة والمعدات الطبية جوًا إلى المنشآت الصحية في مدينة حديثة في محافظة ،
. وتضمنت الشحنة سبع مجموعات صحية مشتركة بين األنبارقدمت وزارة الصحة العراقية الدعم الآلزم لذلك في قضاء حديثة بمحافظة 

، واثنين من مجموعات الجراحة، ولوازم األساسيةلطوارئ، بما في ذلك مجموعة واحدة أساسية تحتوي على األدوية الوكاالت لحاالت ا
 شخ  لمدة ثالثة أشهر.  16،000الصدمة. وتكفي الشحنة اإلجمالية لعالج 

  آب/ أغسطس. 14-8إستشارًة طبيًة في الفترة ما بين  28،209تم إجراء 
  عملية قيصرية في المناطق التي يتركز  754طفاًل، باإلضافة إلى إجراء  2،243المساعدة في والدة أكثر من قدمت القابالت الماهرات

 فيها النازحون.
 نظام مراقبة األمراض في المخيمات من خالل إنشاء مواقع الرصد وتوزيع األجهزة اإللكترونية  تتظافر الجهود المستمرة في تعزيز

منشأة من المنشآت الصحية حول األمراض الوبائية، لتغطي جميع  67. وتأتي التقارير اإلسبوعية من )أقرا ( إلى الجهة التنسيقية
 .وكركوك وبغداد والبصرة األنبار، وبعض مواقع الرصد في مناطق الصراع، بما في ذلك المخيمات في إقليم كوردستان

  ،النفسي اإلجتماعي للنازحين في  ذلك الصحة العقلية والدعم بما فيتم تقديم الخدمات الطبية المتخصصة لعالج األمراض المزمنة
حالًة إلى  2،305حالة، بما في ذلك دخول  3،980، تم تقديم الخدمات الطبية ألكثر من 32مناطق الصراع المحتدم. وفي األسبوع 

 المستشفى.

 
 الثغرات والمعوقات:
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  بسبب العدد الهائل للنازحين. إقليم كوردستان من الضغط الكبيرتعاني الخدمات الصحية في 
  ال تزال تشكل المناطق التي يصعب الوصول إليها مبعث قلٍق وخاصة في المجال الصحي حيث القدرات المحدودة للمنشآت الصحية

 المحلية وقلة الشركاء الميدانيين. 

 األمن الغذائي 

 :اإلحتياجات
  مليون شخ  بحاجة ماسة للمساعدة الغذائية. ويهدف الشركاء إلى إيصال المساعدات الغذائية إلى  4.4هناك ما ُيقدر بما ال يقل عن

 . 2015للعام  اإلنسانيةمليون شخ  متضرر ضمن خطة اإلستجابة  2.2
 إنعدام األمن قد تفاقم في الربع الثاني من عام  أظهرت تقييمات مواطن الضعف لدى األفراد التي أجراها برنامج األغذية العالمي بأن

في المائة بين  18ئة إلى افي الم 6، إرتفعت نسبة الفقر لدى األسر بسسب نق  المواد الغذائية من نحو األنبار. وفي محافظة 2015
 شهري نيسان/أبريل وحزيران/ يونيو.

  بذور القمح واألسمدة للموسم الزراعي القادم )تشرين األول/أكتوبر ماليين طن متري من  5يحتاج المجتمع الزراعي في العراق نحو– 
 تشرين الثاني/ نوفمبر(.

  في العديد من المناطق الوسطى والغربية، فقد حدد  اإلنسانيةنظرًا لإلضطرابات الناجمة عن العنف المتواصل، وتعذر وصول المساعدات
 مليون طن متري من القمح.  2المحللون فجوة تبلغ 

 د اآلالف من األشخا  إلى منازلهم في أقضية تكريت وسامراء بمحافظة صالح الدين. وتحتاج العديد من هذه اأُلسر إلى المساعدة عا
 الغذائية.

 

 اإلستجابة: 
  والسليمانية.شخ  من المتضررين في محافظتي أربيل  83،000دوالرًا إلى  26دوالرًا التي كانت في األصل  16توزيع القسائم الغذائية بقيمة 
  في دهوك وديالى واربيل وكركوك ونينوى. الطرود الغذائية العائلية شخ  من النازحين المقيمين في المخيمات  100،000تلَق 
  وكركوك وصالح الدين من خالل آلية االستجابة السريعة. األنبارشخ  من المتنقلين الحص  الغذائية الفورية في محافظات  17،000تلَق 
  شخ  من العائدين مجموعات الطرود الغذائية ومجموعات النظافة الصحية في قضاء سامراء في محافظة صالح الدين. 2،500تلَق 
  حصاروك في محافظة أربيل. 5نازح المجموعات الغذائية ومجموعات النظافة الصحية هذا اإلسبوع في منطقة  3،500تلَق 
 شخ  من المتضررين في مدينة أربيل، ومدينة  15،000لطرود الغذائية إلى في النصف األول من شهر آب/ اغسطس، تم توزيع ا

 السليمانية، ومنطقة دوكان في محافظة السليمانية. 
 

  الثغرات والمعوقات:
  إنَّ النق  في التمويل الحالي يضع االستجابة لحاالت الطوارئ في خطر. وسيضطر شركاء الغذاء إلجراء مزيد من التخفيضات في

 ات الغذائية إذا لم يتم تلقي المزيد من األموال. ويمكن أن يشمل قطع كامل في المساعدات الغذائية لبعض الفئات المستفيدة و،المساعد
 أو تحفيض التغطية الجغرافية.

  العالمي إلى التوقف وفقًا لسيناريو الموارد الحالية، وعلى الرغم من إتخاذ العديد من التدابير لخفض التكاليف، سيضطر برنامج األغذية
شخ  في بداية شهر أيلول/ سبتمبر. وسيتسبب الوضع الحالي في نفاذ الحص  الغذائية  450،000عن تقديم القسائم الغذائية لنحو 

 مليون شخ  في بداية شهر تشرين األول/ أكتوبر. 1.6الشهرية لهذا البرنامج لـ 

 
دارة المخيم   تنسيق وا 
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 :اإلحتياجات
  مخيمًا في دهوك، في شهر آب/ أغسطس بسبب نق  التمويل. 16مجموعات اإلرشاد التي تقدم الدعم إلى سينتهي عمل 
   اجة الستبدال خيام الطالب في المخيمات في دهوك.حلسلطات المحلية، هناك لوفقًا 
  مكان. 2،000هناك حاجة لتوسيع مخيم آشتي في السليمانية بواقع 

 
 االستجابة: 

  مبردة هواء لتغطية الثغرات في المخيمات األخرى. 2،000. كما تم شراء 1الهواء في مخيمات جم مشكو وبرسيفي تم توزيع مبردات 
  خيمة عائلية لتغطية الثغرات في بعض  150، كما قاموا أيضًا بشراء 1ثالجة في مخيم برسيفي  1،900وزعت السلطات المحلية

 مخيمات النازحين األخرى.

 

 الثغرات والمعوقات:
 سعى مجموعة اإلرشاد للحصول على األموال لديمومة األنشطة حتى نهاية العام.ت 
 .تؤثر محدودية التمويل على الدعم المقرر تقديمه لعملية جمع القمامة والنقل في دهوك 

 
 

 التعليم  

 :اإلحتياجات
  بسبب األزمة. ومن العدد الكلي للنازحين، هناك أكثر من مليون  ممن تضررواطفل في سن الدراسة،  مليون 3.2هناك ما يقرب من

 في المائة من األطفال النازحين التعليم خالل السنة الدراسية الماضية.  70طفل، إذ لم يتلَق أكثر من 
  ن توفرت، فهي مليئة بالطالب، ومزدحمة وال يمكنها إستقبال جميع الطالب النازحين. وتتصف هذه المدارس بزيادة نسبة المدارس وا 

المعلمين الحاصلين على التدريب الخا  أعداد الطالب بالمقارنة مع أعداد المعلمين، وقلة اعداد المعلمين المؤهلين، باإلضافة إلى قلة 
 ية اإلجتماعية ودعم ذوي اإلحتياجات الخاصة.بالعناية النفس

  نيسان/ أبريلشهر منذ  األنبارشخ  في  35،000إزداد عدد النازحين الذين يحتاجون لتلِق التعليم بواقع 

 
 االستجابة: 

  طفل من الفتيات والصبيان في عمر المدرسة. 221،000تم تقديم الدعم للحصول على فر  التعليم ل 
 ودهوك  ،(األنباريم في تنظيم الدروس التعويضية واألنشطة الصيفية لألطفال النازحين في بغداد )لالستجابة إلى أزمة يستمر شركاء التعل

مجموعة ترويحية  164وأربيل وكركوك والسليمانية الذين فاتهم الجزء المهم من السنة الدراسية الماضية. ولدعم هذه األنشطة، تم توزيع 
 صبي وفتاة. 6،900للمواقع خارج المخيمات في محافظة دهوك، ويستفيد منها أكثر من 

 الب باألنشطة المدرسية، ويوصون بالتسجيل المبكر لألطفال، وتعزيز الذهاب يعمل شركاء المجموعة على التنسيق في دعم إلتحاق الط
عداد الخطط في تجهيز اللوازم المدرسية إستعدادًا للعام الدراسي الجديد.  إلى المدرسة، وا 

 

 الثغرات والمعوقات:



  57تقرير الوضع اإلنساني رقم  –العراق  النازحين فيأزمة 
 

وتشا(لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أمكتب األمم المتحدة   

 www.unocha.org بالتنسيق ُتنقذ األرواح 

  القدرات المحدودة في المخازن تحول دون توفير كما أنَّ وصالح الدين،  األنبارإنعدام األمن يعرقل إيصال األنشطة التعليمية في محافظتي
 اإلمدادات الالزمة على مستوى المحافظة.

 .هناك قدرة محدودة في وصول أطفال النازحين لألنشطة التعليمية في مختلف أنحاء العراق 
  .لمدرسية األخرى التي تضمن توفير التعليم هناك نق  في المكاتب والكتب واللوازم او هناك نقٌ  في المصادر والتمويل في قطاع التعليم

 الجيد، كما تحتاج األسر إلى الدعم في تغطية تكاليف اللوازم التعليمية والنقل.
 
 

 الخدمات اللوجستية 

 االستجابة:
  يستمر تظافر الجهود لضمان توفير الخدمات المشتركة للشركاء في إقليم كوردستان حيث يوجد مركزين للنقل واإلمداد في محافظتي أربيل

في المناطق  اإلنسانيةللعمليات  اللوجستي مركزًا للتنسيق والعمل اللوجستي في بغداد لتقديم الدعم مؤخراً نشئت المجموعة أودهوك. وقد 
 والوسطى. الجنوبية 

  من موظفي النقل واإلمداد واألمن من تسعة المنظمات الشريكة على نظام تحديد المواقع وتقييم الطرق في أربيل. ورك ز شخصًا  12تم تدريب
دارة بيانات نظام تحديد المواقع.  التدريب على استمارات تقييم الطريق، وجمع وا 

  وخالل متر مكعب( من اللوازم غير الغذائية التابعة لثالثة من الشركاء.  466.892طن متري ) 57.038يبلغ المخزون في محافظة دهوك
متر مكعب( من البضائع التي تبرعتها مؤسسة قطر الخيرية من أربيل ولذلك لتقديم  56.222طن متري ) 12.376اإلسبوع، تم إطالق 

 محافظتي كركوك ودهوك.  اإلنسانيةالدعم اإلغاثي للعمليات 
 ويعود السبب في ذلك  ،التحديات التي تواجه المجموعة من للخزن، والمخزون لحاالت الطوارئ القدرة التخزينية للبضائع السابقةمحدودية عد ت

 المتزايدة. اإلنسانيةوسرعة تغير الوضع األمني، واإلحتياجات  اإلنسانيةبشكل رئيسي إلى القيود المفروضة على عملية إيصال المساعدة 
 

 حاالت الطواريءاإلتصاالت في  
  مترًا في مكتب المفوضية في السليمانية. ويتم نقل البنية التحتية لإلتصاالت  18تم تثبيت برج لالتصاالت السلكية والالسلكية بإرتفاع

 إلى البرج الجديد.
 .تعمل المجموعة على صيانة غرفة عمليات الالسلكي لموظفي األمم المتحدة في دهوك والسليمانية وأربيل 
 المجموعة على دعم قدرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المحلية بما في ذلك أعمال الصيانة ومشاريع العمل. تعمل 

 
 
 

 التنسيق العام
لألشخا  الضعفاء في مختلف أنحاء البالد. وهذا ينطوي  اإلنسانيةفي العراق لضمان تقديم المساعدة  اإلنسانيةيجري حاليًا إعادة توازن العملية 

عتبر العاصمة اآلن المقر الرئيسي تُ آب/ أغسطس، و  16ني في بغداد يوم على توسيع وزيادة العمل في بغداد. التقى الفريق الُقطري اإلنسا
كما يجري إعادة هيكلة العمل في إقليم كوردستان  مع المحور اإلنساني في إقليم كوردستان. بالصوت والصورةاإلتصال إمكانية لإلجتماع مع 

 .بتنسيق أقوى بين الوزارات ومنسقي المجموعات

مكالمة في األسابيع الستة األولى من العمل. مع ذلك، يبقى حجم المكالمات  237تلقى مركز اإلتصال بين الوكاالت للنازحين في العراق 
متعلقة ية واإلعالن على نطاق أوسع. وكما رأينا في المرحلة األولى، ال تزال معظم المكالمات منخفضًا، ولكن من المتوقع أن تزيد حمالت الدعا
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 خلفية األزمة         
 محافظة في البداية في وتركز. 2014 عام يناير /الثاني كانون في العراق في واسع نطاق على المسلح والصراع العنف إشتد

 شخ  500،000 من أكثر وتسببت في نزوح بسرعة العنفتنامت آثار و  ،والفلوجة الرمادي مدينتي وتضررت تحديداً  األنبار،
 مدينة األخرى المسلحة الجماعاتهاجم تنظيم داعش بالتعاون مع  ،2014 يونيو شهر حزيران/ فيو . مايو شهر أيار/ بحلول

 وقد. الدين صالحو  ونينوى وكركوك ديالى في محافظات مناطق ذلك في بما ،وسيطر عليها العراق شمال من كبيرة وأجزاء الموصل
 األساسية، اإلنسان حقوقانتهاك و  المدنيين ضد وممنهجة جسيمة وانتهاكات النطاق واسع ونزوح مستمر مسلح صراع إلى ذلك أدى

أزمة إنسانية في العراق اآلن أكبر  وبذلك يواجه .المضيفة المجتمعات على شديدة اتضغوطوُفرضت  األساسية، الخدمات وتوقف
 .2015 في شهر تموز/ يوليوشخ  ن ييمال 8حيث بلغ عدد األشخا  المحتاجين للمساعدة اإلنسانية أكثر من  العالم،

 

كثر شيوعًا من المكالمات األالثاني ُأجريت من قبل األشخا  الذين يعيشون خارج المخيمات. ويتعلق الموضوع ، وكانت قد بالمساعدات الغذائية
طلب العديد من المتصلين المساعدة في إيجاد أماكن للعيش. ويوفر الخط الساخن المعلومات لألشخا  النازحين  حيثالواردة بتدابير الحماية، 

لإلتصال بالمركز باستخدام  6999حول الخدمات المتاحة لهم، بما في ذلك التسجيل، والتعليم، والصحة، وتوفير المأوى. ويمكن اإلتصال بالرقم 
 أي جهاز نقال في العراق.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 لمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال بـ:
 attefors@un.orgالشؤون اإلنسانية:  ة سيسيليا اتيفورس، موظفةالسيد

 7511352880(0)964+رقم الهاتف: 
 swanson@un.orgالسيد دايفد سوانسن، مسؤول قسم اإلعالم العام، 

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