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 أزمة العراق
 (2015 أيلول/ سبتمبر 29-16) 62رقم  اإلنسانيتقرير الوضع 

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

 . 2015 تشرين األول/ أكتوبر 17 بحلولسيصدر التقرير المقبل و  ليزية.نجباللغة اإل يصدري التقرير الرسم إذ أن  هذا القرير رسميًا، اليعتبر كما  التقرير غير دقيقة.
 

 العناوين الرئيسية
   تفشيإستمرار االستجابة في حاالت الطوارئ للسيطرة على 

الكوليرا، والتي تؤثر على عدة محافظات في جنوب ووسط 
 العراق.

  نازح  3،500تم إفتتاح مخيمين للنازحين في بغداد الستيعاب
 مؤخرًا. األنبارعراقي من الفارين من محافظة 

  شخص إلى مناطق سكناهم األصلية  375،000عاد حوالي
التي تدمرت بشكل كبير جر اء الصراع. وقد عاد حوالي 

و  22شخص إلى صالح الدين في الفترة ما بين  20،000
 أيلول/ سبتمبر.   29

  ي العراق تفوق الموارد المتاحة. وقد تم ة فاإلنسانياإلحتياجات
مليون  498في المائة من المبلغ اإلجمالي البالغ  40تمويل 

ة للفترة من شهر تموز/ اإلنسانيدوالر أمريكي لخطة االستجابة 
 .2015يوليو وحتى كانون األول/ ديسمبر عام 

 
 
 
 

م  8.6 
 األشخاص المعوزين

م  5.6 
األشخاص 

 المستهدفين للمساعدة

م  3.2 
 مجموع النازحين

 

م  2.9 
النازحون الذين 
يقيمون خارج 
 المخيمات

م  3.2 
األشخاص 

ن من يالمتضرر 
 المجتمع المضيف

م  0.25 
نالآلجئين السوريي  

 
 

 اإلنساني نظرة عامة على الوضع
أيلول/ سبتمبر الجاري، إرتفع عدد حاالت اإلصابة المختبرية  29، فقد شهد زيادة في حاالت اإلصابة. وبتأريخ تفشي وباء الكوليرا في العراق تفاقم

محافظات في الجنوب والوسط )بابل وبغداد والبصرة وكربالء والمثنى والنجف والقادسية وواسط( وفقًا لتقرير وزارة  في ثمان  حالة  414المؤكدة إلى 

 إنتشار الكوليرا في العراق، المصدر: وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العلمية
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شخص مشتبه باإلصابة بالكوليرا ويتلقون العالج في  1،700لعالمية. وأشارت بعض التقارير إلى وجود أكثر من الصحة ومنظمة الصحة ا
 المستشفيات من مواقع مختلفة في المحافظات المتضررة.

التي تسارع تفشي المرض. وللحد من المسببات الرئيسية  المأمونةتعد نظم إمدادات المياه المدمرة وعدم وفرة كميات كافية من الكلور لتوفير المياه 
 من تفشي وباء الكوليرا، يعمل شركاء الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وبمساعدة وزارة الصحة لالستجابة للوضع الراهن. تم

ة األساسية والجراكن اأُلسر وعبوات مياه  إنشاء فريق عمل لمكافحة الكوليرا في بداية تفشي المرض. وتستمر عملية توزيع لوازم النظافة والمياه المعبأة
الوقاية من الكوليرا )حمالت لطرق األبواب،  حولالمناطق الساخنة والمحافظات المتضررة. وتستمر عملية التوعية المجتمعية مع الرسائل  في

اآلسنة والخزانات غير النظيفة وبالوعات  الصرف الصحي؛ مثل التخلص من المياه مرافقواإلذاعة والرسائل النصية والشبكات المجتمعية(، ورصد 
  الصرف الصحي.

أيلول/  11شخص عند نقطة تفتيش داقوق يوم  1،500نحو تقطعت الُسبل بوسط العمليات العسكرية في قضاء داقوق في محافظة كركوك، 
المأوى والغذاء والمياه الصالحة للشرب، ولوازم النظافة ألولئك  اإلنسانيسبتمبر. وبعد إجراء تقييم سريع لإلحتياجات، قدم الشركاء في المجال 

مع األقارب  اأُلسرالعالقين عند نقطة التفتيش. وأفادت األنباء بالسماح للنازحين بدخول مركز داقوق وكركوك بعد الفحص األمني. واستقرت معظم 
 ين وصل بعض األشخاص إلى كركوك.أو في منازل مستأجرة أو المباني غير المكتملة في مركز داقوق، في ح

في األشهر األخيرة. ويقع مخيم  األنبارفارين من محافظة لعراقي من ا 3،500تم إفتتاح مخيمين جديدين للنازحين في بغداد لتوفير المأوى لنحو 
وبغداد.  األنبارشخص، على بعد ستة كيلومترات من جسر بزيبز؛ حيث توجد نقطة العبور الرئيسية بين  2،000صدر اليوسفية، والذي سيستوعب 

المكتملة، ومع المجتمع نازح من الذين كانوا يقيمون في المباني غير  1،500وسيستوعب المخيم الكشفي في حي الغزالية في بغداد حوالي 
  المضيف، أو مع أقاربهم في المدينة.

موقع في مختلف أنحاء العراق منذ شهر كانون الثاني/ يناير عام  3،000مليون شخص من منازلهم وانتشروا في أكثر من  3.2فر ما يقرب من 
وف من استدامة حاالت العودة بسبب الدمار شخص إلى مناطق سكناهم األصلية. ومع ذلك، هناك مخا 375،000، وقد عاد حوالي 2014

شخصًا من خانقين الى قضاء السعدية في محافظة ديالى. وبعد زيارة  960أيلول/ سبتمبر، عاد حوالي  19الكبير جر اء الصراع المسلح. وفي يوم 
 تم السماح ُمنع الناس من العودة في البداية، ولكن منطقتهم األصلية، حيث كانت تقريبًا كل البيوت مدمرة، قرروا العودة إلى خانقين. ومع ذلك، فقد

 لهم مرة أخرى بعد الفحص األمني. وباإلضافة إلى الوصول إلى بر األمان وحرية التنقل، يسلط هذا الحادث الضوء على ضرورة حصول النازحين
 على معلومات أفضل قبل العودة ليتسنى لهم إتخاذ القرارات الصائبة.

أيلول/ سبتمبر وفقًا لمصفوفة حاالت الطوارئ التابعة للمنظمة  29و 22شخص إلى صالح الدين في الفترة ما بين  20،000عاد ما يقرب من 
في المائة إلى تكريت، وفقًا لمنظمة  75شخص إلى صالح الدين، ونحو  142،400الدولية للهجرة. ومنذ منتصف شهر حزيران/ يونيو، عاد 

 الهجرة الدولية.

مليون دوالر أمريكي لتوفير المساعدات المنقذة  498، مبلغًا قدره 2015ة في العراق، التي بدأت في حزيران/ يونيو اإلنسانيابة خطة االستج طلبت
من المبلغ لتلبية في المائة  40تأمين تم مليون شخص من شهر تموز/ يوليو الى كانون األول/ ديسمبر. حتى اآلن،  5.6للحياة والحماية إلى 

ة تفوق الموارد اإلنسانيتجري عملية التمويل ببطء، إال أنَّ اإلحتياجات و لخدمة التتبع المالي على اإلنترنت.  خطة األولوية للغاية وفقاً إحتياجات ال
 تؤثر سلبًا على القدرة على االستجابة. وبذلكالمتاحة، 
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 ةاإلنسانياالستجابة 
 الحماية 

 :اإلحتياجات
  شخصًا  240وبغداد مغلقًا رسميًا خالل الفترة المشمولة بالتقرير. وكان هناك ما يقدر بنحو األنبارظل جسر بزيبز الذي يربط محافظتي

 عند نقطة التفتيش ممن تقطعت بهم السبل محاولين الوصول إلى بر األمان في بغداد.
  سبوع الماضي، ليصل العدد اإلجمالي خالل األ األنبارشخصًا قد عادوا إلى الكرمة في محافظة  720أفادت وزارة الهجرة والمهجرين بأن

شخص في ناحية الجزيرة. تخضع  1،200شخصًا في ناحية الخيرات و  1976شخصًا في ناحيتين اثنتين؛  3،176للعائدين إلى 
ية إلى لتقديم المزيد من التقييم والمساعدة للمنطقة لقيود بسبب الطرق غير اآلمنة المؤد اإلنسانيعملية وصول العاملين في المجال 

 .الكرمة. وكان معظم العائدين قد نزحوا إلى بغداد
  شخصًا من النازحين من تلعفر وسهل نينوى، ويقيمون اآلن في بابل يواجهون خطر اإلخالء من مجمع القس سويلم  1،440حوالي

 .ولم ُيعطى اي موعد نهائي واضح إلخالء الشقق .السكني
  أيلول/ سبتمبر  6للنازحين من منطقة وانا في تلكيف التابعة إلى محافظة نينوى منذ كرماوا  شخص إلى مخيم 2،600تم نقل حوالي

 كرماوا. الماضي. وعلى ما يبدو كانت عملية النقل غير طوعية، وكان هناك قيود مفروضة على الحركة من
 

 االستجابة:
  تقييمًا على مستوى المجتمع المحلي لتحديد إحتياجات النازحين، كما نفذت  26أجرت فرق الحماية في المحافظات الوسطى والجنوبية

شخصًا. وقد تمت  321حالة، والمشورة القانونية ل 159إلى ة. وتم تقديم المساعدة القانونية اأُلسر تقييمًا للحماية على مستوى  1،138
 .شخص للحصول على المساعدة المالية 5،000ن إحالة ما يقرب م

 ( تم السماح بدخول حوالي  األنبارعقب الدعوة في ثالث محافظات ،)شخصًا الى بغداد وصالح الدين،  450وكربالء وصالح الدين
 .وكربالء منذ شهر األنباربين محافظتي  وكان هؤالء األشخاص عالقين في نقطة تفتيش النخيب 

 مشاركًا من المنظمات الحكومية وغير الحكومية.  24إلىت الخاصة بالعنف القائم على نوع الجنس في محافظة كركوك تم إجراء التدريبا
 .وتم اإلتفاق على مسارات اإلحالة للمتضررين من قبل المشاركين

  القانون العراقي والصحة  جلسة توعوية حول العنف القائم على نوع الجنس، وحقوق المرأة في ظل 27وفي محافظة السليمانية، أجريت
 .اإلنجابية برعاية أربع منظمات وطنية غير الحكومية في سبعة مواقع في السليمانية

 كوالجو وكالر وطاسلوجة في  زيارة منزلية في 259والقيام  ب  تم نشر مواد التوعية للعنف القائم على نوع الجنس في كالر وكوالجو
سليمانية، لإلعالم حول المراكز النسائية وعقد جلسات حول العنف القائم على نوع الجنس والوعي في ال مدينة السليمانية و تكية وجارمو

 جلسة من األنشطة الترفيهية. 17منهن  319من النساء والفتيات المراكز في السليمانية، كما حضرن  723اإلنجابي . وقد زارت 

 الثغرات والمعوقات: 

  القائم على نوع الجنس في وسط العراق بأن الناجيات في كثير من األحيان بحاجة الى خدمات تفوق الحظ الشركاء المعنيين بالعنف
بالتعرض للعنف الجنساني، حيث قلة  تجربتهن وحالة الضعف لديهنالعديد من الناجيات وتربط . اإلجتماعيخدمات الدعم النفسي و 

التمكن اإلقتصادي العنصر المفقود ويعد ة اآلخرين. اأُلسر أزواجهن أو أفراد الموارد المالية خصوصًا أنهن قد إعتدن على اإلعتماد على 
 من دورة الحماية في البرامج الحالية.
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 الماء والصرف الصحي والنظافة الصحية  
 :اإلحتياجات

  َّالمناطق المتضررة والمعرضة  تفشي وباء الكوليرا الحالي سل ط الضوء على الحاجة الماسة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية فيإن
 للخطر. وتشمل األولويات الرئيسية ضمان توفير إمدادات المياه الكافية واآلمنة والصرف الصحي والنظافة.

  طالب من النازحين الذين يعيشون في كلية الزراعة وكلية الطب البيطري في قضاء أبو غريب في بغداد إلى الدعم  4،000يحتاج أكثر من
للمياه وخدمات الصرف الصحي، بما في ذلك إصالح شبكة المياه، وخدمة جمع القمامة، وتصريف مياه الصرف الصحي، وتوفير الفوري 

 إمدادات المياه ومواد النظافة.
  نازح في مخيم في صدر اليوسفية في قضاء المحمودية في بغداد للمياه الصالحة للشرب، في حين أن يحتاج  300يحتاج حوالي

 إلى الدعم في خدمات إدارة النفايات في مركز التقية الكسنزانية للسكن الجماعي في قضاء الكرخ.  شخص7،200
 

 االستجابة: 
  250يجري إنشاء نقاط توزيع المياه للمجتمع في المناطق المعرضة لخطر كبير بسبب الكوليرا في محافظتي القادسية وبغداد، وتضم أكثر من 

 لتر( كذلك نقل المياه النظيفة والمعالجة بالكلور بالصهاريج. 10،000إلى  1،000خزان مياه )بسعة 
  تم إجراء حمالت التوعية المجتمعية من خالل الرسائل الرئيسية حول الوقاية من الكوليرا من خالل الشبكات المختلفة بما في ذلك وسائل

 الباب إلى الباب والشبكات الشريكة. االعالم اإلجتماعية والبث اإلذاعي، والرسائل النصية، وحمالت التوعية من
  طالب وطالبة في كلية الزراعة في قضاء أبو غريب في  25،200تم توفير المنظفات والصابون وصفائح الماء والمناديل الصحية لنحو

 طالبة(. وأجريت أيضًا حملة جمع القمامة والتخلص منها وحمالت تنظيف خزانات الصرف الصحي. 1،270بغداد)منهم 
  لتر في مخيم صدر اليوسفية في  5،700نازح عن طريق عملية نقل المياه اليومي بالصهاريج بواقع  300التوفير الماء ألكثر من تم

 المحمودية ببغداد.
  نازح من خالل جمع النفايات الصلبة  7،200في مركز التقية الكسنزانية للسكن الجماعي في قضاء الكرخ في بغداد، تم الوصول إلى

 مرحاضًا ووحدة إستحمام. 98منها، وتفريغ وتنظيف  والتخلص
  يصالها إلى  األنباراستمر نقل المياه اليومي بالصهاريج في نازح في المستوطنات السكنية الرسمية وغير الرسمية في عامرية  19،650وا 

 الفلوجة، والحبانية )حي العمال وحي المدني(، والمدينة السياحية في قضاء الفلوجة ومركز قضاء النخيب.
 نازح ممن تقطعت  1،500ظافة الصحية لحوالي تستمر االستجابة في حاالت الطوارئ لتلبية إحتياجات إمدادات المياه والصرف الصحي والن

 بهم السبل عند نقطة تفتيش داقوق في كركوك منذ منتصف شهر أيلول/ سبتمبر بعد إجراء بتقييم سريع لإلحتياجات.
 

 الثغرات والمعوقات:
  والوسطى. ويجري تحويل التمويل من هناك حاجة ملحة لتأمين تمويل إضافي لدعم االستجابة لتفشي وباء الكوليرا في المحافظات الجنوبية

 برامج أخرى لدعم االستجابة لمواجهة تفشي المرض.
  ة للمجتمعات المعرضة لمخاطر عالية.اأُلسر المياه الصالحة للشرب، اإلرواء الفموي واألقراص تعقيم الماء على مستوى 
 .محدودية إنتاج المياه النظيفة بسبب قلة كميات غاز أو بودرة الكلور 
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 لصحةا
 اإلحتياجات:

  أيلول/ سبتمبر. 15من المحافظات الوسطى والجنوبية منذ  8عالج المصابين بالكوليرا؛ وقد تضررت 
  هناك حاجة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية األساسية للنازحين والآلجئين، فضاًل عن المجتمعات المضيفة وغير

  المضيفة المتضررة. 
  هناك حاجة لتقديم الدعم للمنشآت الصحية الثابتة، باإلضافة إلى نشر فرق متنقلة في مناطق الصراع لدعم النازحين خارج المخيمات في

 وكركوك ونينوى، وكركوك. األنبارمحافظات  
 

 االستجابة: 
  حالة إشتباه  1،700أيلول/ سبتمبر. وقد وردت  29حالة إصابة بالكوليرا من قبل المختبر المركزي الحكومي في بغداد بتأريخ  414تم تأكيد

 األرقام بسرعة كبيرة. ذلك، تتغيربالكوليرا في المستشفيات في مواقع مختلفة في المحافظات المتضررة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. ومع 
 تحديد األولويات الرئيسية لالستجابة من قبل مركز مكافحة الكوليرا ومركز المراقبة وفرقة العمل في بغداد. ويشمل هذا التقرير اليومي  تم

 فموي،للحاالت الجديدة، واإلجراءات الشاملة إلدارة الحالة المذكورة. عملية توزيع واسعة للمياه الصالحة للشرب، كما تجري عملية اإلرواء ال
أقراص تعقيم الماء، ولكن تتطلب الحاجة مضاعفة الجهود من خالل الصحة والرسائل الصحية، ال سيما على مستوى المجتمع  وتوفير

 المحلي.
  قرص تعقيم الماء لدعم إمدادات المياه الصالحة للشرب في المناطق المتضررة من الكوليرا. 600،000شحنت شركاء الصحة 
 في قضاء أبو غريب في  2والشهداء  1متنقلة الجديدة موجودة في ثالثة مواقع مختلفة في أبو منيصر، والشهداء إثنان من الفرق الطبية ال

 إستشارة طبية. 664بغداد لالستجابة إلى تفشي المرض الحالي. وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، أجريت 
  ر.أيلول/ سبتمب 29-20إستشارة طبية في الفترة ما بين  8،573ُأجريت 
  تتظافر الجهود لتعزيز نظام مراقبة األمراض في المخيمات من خالل عملية جمع التقارير الدورية حول األمراض الوبائية للتنبيه عن

 ساعة وتوفير استجابة الحتواء إنتشار المرض 48المرض، والتحقيق في حالة التأهب خالل 
 ج األمراض المزمنة، وأمراض الصحة العقلية باإلضافة إلى تقديم الدعم استمرار تقديم اإلستشارة الطبية المتخصصة التي تتضمن عال

حالة إلى  22حالة، بما في ذلك دخول  828النفسي اإلجتماعي للنازحين واألشخاص المتضررين. وبشكل عام، تم تقديم الخدمات ل 
 .39المستشفى في اإلسبوع 

 انية السياحية، وعامرية الفلوجة بما في ذلك مراكز الرعاية الصحية األولية، واصل شركاء الصحة تقديم الدعم إلى النخيب، ومدينة الحب
فحصًا  127إستشارة طبية ، بما في ذلك أجراء  930وخدمات المختبرات وخدمات طب األسنان. وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، تم تقديم 

 مختبريًا.

 
 الثغرات والمعوقات:

  الكوليرا غير كافية، إذ هناك حاجة لتعزيز ورفع مستوى الصحة والنظافة، بما في ذلك من خالل استخدام توعية المجتمع حول الوقاية من
 وسائط إعالمية متعددة.

  إلجراء عملية الرصد عن كثب للوضع الميداني. اإلنسانيالوصول الكامل وتنقل العاملين في المجال 
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 المأوى واللوازم غير الغذائية 
 :اإلحتياجات

 ( من المجموع الكلي للنازحين البالغ عددهم  69يقيم حوالي )مليون نازح في مختلف أنحاء العراق في مساكن خاصة حيث  3.2في المائة
في المائة من إجمالي عدد النازحين في المخيمات، بينما يقيم اآلخرون في  8في المائة في ترتيبات سكنية غير مالئمة. ويقيم  21يقيم 

 مساكن أخرى.
 مناطقهم مدمرة جراء الصراع المسلح. ويقيم  واوجد ينشخص إلى مناطقهم األصلية في األشهر األخيرة، ولكن الكثير  375،000اد حوالي ع

في المائة منهم يقيمون في مبان مهجورة أو غير مكتملة، في حين يقيم  11في المائة(، و 86ن في أماكن إقامتهم األصلية )غالبية العائدو 
مواقع أخرى. وبغض النظر عن أماكن إقامتهم، غالبا ما يحتاج العائدون إلى المأوى في حاالت الطوارئ واللوازم المنزلية الباقون في 
 األساسية.

 

 اإلستجابة: 
 ق تم توفير اللوازم المنزلية مثل الفرش والبطاطين واألغطية البالستيكية والماء والكيروسين وصفائح الماء وأواني المطبخ ومروحة وصنادي

 ، والذين استقروا في المخيم الكشفي، ومخيم صدر اليوسفية في بغداد.األنبارنازح من النازحين الجدد القادمين من  1،200التبريد إلى 
  مجموعة من اللوازم المنزلية لألسر الضعيفة التي أخليت من الفنادق في الجدول الغربي من قضاء الهندية التابع إلى  1،250فير تم تو

 محافظة كربالء، ويقيمون وحاليًا في مخيم وزارة المهجرين والمهجرين.
  نازح اللوازم المنزلية في قضاء السماوة في محافظة المثنى. 900تلقى حوالي 
 شخص من النازحين الذين نزحوا بسبب العمليات العسكرية المستمرة اللوازم المنزلية. 2،400م تسل 

 

  الثغرات والمعوقات:

  مما أدى إلى عدم 2015في المائة من احتياجاتها من شهر تموز/ يوليو حتى شهر كانون األول/ ديسمبر عام  41تلقت مجموعة المأوى ،
الذين يقيمون في ترتيبات سكنية غير من النازحين  صغيرجزء  م الدعم الخاص بالمأوى إلىيدوبذلك، تم تقكفاية الدعم الخاص بالمأوى. 

 .مالئمة
 

 األمن الغذائي 

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

، ولكن بسبب نقص التمويل والقيود المفروضة على إيصال 2015ة للعام اإلنسانيمليون شخص متضرر ضمن خطة اإلستجابة  2.2
 مليون شخص كل شهر. 1.5ة، واآلن يعملون على الوصول إلى اإلنسانيالخدمات، فقد إضطر الشركاء إلى تقليل المساعدة 

 

 اإلستجابة: 
  شخص  823،000بر. من بين هؤالء تلقى شخص حتى اآلن في أيلول/سبتم 843،000تم إيصال المساعدات الغذائية إلى أكثر من

 شخص على القسائم الغذائية. 20،000ية وحصل اأُلسر الطرود الغذائية 
  نازح من المتنقلين األغذية الجاهزة لألكل التي تكفي لمدة ثالثة أيام من خالل آلية االستجابة السريعة. 28،000تلقى 
  أربيلوصلوا مؤخرًا إلى متنزه شاندر في  طرد غذائي على الناس الذين 300قبل العيد، تم توزيع. 
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  نازح في بغداد. 1،200، وأربيلالذين يقيمون في المجتمعات المضيفة في محافظة  من نازح 3،850 إلىتجري تقييمات الغذاء 
  1،050و؛ األنبارأسرة من المزارعين في أقضية الرطبة والفلوجة والرمادي وهيت وحديثة في محافظة  1،500تم توزيع البذور النباتية إلى 

 أسرة في أقضية خانقين وكالر في السليمانية. 1،500أسرة من المزارعين في أقضية الحويجة وداقوق في كركوك؛ و
 

  الثغرات والمعوقات:

 نعدام األمن، وخاصة في المحافظات الوسطى، يعرقل تقديم الخدمات، وكذلك يحد من قدرة حصول الناس المتضررين على ال يزال ا
 المساعدة.

 1.5و وفقًا لسيناريو الموارد الحالية، وعلى الرغم من إتخاذ العديد من التدابير لخفض التكاليف، ستتوقف عملية تقديم القسائم الغذائية لنح 
 في نهاية شهر تشرين الثاني / نوفمبرمليون شخص 

 
 

دارة المخيم   تنسيق وا 

 :اإلحتياجات
 .دارة المخيمات  يحتاج مدراء المخيم للتدريب على تنسيق وا 
 إجراءات التسجيل والتحقق من حالة الضعف لدى السكان. وقد قام عدد من النازحين الجدد بترتيبات ثنائية وخاصة  هناك حاجة لتعزيز

 .أربيللمواقع المأوى في المخيمات في 

 
 االستجابة: 

  دارة المخيم في بغداد للفترة من  إدارة المخيمات.سبتمبر. وقد إستهدف التدريب  23ولغاية  21تم تنظيم دورات التدريبية لتنسيق وا 
  وسيفرض هذا سيطرة أربيليقوم شركاء المجموعة بمراجعة إجراءات التشغيل القياسية للوافدين والمغادرين في المواقع الرسمية للنازحين في .

كن سكنية أكبر أثناء معالجة واستقبال وترتيب اإلحتياجات األولوية. كما أنها ستعمل على ضمان حصول األشخاص األكثر ضعفًا على أما
 مناسبة، ومنع الترتيبات السكنية الخاصة التي حصلت في الماضي دون التحقق.

  من قبل قسم اإلطفاء المحلي. سوف تستخدم النتائج للتأهب لالستجابة لحاالت الحريق  أربيلخاطر النار في مخيم هارشم في مأجري تقييم
جراءات التشغيل القياسية.  وا 

  دارة المخيمات في مشاركًا من المن 17تم تدريب ، النقالة. تم إستكمال تسجيل الحلول أربيلظمات غير الحكومية المحلية على تنسيق وا 
 شخص. 198،000مخيمات في دهوك، وتغطي الوطريقة التسجيل اإللكتروني في 

 
  الثغرات والمعوقات:

 خيمة قبل بداية  50وخانكي في دهوك إستبدال حوالي ، وشيخان، 1، وبيرسفي2بيرسفي و مخيمات باجيد كندالة،  ُطلب من إدارة المخيم في
 .فصل الشتاء ألنها إستخدمت ألكثر من سنة وتعرضت لظروف قاسية أكثر خالل فصل الصيف
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 التعليم  

 :اإلحتياجات
  جراء األزمة. ومن بين هذا العدد، هناك أكثر من مليون طفل نازح من  ممن تضررواطفل في سن الدراسة،  مليون  4هناك ما يقرب من

 الفتيات والصبيان بعمر المدرسة.
  في المائة من األطفال النازحين لم يتلقوا التعليم خالل السنة الدراسية الماضية. وفي نهاية السنة الدراسية، حصل حوالي  70أن حوالي

 % فقط من الطالب على التعليم.30
 ن توفرت، فهي مليئة بالطالب، ومزدحمة وال يمكنها إستقبال جميع الطالب النازحين. وتتصف هذه المدارس بزيادة نسبة المدا رس وا 

الطالب بالمقارنة مع أعداد المعلمين، وقلة اعداد المعلمين المؤهلين، باإلضافة إلى قلة أعداد المعلمين الحاصلين على التدريب الخاص 
 جتماعية ودعم ذوي اإلحتياجات الخاصة.بالعناية النفسية اإل

 

 االستجابة: 
  يعمل شركاء التعليم على تقديم المساعدة للسلطات المختصة لدعم إلتحاق أطفال النازحين بالمدارس للعام الدراسي القادم. وقد بدأت

المدارس الرسمية التي تتبع منهاج اللغة المدارس الرسمية التي تتبع المنهج الكردستاني في المخيمات في دهوك. ومن المقرر أن تبدأ 
 تشرين األول/ اكتوبر. 18العربية في 

  طالب في األنشطة الترفيهية في مخيمات باجيد كندالة وكادية في دهوك. 2،674شارك 
  مدارس 10في  6-5مجموعة للطالب في الصف  120، و4-1مجموعة للطالب في الصف  158أيلول/ سبتمبر، تم توزيع  22بتأريخ 

طفل في مجتمعات العائدين. وتقدم كل  1000طفل مسجلين و  3،000في ناحية زمار التابعة لمحافظة نينوى، وبذلك تستهدف أكثر من 
  طالبًا. 40مجموعة اللوازم التعليمية مثل األقالم واألوراق والدفاتر ل 

 

  الثغرات والمعوقات:
 إلى وسيلة للوصول إلى المدارس. أربيلجلين في دهوك و يشكل دعم النقل للطالب فجوة؛ إذ يفتقر األطفال المس 
  2016-2015في المحافظات الكوردية، يحتاج األطفال إلى المزيد من الكتب المدرسية الكوردية للعام الدراسي. 
  وصالح الدين. كما أنَّ القدرة المحدودة في المخازن تحول دون  األنبارإنعدام األمن يقوض عملية تقديم الخدمات للمتعلمين في محافظتي

 توفير مساحة تخزينية مسبقة لإلمدادات على مستوى المحافظات.
 .هناك حاجة عاجلة لمزيد من المدارس الحكومية والمعلمين، ومساحات إضافية للفصول التعويضية خالل السنة الدراسية 
 اع التعليم. وتفتقر المدارس إلى المكاتب والكتب والمواد المدرسية الآلزمة لضمان جودة التعليم هناك نقص في الموارد والتمويل في قط

 إلى الدعم في سد نفقات المواد التعليمية والنقل. اأُلسراألساسي. كما تحتاج 
 

 الدعم اللوجستي 

 االستجابة:
  تستمر المجموعة في دعم الشركاء من خالل التنسيق ومشاركة المعلومات المحدثة بشكل منتظم وتوفير الخرائط حول حالة الوصول

 والقيود وتوافر األصول. اإلنسانيوحالة الطرق والقدرة اإلستيعابية للمجتمع 
 التنسيق وتأمين المنشآت  محورلتواجد في بغداد مع تستمر عملية توفير األنشطة حتى نهاية السنة، بما في ذلك إستمرار وتعزيز ا

 التخزينة.
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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

 شخص 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 حقوق انتهاك 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
 شخص.ن ييمال 8ة أكثر من اإلنسانيحيث بلغ عدد األشخاص المحتاجين للمساعدة  العالم،

 

  تعمل المجموعة بالتنسيق مع الجهات المانحة لتسهيل توريد شحنة المواد غير الغذائية من أجل االستجابة لإلحتياجات العاجلة التي تم
علومات حول المساحة المتوفرة للتخزين والنقل، ة. وتقدم المجموعة الدعم الخاص بالماإلنسانيتحديدها من قبل العديد من الوكاالت 

 والخدمات اللوجستية الرئيسية األخرى، وتسعى إلى إيجاد حلول ألية اختناقات محتملة في التنفيذ.
 

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال بـ:
 attefors@un.orgة: اإلنسانيالشؤون  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 من المعلومات يرجى زيارة الرابط : لمزيد
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