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

 أزمة العراق
 (1045 نيسان 44_4) 39رقم اإلنساني تقرير الوضع 

 
تغير ولسرعة . 1045 نيسان 44 - 4التقرير الفترة من هذا تنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني. ويغطي األمم المتحدة لتم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب 

 14 بحلولسيصدر التقرير المقبل و  ليزية.هو التقرير الصادر باللغة األنجي التقرير الرسم بينمارسميًا، اليعتبر هذا القرير كما أنَّ  تكون األرقام والمواقع المدرجة في هذا التقرير غير دقيقة. الوضع، فقد
 . 1045 أبريل/ نيسان

 

 العناوين الرئيسية
  أسرة من الرمادي 3،000ما يقرب من  فر 

  سرة إلى ناحية العلمأ 4،500عادت 

  من المملكة العربية  بتمويلي مدرسة ثاناليونسكو تفتتح

 السعودية

  قضاءهناك مخاوف ذات أولوية فيما يتعلق بالمأوى في 

  حديثة قضاء كركوك و 

  100تتعهد واشنطن بتقديم معونة إنسانية للعراق بقيمة 

 مليون دوالر أمريكي. 

 

 نظرة عامة على الوضع
البو فراج والبو ذياب، فضاًل عن البو سودة والبو غانم  بلداتمركز مدينة الرمادي، بما في ذلك  مناطق فيأسرة من  1،955فر ما ال يقل عن 

دي عن بدء العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والبو محل ومناطق صوفيا بعد إعالن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبا
يبلغ تعدادها السكاني أكثر من  ركز مدينة الرمادي التيأبريل/ نيسان. وتركزت العملية العسكرية على م 9والشام  في محافظة االنبار يوم 

 (.4والتي تمتد على نهر الفرات والطريق السريع رقم ) ،100،000
 

نطاق وجودها عندما شن تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام معها قد وسعت وكانت قوات األمن العراقية  والجماعات المسلحة المتحالفة 
 من الشمال والجنوب الغربي. -محورين على الرمادي هجومًا من 

 
، التي يسكنها في األصل التابعة إلى مدينة الرمادي شخص قد فروا من البو فراج 9،000أبريل/ نيسان، ُيعتقد بأن ما يقدر بنحو  44اعتبارًا من 

 اد.نسمة، حيث اتخذوا من المدارس والمساجد مالجئًا أو إنتقلوا إلى بغد 45،000حوالي 

Map Source(s): IOM DTM 26 March 2015, Clusters, CODs. The boundaries and names shown 
and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the 
United Nations. Map created on 16 April 2015. 
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أسرة إلى العاصمة العراقية ويقيمون اآلن في المباني العامة، والمساكن المستأجرة والمباني غير المكتملة أو مع  4،135وصل حتى اآلن حوالي 

 العائالت المضيفة.
.   

الهجرة والمهجرين العراقية أكثر من أعدت المنظمات غير الحكومية الغذاء والمأوى والمواد غير الغذائية الحاجة األولوية، فيما نشرت وزارة 
 من بنود المساعدات اإلنسانية الى محافظة األنبار. 15،000

 
التي تشمل  -والبو ذياب  يسيطر تنظيم الدولة اإلسالمية اآلن على مناطق شمال نهر الفرات، بعد استيالئهم على المناطق المحيطة بالبو عيضة

 كذلك طريق الوصول إلى قضاء سامراء )محافظة صالح الدين( من جهتي الرمادي والفلوجة.رق السريع بين الرمادي والفلوجة، و يالط
 

أسرة نازحة لناحية العلم )محافظة صالح الدين(، حسبما أفادت السلطات المحلية. وقد وجدت الكثير من العائالت  4،500وقد عاد ما يقدر بنحو 
يفروا من المنطقة في شهر ة من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام قبل أْن منازلهم متضررة ومسروقة، أو في بعض الحاالت مسروق

نسمة، معظمهم من العرب السنة، في  30،000وقد هاجم تنظيم الدولة اإلسالمية الناحية التابعة لتكريت، والتي يقطنها ما يقدر ب  ذار.آمارس / 
مما إضطر عشرات األسر إلى الفرار من ديارهم. وقد أرسلت الحكومة العراقية المساعدات، ولكن هناك حاجة لكميات  1044يونيو  / حزيران

 إضافية لتغطية الضروريات األولوية من المواد الغذائية وغير الغذائية المطلوبة للنازحين اآلن. 
 

أربع مدارس ثانوية مقررة للنازحين في البالد في مخيم الداؤودية للنازحين في أبريل/ نيسان، فتحت اليونسكو المدرسة الثانية من أصل  8بتأريخ 
ن المدرسة تستوعب  طالب وطالبة.  وقد إفتتح اليونسكو أول مدرسة بتمويل سعودي  400محافظة دهوك بتمويل من المملكة العربية السعودية، وا 

 مارس/ آذار. 41في مخيم بحركة للنازحين في محافظة أربيل في 
 

يمثالن المشكلة الرئيسية في المساكن داخل وخارج المخيم. انية بأن المياه والصرف الصحي وذكر رئيس لجنة حاالت الطوارئ الحكومية في السليم
ة يالحكومموارد ضعف الوقد طلب من جميع الجهات الفاعلة اإلنسانية إعطاء األولوية للمناطق خارج المخيمات في تقديم الخدمات، مشيرًا إلى 

 العبء الكبير للنازحين في المحافظة. الناتج عنبسبب الضغط الشديد 
 
مليون دوالر أمريكي، وذلك  100أبريل / نيسان بتقديم المساعدات اإلنسانية إلى العراق بقيمة أكثر من  44تعهدت حكومة الواليات المتحدة في و 
ي العراق والشام. وجاء هذا التعهد خالل الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي حيدر تخفيف من آثار المعركة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية  فلل

زحوا من العبادي إلى واشنطن. وذكر الرئيس األمريكي باراك أوباما بأن التمويل يهدف إلى تحقيق اإلستقرار في المجتمعات ومساعدة أولئك الذين ن
 ديارهم والذين فقدوا مصادر رزقهم.

 

 نسانيةتجابة اإلاالس
 المأوى والمواد غير الغذائية 

 :اإلحتياجات
  منزل بمستويات مختلفة في ناحية زمار )محافظة نينوى(. 00،000تشير التقارير إلى تضرر 
  تعتبر سالمة المواطنين مبعث الخصوصية و هناك حاجة لتدخالت المأوى داخل إعدادات السكن الجماعية في قضاء كركوك، حيث تنعدم

في  19في المائة بأن المأوى غير مالئم، فيما أشار  10ذكر فقد في المائة من المجيبين،  99 بين. وفي دراسة أجريت مؤخرًا، ومن قلق
 المائة آخرون إلى عدم وجود سكن.

  انه في حاجة إلى مأوى. كما عائلة الذين فروا إلى قضاء حديثة )محافظة األنبار( من بلدات القائم وع 3،400ال يزال النازحون البالغ عددهم
 أنهم يقيمون حاليًا في المساجد.
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 :االستجابة

 أسرة في محافظة النجف. 350عائلة في بغداد و  500النقد لتوفير المأوى ل يجري توزيع 
  بندًا من المستلزمات غير الغذائية في بغداد. 495تم توزيع 
  الرمادي )محافظة األنبار( إستجابَة للنزوح األخير. مدينةخيمة في  400تم توزيع 

 

 الثغرات والمعوقات:
 .يجري إنشاء فريق عامل فني لتحديد معيار البند غير الغذائي وتدخالت المأوى 
 هم في أمس الحاجة إليه في محافظة كركوك. وقدم مركز  نبناء مخيم إضافي للنازحين الذي يحول دون اإلفتقار إلى الموارد والقدرة التنفيذية

 خيمة، ويجري حاليًا دراسة الطلب. 4،000التنسيق والرصد المشترك طلبًا لتسليم 
 .إستمرار اإلشتباكات في محافظة األنبار يمنع الوصول إلى األشخاص النازحين في مدينة الرمادي والمناطق األخرى المجاورة 
  إدارة المخيمات والقدرة على تقديم الخدمات المتعلقة بالمخيم المنشأ حديثًا في محافظة كربالء.أثيرت مخاوف بشأن 

 
 األمن الغذائي 

 :اإلحتياجات
  ،في أقضية الرطبة والقائم وهيت، حيث إن الوضع  وكذلكتعد إمدادات الغذاء الحاجة األولوية في البغدادي وحديثة في محافظة األنبار

وسامراء(؛ ومحافظة  الح الدين )ناحية العلم في تكريتمحافظة ص وهناك حاجة عاجلة مماثلة لإلمدادات الغذائية في كل من. صعب للغاية
والقرى والمخيمات في منطقة علياوه، ومخيم سعد في بعقوبة(، وفي محافظة بغداد )أقضية  ،ديالى )القرى ومخيم الوند في قضاء خانقين

 الرصافة والطارمية(. 
 الديوانية، وقضاء الشامية، وكذلك قضاء ناحية النفير في حاجة لتقديم المعونة الغذائية أيضًا في مناطق جنوب الديوانية والنجف ) هناك

 إلى محافظة ميسان(، باإلضافة آفاق
 دهوك وأربيل )مخيمي بحركة وهارشم للنازحين(. تيمساعدات الغذائية في كل من محافظتستمر الس 
  للمدخالت الزراعية والبذور والمبيدات، واألسمدة، والماشية في محافظة األنبار.هناك حاجة 

 االستجابة:
  محدودية تؤدي و نازح في مدينة حديثة المحاصرة )محافظة األنبار(.  8،500قام شركاء مجموعة العمل بتوزيع حصص االستجابة الفورية إلى

رتفاع في أسعار المواد الغذائية والتي تؤثر بشكل رئيسي على األسر المتعففة، ويجري برنامج اإلمدادات إلى ندرة الغذاء وبالتالي يؤدي إلى اإل
 ( اآلن تقييم الخيارات إليصال الطرود الغذائية العائلية للسكان المتضررين.WFPاألغذية العالمي )

 
 الثغرات والمعوقات:

  ندرة الغذاء وارتفاع األسعار في محافظة نينوى. كما إن إنعدام وجود فرص العمل وانخفاض األجور يكشف عن تدني القوة  إلىأدى القتال
 الشرائية لدى السكان المحليين.

  تبنيأثر الصراع في األنبار بشكل كبير على سبل العيش الزراعية وزيادة أسعار المنتجات الزراعية في المنطقة. وكشف تقييم حديث عن 
 معالجة المشكلة في المنطقة المتضررة جراء الصراع في هيت، تليها أقضية الرمادي وحديثة.كبيرة في سلبية إستراتيجيات 
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 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
 :اإلحتياجات

 محافظة االنبار: 
o  مدرسة  44. وتحتاج فوريةالمياه إلى إعادة تأهيل  ضخأسرة نازحة إلى مخيم النازحين في منطقة العامرية. وتحتاج وحدة  300وصلت

إلى حاويات النفايات. وتحتاج مخيمات األمل المشهود وبعض المخيمات والمستوطنات غير الرسمية األخرى إلى توفير خدمات 
 .في حي الخالدية أسرة نازحة من الرمادي إلى إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية العاجلة 150اإلستحمام. وتحتاج 

o .هناك حاجة إلى التدخالت السريعة الخاصة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للنازحين في سامراء في محافظة صالح الدين 
o من األسر العائدة في منطقة العظيم من محافظة ديالى.  4،103يجري تقييم مستلزمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ل

 أسرة نازحة في مخيم سعد في قضاء بعقوبة. 113لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ل  وهناك حاجة
o  أسرة نازحة في منطقة الرضوانية في محافظة بغداد. 800هناك حاجة إلمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ل 
o  النظافة.لوازم في حاجة إلى اللوازم الصحية و شخص  49،380وفي قضاء الديوانية في محافظة القادسية، ال يزال 

 

 :االستجابة

  وحدة من المراحيض والحمامات في المخيم التابع للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في منطقة  10يجري تركيب
 شخصًا من خالل نقل المياه بالشاحنات. 85،014العامرية بمحافظة األنبار. وقد تم الوصول إلى 

  خزانات ، فضاًل عن فظة صالح الدين بالمياه المعبأةالضلوعية وجيالم والدور في محا-أسرة نازحة في الحردانية 4،840تزويد
الحردانية. كما  إمرأة نازحة في 00وأكياس القمامة والجرار الخاصة بالمراحيض. وقد أقيمت أنشطة التوعية الصحية ل المياه

 نقل المياه بالشاحنات في جيالم والدور نازحة من خدمات أسر 140إستفادت 
  لتر لمخيم سعد في محافظة ديالى. 5،000ُأرسلت ستة خزانات مياه بسعة 
  في محافظات بغداد والنجف والبصرة. مدرباً  40من المقرر أن يستهدف التدريب الخاص بتعزيز النظافة 
  دمات جمع القمامة وتصريف مياه الصرف الصحي في نازح في محافظات األنبار وواسط وبابل وكربالء من خ 1،300إستفاد

 .مناطقهم
  شركاء المجموعة يتعاونون وينسقون أنشطة االستجابة للتخفيف من حاالت الجرب في مخيمات النازحين والالجئين في محافظة

د المالية للحفاظ على اإلحتياجات الخاصة في مناطق العودة. وهناك نقص في الموار على تلبية األنشطة المقررة  وستعملدهوك. 
الغالبية العظمى من عمليات التقييم اإلحتياجات المستمرة على المدى األبعد. وال تزال عملية الحصول على الموارد اإلضافية 

 لمعالجة هذه المشكلة أولوية.

 الثغرات والمعوقات: 
  تحديًا في إيصال اإلحتياجات الماسة من المياه  إنعدام األمنومات والوصول بسبب األرقام المتغيرة والتنقالت، فضاًل عن قلة المعلتشكل

 والصرف الصحي والنظافة الصحية المنقذة للحياة إلى النازحين في المناطق الساخنة.
  قص المطلوبة على المدى الطويل مقيدًا بسبب ن الضروريةال يزال توفير استجابة مستمرة إلمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

 التمويل. وتواجه العديد من العمليات األساسية الجارية حالة إغالق وشيك ما لم يتحسن وضع التمويل في المدى القريب.
 حتياجات جمع النفايات، وكذلك إحتماالت استهالك المياه و إعة من مع سرعة تغير الظروف المناخية في الصيف، سترتفع المستويات المتوق

 زيادة اإلمراض.
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 لصحةا
 :اإلحتياجات

 .الحاجة لخدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية األساسية للنازحين والالجئين، فضاًل عن المجتمعات المضيفة وغير المضيفة المتضررة 
  صالح متنقلة في مناطق الصراعات الناشئة، بما في ذلك سامراء ومناطق أخرى في محافظة الفرق الدعم المنشآت الصحية الثابتة ونشر

 الدين.
 .الكشف المبكر والتحقيق من تنبيهات المرض واالستجابة لتفشي المرض في الوقت المناسب 

 
 االستجابة: 

 .التعزيز المستمر لنظم مراقبة األمراض في المخيمات 
 

 الثغرات والمعوقات:
 للنازحين في اإلقليم.ردستان العراق مثقلة بسبب العدد الكبير و ال تزال خدمات الصحة في حكومة إقليم ك 
  المناطق التي يصعب الوصول إليها مبعث قلق خاص نظرًا للعدد القليل لشركاء الصحة الميدانيين.تشكل ال تزال 
  .الحلول لهذا الوضع بشكل فعال. وضعتوقد إستمرار التحديات في إستقطاب الموظفين المحليين المؤهلين 

 

 إدارة وتنسيق المخيم 
 :اإلحتياجات

  حاجة ماسة لهيكلة إدارة المخيم في مخيمات النازحين التي هي قيد اإلنشاء حاليًا أو في مرحلة التخطيط في وسط وجنوب العراق، حيث هناك
 في المائة من مجموع النازحين. 10يقيم هناك اآلن أكثر من 

 

 االستجابة:
  أسرة في زاخو بمحافظة دهوك. 4،000تمت تهيئة مخيم جديد للنازحين بسعة 
 للنازحين داخليًا. وهناك مناقشات  1م تسليم إدارة عنكاوا مول في أربيل لمجلس الالجئين في أربيل، وذلك لنقل النازحين إلى مخيم عنكاوا ت

 قيمون في المخيم ليتم فتحه.الذين سيُ  األشخاصحول نقل النازحين من موقع آلخر، مع التركيز على عدد 
  أعلنGEC خيمين للنازحين، وطلب دعم إدارة المخيم لهذه المواقع.في السليمانية عن إفتتاح م 
 .تعمل المجموعة حاليًا على تطوير وتقديم حزم تدريبية موجهة للمحافظات الساخنة في جميع أنحاء العراق بناًء على تجربة سابقة في دهوك 

الكبيرة وتعزيز برنامج اإلرشاد على مستوى البلد ، يسعى أعضاء المجموعة للحصول على الموارد من أجل بناء القدرات ذلك السياقوفي 
والمنظمة الدولية  REACHلهذه الغاية، سوف تبدأ  لضمان توفير نظم تشغيلة إلدارة المخيم التي تقودها الجهات الحكومية المعنية. وتحقيقاً 

 ة في أبريل / نيسان.للهجرة بعملية تنميط المخيم ورسم خرائط الموقع غير الرسمي في المنطقة الوسطى والجنوبي
  من المقرر القيام بمزيد من العمليات التنسيقية إلنشاء المخيمات بشكل عام مع التركيز على االستجابة لمجموعة العمل في المخيم التي

 تقودها الوكاالت المشتركة في كركوك.
 

 الثغرات والمعوقات:
 ناء قدرة إدارة المخيم التابع لبرنامج الحكومة المحلية، لم يتمكنوا من العمل نظرًا لنقص التمويل، فإن أعضاء مجموعة العمل المشاركين في ب

 في المنطقة الجنوبية والوسطى.
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 التعليم  

 :اإلحتياجات
  0من األطفال في سن المدرسة الذين تتراوح أعمارهم بين  100،000مليون طفل في مختلف أنحاء العراق، هناك أكثر من  1.05من بين- 

 أعوام.  5-4طفل آخرين قبل سن المدرسة، أي بعمر  415،000عامًا، وكذلك  41
  في  10حاليًا التعليم الرسمي. وعالوة على ذلك، فقد غاب أكثر من في المائة بقليل من هؤالء األطفال يحضرون  34ما ُيقدر بما يزيد عن

 المائة من األطفال النازحين أكثر من سنة عن التعليم الرسمي.
 مليون طفل من المجتمع المضيف من األزمة في مختلف أنحاء العراق مما يمثل ضغطًا إضافيًا على نظام التعليم  4.1أكثر من  تضرر

 الُمجهد.
 

  االستجابة:
  نشاء الفصول الدراسية الجاهزة. 410،000التعليم ألكثر من  إيصالعمل شركاء التعليم على تسهيل  طفل من خالل توفير مدارس الخيام وا 
  طفل. ويستمر  30،000تم تقديم الدعم النفسي واإلجتماعي من خالل األنشطة الترفيهية وغيرها من األنشطة التي تقدم الدعم ألكثر من

 تدريب العاملين في مجال التعليم لتوفير الدعم الالزم لألطفال.في جموعة مالالشركاء 
  طفل في المجتمع المضيف المتضررين من األزمة الحالية. 139،000مدارس لتوفير التعليم إلى  540تم تأهيل أكثر من 
  محافظة دهوكفي  الداؤودية للنازحين طالب وطالبة في مخيم 400إفتتاح مدرسة ثانوية جديدة بسعة. 
  مراكز للتعليم غير النظامي لألطفال النازحين. وقد وزعت أيضًا المناهج الدراسية، ومواد  3بدأ شريك قطاع التعليم األنشطة في كركوك في

 .التعلم والتعليم
  تجيب الشركاء الجدد اآلن للعمل فريق التعليم الذي أنشئ حديثًا في كركوك إجتماعه األول بالتنسيق مع الوزارات الحكومية المعنية. ويسعقد

 في كركوك.
 

 الثغرات والمعوقات:
 .هناك حاجة لموارد إضافية لزيادة فرص الحصول على فرص التعليم الذي يستهدف األطفال المعرضين لخطر التسرب من النظام 
 المسافة البعيدة إلى المدارس عائقًا تشكل ال تزال حيث النقل للطالب النازحين للذهاب للمدارس في البلدات والمدن.  هناك حاجة لتوفير خدمة

 أمام تعليم الكثير من النازحين الذين إنتقلوا إلى مناطق بعيدة عن المدارس أو مراكز التعلم.
  لألطفال.هناك حاجة لمزيد من لوازم التعليم مثل الكتب المدرسية والقرطاسية والمكاتب وغيرها من المعدات المطلوبة لتوفير التعليم الجيد 
 
 

 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 المجموعة تنسق( مركز العمليات اإلنسانيةHOPs.للحصول على المعلومات اللوجستية والتخطيط ) 

 

 االستجابة: 
 ة تمت تهيئة المواد المخزونة في بغداد من المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وصندوق السكان ومنظم

اليونيسيف من مجموعة اللوجستيات تنسيق آلية االستجابة منظمة حديثة والبغدادي. وقد طلبت الصحة العالمية من أجل االستجابة الثانية إلى 
 وكاالت المعنية األخرى. وقد بدأ التخطيط لذلك.الالسريعة مع برنامج األغذية العالمي و 
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  للموارد المتاحة وتوفير منصات التنسيق تعمل مجموعة اللوجستيات على تعزيز تبادل المعلومات بين الشركاء لتحقيق اإلستخدام األمثل
 اللوجستية. وتتضمن هذه كل من الموقع أدناه والخرائط، وغيرها من المنتجات اإلعالمية

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

 مجموعة اإلتصاالت في حاالت الطواريء 
 االستجابة:

  السليمانية من أجل إعادة ربط مخيم عربت للنازحين بشبكة اإلنترنت. ويعمل الموقع اآلن. إلىبعثة فنية  إرسالتم 
  إستمر فريق اإلتصاالت في حاالت الطوارئ في برمجة أجهزة الالسلكي لليونيسيف لضمان ربط جميع أجهزة الالسلكي في البالد مع مقابس

 ي المجال اإلنساني.الشيفرة الجديدة على نطاق البلد لتعزيز أمن العاملين ف
  تحسين التغطية الالسلكية.وذلك لقدم في دوميز في محافظة دهوك،  400بدأت عملية تركيب برج بإرتفاع 
  تم إنشاء الئحة إتصالCOMCEN .وتم توزيعها لتحديد موقع العاملين في المجال اإلنساني بفاعلية أكبر وسرعة أقصى 
  منحة من الحكومة الكندية. وتمت برمجة هذه األموال، وهي متوفرة لإلستخدام. المزيد من األموال من خاللالمجموعة تلقت 
  فيلموظفين لالتامة قدرة توفير الفريق اإلتصاالت في حاالت الطوارئ على تدريب أربعة من موظفي المنظمات غير الحكومية لضمان عمل 

 إستخدام أجهزة الالسلكي الخاصة بهم.
 شيفرة الربط العالية التردد جدًا في مختلف أنحاء البالد. بدأ توزيع النسخة النهائية من 
  يتم حاليًا رصد المكررين من دهوك من يوناميCOMCEN  المشتركة بين الوكاالت في أربيل، وبدوره يعمل على توفير الحماية اإلضافية

 UNAMI COMCENمخيمات من المن للعاملين في المجال اإلنساني في المخيمات. وبهذا الدعم اإلضافي، يجري رصد المنظمات 
 المشتركة بين الوكاالت في أربيل.
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 على خلفية األزمة 
(، بما في ذلك البعثيين والميليشيات القبلية وأعضاء النظام AOGsجماعات المعارضة المسلحة )بيد  1044 حزيران 9الموصل يوم منذ سقوط 

راق من محافظات الع شاسعةعلى مساحات  ةسيطر الو )داعش(،  دولة اإلسالمية في العراق والشامال تنظيم إلى جنب مع اً ، جنبينالعسكريو السابق 
الفلوجة و رشاد، والحويجة والرياض الو بيجي والقيارة وسنجار وسليمان بك و  دن الموصل وتكريت وتلعفر، ومفي نينوى وصالح الدين وديالى

نبار تحت كانت الكثير من المناطق في األ، 1044ات المعارضة المسلحة. منذ  كانون الثاني سيطرة جماع إلى حالياً  ويخضعونوالصقالوية 
أكبر تجمعات النازحين في  ذلك نزوح داخلي واسع النطاق. ويعتبر العراق اآلن أحد نجم عنوقد سالمية في العراق والشام. سيطرة الدولة اإل

 مليون منذ كانون الثاني من العام الماضي. 1.1حيث نزح أكثر من  ،العالم
 

 التنسيق العام
  أبريل / نيسان حيث التقت مع  44من رحلة لها الى بروكسل يوم  إلنساني لألمم المتحدة في العراقليز غراندي، المنسق اعادت السيدة

 .1045الجهات المانحة والشركاء الرئيسيين وقدمت التوصيات حول األولويات اإلنسانية الرئيسية في العراق لعام 
 من كوميين وسياسيين وزمالءجتماعات مع مسؤولين حإأبريل / نيسان وعقدا  43ركوك في زار سفيري السويد والنرويج في العراق مدينة ك 

 .مجموعة واسعة من القضاياوتمت مناقشة  .مييونا

 
 
 

 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 الهاتف: 
 swanson@un.orgدايفد سوانسن، مسؤول قسم اإلعالم العام، السيد 

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