
 ازمة النازحين العراقيين
 ( 4112أيلول  91 –أيلول  13) من  21تقرير الوضع رقم 

 
 

أيلول. نظرا للوضع  19إلى  13ة من تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني. ويغطي التقرير الفتر
 أيلول. 26المتغير بسرعة فمن الممكن أن تكون األرقام والمواقع المدرجة في هذا التقرير غير دقيقة. التقرير المقبل سوف يصدر في 

 
 

 العناوين الرئيسية

 

  ( من النازحين في 171,500تدفق نحو )

كبير على بشكل  والديوانية وكربالء النجف

 . لصحيا والصرف المياه خدمات

 المكتملة، غير المباني المتواجدون في النازحون 

. ضعفا األكثر هم المدارس في أو العراء وفي

 للنازحين المنهجي التخطيط إلى حاجة هناك

 المدارس تأهيل وإعادة لتوفير مساكن مالئمة

 . التعليمية األنشطة استئناف قبل

 ( عائلة نازحة 900أيلول نحو ) 7 منذ عاد وقد

 .ناحية آلقوش إلى كردستان إقليم من

 منظمة من وبدعم الصحة، شرعت وزارة 

وطنية  بحملة واليونيسيف، العالمية الصحة

 أيام خمسة لمدة األطفال شلل للتلقيح ضد

( 5( مليون طفل تحت سن )5.8استهدفت نحو )

 سنوات.

  

 

 

 نظرة عامة على الوضع

. االجتماعي في المجتمع التماسك على بثقلها تلقي وبدأت ،4112 يناير منذ شخص مليون( 1.1أدى إلى نزوح ) واللغة والعادات الثقافة اصطدام
 والخدمات على الموارد اآلن وهم يتنافسون. معا مختلفة عرقية جماعات من المضيفة والمجتمعات النازحين وضع وقد كبير، حد إلى فصلها سبق

 . االقتصادية األوضاع تدهور بسبب المحدودة والمتفاقمة االجتماعية
 إلى المدارس في النازحين وجود أدى وقد. المدارس في أو العراء وفي المكتملة، غير إلى المباني الى اللجوء ضعفا األكثر سعى النازحون وقد

 مدرسة( 274مع وجود ) تضررا، األكثر العراق هي كردستان وتعتبر محافظة دهوك في إقليم. 4112/4115 الدراسي العام في بدء تأخير
 ( مدرسة22( مدرسة من أصل )21إخالء ) تم قضاء الشيخان في دهوك في وأفادت التقارير بأن النازحين .النازحين قبل من كمأوى تستخدم

 لكوذ واإلنسانية، الحكومية للوكاالت بالنسبة أولوية يمثل المدارس من بديل للنازحين. وإن نقل النازحين توفير سكن دون مسكونة من النازحين،
مطلوب  المنهجي والتخطيط .التعليم على الحصول المضيفة في المجتمعات لتعطيل النازحين تجاه استياء أي ومنع التعليم الستئناف الفرصة إلتاحة
 . التعليمية األنشطة استئناف قبل التحتية البنية تأهيل إعادة على مساكن مالئمة وضمان الحصول من المدارس من النازحين نقل لضمان

 وبدأ توزيع الشركاء. نينوى محافظة زمار في ومناطق( نسمة 5.211 عائلة، 011) القوش منطقة في منازلهم إلى بالعودة النازحين بعض بدأ وقد
 . من ا>ل االستجابة للمهمة في القوش الوكاالت بين مشترك لتقييم التخطيط ويجري زمار في
 السكانية الكثافة ذات المناطق اإليجارات إلى حد كبير في أسعار وزادت. الجدد النازحين دخول كركوك، أفادت التقارير عن استمرار تقييد في

ما قال  وضغط النازحين على السوق. وبحسب السكن، نقص على أصحاب األراضي الستغالل اللوم كركوك ويضع سكان. من النازحين العالية
 . اإلقامة بسبب الطقس أم ال يستطيعون كانوا إذا ما عن النظر ين داخل مخيمات بغضالكثيرين من المجتمعات المضيفة بإنه يفضل وضع النازح

 إلى القسائم من شهر تشرين األول إلى االنتقال في العالمي الغذاء برنامج سيجبر العراق في لالجئين العالمي الغذاء برنامج لعمليات التمويل نقص
 األطفال ( من12,000لحوالي ) المساعدات الغذائية المدرسية أيضا في دوميز. وتوقف سوري ( الجئ70,000لـ ) العينية الغذائية المساعدات
الغذاء العالمي من  برنامج يقدمها والتي (100,000والبالغ عددهم حوالي ) المستفيدين المساعدة الغذائية لجميع مستوى تخفيض وسيتم. السوريين

 واحد للشخص غذائي طرد األغذية العينية من تقليص توزيع سيتم(. واألطفال النساء من منهم 65,000 تقريبا) الالجئين مخيمات في يعيشون الذين
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 لالجئين لالستجابة التمويل في النقص وهذا. األسرة حجم عن النظر بغض شهريا، أسرة لكل الفردية الغذائية الطرود من اثنين إلى الشهر في الواحد
 . النازحين تدفق ضغط والتي هي بالفعل تعاني من المضيفة، المجتمعات بعض في الشحيحة المحلية الموارد على المتزايد بسبب الضغط

 رئيس ووعد. سبتمبر 11 يوم بغداد في المستوى رفيعة سياسية شخصيات مع للنازحين اجتماعا المتحدة لألمم العام لألمين الخاص الممثل حضر
 في العسكرية العمليات بتعليق وتم اتخاذ قرار. 4112 يناير منذ نازح مليون 1.1 لمساعدة الحكومةالعبادي، بزيادة مساعدات  حيدر الوزراء
. المدنيين من ضحايا سقوط المحتلة من قبل الدولة اإلسالمية في العراق والشام  وذلك من أجل منع المناطق في حتى الجوية، والغارات العراق
 . للنازحين المالي دعمها مواصلة على الحكومة الحكيم عمار العراقي اإلسالمي األعلى المجلس زعيم وحث

 االستجابة االنسانية 

 المياه والصرف الصحي والنظافة

 االحتياجات:
 وقام فريق التجمع بمساعدة حوالي . الصحي والصرف على خدمات المياه والديوانية وكربالء النجف ( من في171,500نحو ) تدفق

من فريق التجمع  دعم طلب المحلية وقامت السلطات. ( في الديوانية10,030و) كربالء ( في14,770النجف و) ( مستفيد في25,610)

 النازحين بين الصحية التوعية نطاق توسيع إلى حاجة هناك. رسمية غير مستوطنات في يعيشون الذين للنازحين الخدمات تقديم لتحسين

 . الجنوبية والمحافظات وكربالء النجف في

 والصرف المياه خدمات لتسريع ملحة حاجة هناكو ،دهوك محافظة في النازحين من مدرسة 274أصل  من 11 من النازحون اجالء تم 

 . الطالب لعودة تمهيدا المدارس في الصحي والصرف المياه مرافق تأهيل دعم وكذلك المتزايد، الطلب لتلبيةفي المخيمات  الصحي

 االستجابة:
 ( نازحاً بإمدادات عاجلة من المياه والصرف الصحي، وتم إعطاء تدريب للنازحين23,530تم تجهيز ما يقارب ) األمراض من للوقاية 

 ميسان. مدينة العمارة بمحافظة في المياه تنقلها التي

 ( من الماء  11تم تقديم ما يقارب )رية فريا الصحي في ق الصرف ( نازح، وتمت صيانة مرافق492لـ )( المجموع في لتر 5.111)لتر

 .في محافظة كربالء

 هيت، في النازحين ( شخص من17,000) احتياجات لتغطية يوميا ( لتر360,000) بتوفير المياه قامت صهاريج االنبار محافظة وفي 

 في الواحد للشخص المياه من لترا 41 حوالي يعادل المعمورة، والعمريات، والفلوجة، والخالدية، والحبانية وهذا و والفرات، وكبيسة،

 . يوميا النفايات من طنا 14 حوالي وأيضاً تم جمع. اليوم

 ،الالجئين السوريين تم .( لتر500وجراكن، وخزانات مياه سعة ) في مخيم أرباط في محافظة السليمانية تم توزيع مجموعات نظافة 

 المياه من ( لتر40,000حوالي ) يتم نقل. للنازحين الصحية النظافة تعزيز قبل برنامج المقدم من في النظافة حول الوعي بالفعل تدريبهم

 بقية مع ( حماماً تعمل70( مرحاضاً و )70( دورة مياه و )175( مرحاضاً و )175) .إلى مخيم أرباط ثمانية صهاريج بواسطة يوميا

 حمام إضافي حسب ما هو مخطط. 11مرحاض و  11إدراج  المقرر ومن. إصالحها يجري

 (350عائلة ) العبور مؤخرا إلى مخيم وصلت ازحةن Aliyawh وهو اآلن ( عائلة،1,000على استيعاب ) القدرة لديه المخيم. خانقين في 

( صندوق 75( دلواً، و)1,350و) النظافة، مستلزمات من ( مجموعة1,350( عائلة. وقام فريق التجمع بتوزيع )1,480)  يستضيف

 ( لتراً 114,000الصهاريج  بسعة ) بواسطة يوميا المياه يستمر فريق التجمع بتوصيل وسوف. المخيم في النازحين قمامة على السكان

 . اليوم في الواحد لتراً من المياه( للشخص 41توفير ) لضمان ماء، بئر الستكمال حتى شهر تشرين األول، Aliyawhلمخيم  الماء من

 :والمعوقات الثغرات
 المستفيدين إلى المياه وصول ومنع األنبار، محافظة في الفلوجة منطقة في أغلقت قد الطرق من العديد العسكري بسبب النشاط . 

 االستجابة إتالف في استمر األنبار، إلى بغداد من وكذلك الجنوبية، المحافظات إلى بغداد من والقيود الطرق أمن . 

 االمن الغذائي 

 االحتياجات:
 وتستضيف . ( موقع1,500بنحو ) يقدر ما حول وتنتشر 4112 عام الثاني كانونشهر  منذ العراق في شخص مليون 1.1 نحو نزح

( 370,381) االنبار ،(520,445) دهوك محافظات في النازحين من عدد أكبر ويتركز. النازحين من المائة في 71 محافظات خمس

 (. 109,113) وبغداد( 128,042) وكركوك( 184,006) وأربيل

 وأربيل  دهوك  والمحافظات األنبار محافظة في وخاصة للمعيشة، كامل وفقدان المتنافسة االحتياجات يواجهون النازحين من كبيرة أعداد

 . العيش سبل وانخفاض األسعار وارتفاع الغذائية المواد في من نقص أيضا المضيفة وتعاني المجتمعات. في إقليم كردستان العراق

 : موجهة احتياجات
 متعددة جغرافية مناطق عبر واسع نطاق على التوزيع . 

  االستجابة:
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 تم زيادة عدد المستفيدين من  .النازحينمن  تجمعالحتوائها على أكبر  نتيجة دهوك، محافظة نحو كبيربشكل  اإلنساني العمل توجيه يتم

 مستفيد.( 175,000( مستفيد لتصل إلى )168,000) من دهوك محافظة فيآب(  15) منذ العائلية الحصصات مساعد

 المتوقع أن يتم إغالقه  ومن. دهوك محافظة المطبخ الموجود في مخيم )خانكي( للنازحين في باستثناء الميدانية المطابخ تم إغالق جميع

 العاجلة االستجابة حصص من المتبقية المساعدة تسليم يزال وال. الحصص العائلية حزم بواسطة الغذائية المساعدات استبدال وسيتم قريبا

(IRR )حدة على حالة كل أساس على الجدد للوافدين . 

 النازحين إليها. عودة بعد نينوى يستعد فريق التجمع لنقل المساعدات الغذائية إلى زمار والقرى المحيطة بها في محافظة 

 ودعم والنقد قسائمال ألنشطةالتجمع  في الشركاء مع تنسيقلل آليات وضع ويجري الجديدة التدخل طرائق إلدخال خيارات من التحقق تم 

 . وأربيل والسليمانية دهوك محافظات في السوق

 : والمعوقات الثغرات
 من العديد إلى الوصول الصراع مستمراً في عرقلة يزال ال المناطق، بعض في اإلنسانية المساعدات وصول تحسن من الرغم على 

 . للخطر المعرضين السكان

 النازحين ومخيمات المضيفة المواقع في الموجودة القدرات على ضغطا سيضيف المتوقعة النزوح زيادة . 

 

 المأوى والعناصر غير الغذائية

 االحتياجات:
 ( شخص نازح إلى إقليم كردستان العراق منذ شهر كانون860,000من بين ) تقديرات إن هناك ما يقارب   حددت ،4112 عام الثاني

 . الشتاء في فصل والمساعدة المأوى إلى ماسة ( شخص نازح بحاجة480,000)

 من النازحين  (660,000)منهم أي ما يعادل  المائة في 71إن  التقديرات ( شخص وتشير940,000تهجير ) تم أخرى، محافظة 12 في

 المائة في 71 يتطلب المساعدة في توفير المأوى النازحين من شخص(  200,000) المائة في 11. اإلنسانية المساعدة إلى هم بحاجة

 (. الغذائية غير المواد) األساسية الغذائية غير المواد نقص من تعاني شخص( 460,000)

 إخالء. مأوى عن بحثا الدينية والمباني الجماعية والمراكز المدارس (عائلة تقوم باستخدام68,983هناك ) العراق أنحاء مختلف في 

 . أولوية يمثل بديلة أماكن إلى المدارس من النازحين

  االستجابة:
 المرافق تأهيل إلعادة مدرسة للسماح 11 إجالء اآلن حتى تم النازحين، ( مدرسة محتلة من قبل672دهوك، من مجموع ) محافظة في 

 . الذي تأخر 4112/4115 الدراسي العام لبداية للسماح

 المخيمات إقامة حول والمناقشات. تسعة منها تم البدء ببناء المخطط لبنائها، دهوك محافظة في النازحين مخيم من مخيمات 12 بين من 

 .في تقدم المتبقية الخمسة

 والبصرة وميسان ديالى في تأهيلها تم أو ستة مخيمات تم بناؤها . 

 ( من أدوات1,500) ( عائلة منذ األول من شهر أيلول والتي تتضمن مواد مثل25,067الغذائية، على أكثر من ) غير المواد توزيع تم 

 . النوم مجموعات( من 9,801المطبخ )

 ( أسرة 5,873استلمت ما يقارب )حصلت ما يقارب  و وميسان والبصرة بابل في النظافة ومستلزمات الغذائية غير المواد بعض

ما  إلى الغذائية غير موادالمزيد من التوزيع لل هناك كانو. االساسية واللحف الفرش( أسرة في إقليم كردستان العراق مستلزمات 7,634)

 . محافظات خالل األيام األخيرة 11( أسرة حول 4,020يقارب )

 : والمعوقات الثغرات
 الدنيا لم تلقى تطويراً للمعايير النازحين مخيم بعض اآلن حتى . 

 ( لم يتوفر لديها التمويل المالي، وكما لم تسند إدارة المخيمات إلى أي وكالة.26بعض مواقع المخيمات الـ ) 

 المطبخ وأدوات الكيروسين مواقد في نقص هناك يزال ال . 

 

 الصحة 

 : االحتياجات
 تقوم . طاقتها بكامل تعمل حاليا هي( وبلد سامراء) اثنين فقط من مستشفيات الدين، صالح محافظة في مستشفيات تسعة بين من

 . الطبي الكادر نقص خدمات طوارئ قليلة بسبب والطوز بتقديم وبيجي المستشفيات التعليمية في تكريت

 بما المختلفة، الصحية ( شخص نازح المرافق60,150بنحو ) يقدر ما حضر آب، شهر في أنه ايلول 0 يوم كربالء صحة دائرة أعلنت 

 . جوالة فرقة 47 و مؤقتة عيادة 41 ذلك في

 ،محافظة االنبار في الكرمة منطقة في إسعاف معروف سيارة غير أصل من دمر صاروخ . 
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 : األطفال شلل حملة
 استهدفت  أيام خمسة لمدة األطفال شلل حملة وطنية للتلقيح ضد في واليونيسيف العالمية الصحة منظمة من بدعم الصحة، وزارة شرعت

 من هذا سابق وقت في بغداد في األطفال شلل حاالت من حالتين تأكيد تم. ايلول سبتمبر 12 في سنوات 5سن  تحت طفل مليون 5.1

 بين المناعة لتعزيز المقبلة األشهر في بالتخطيط أكثر الصحية السلطات وتقوم 4112 عام الثاني كانون منذ التاسعةهذه الحملة هي . العام

 . األطفال

 من ايلول 14 و 1 بين االنبار محافظة في للنازحين الفم طريق عن والحصبة األطفال شلل ضد التطعيم تمت المباشرة بحملة. 

  وقام القطاع الصحي في البعاج وبليج  .الموظفين نقص الصحي من المشاركة في حملة التطعيم بسببلم يتمكن مستشفى سنجار وقطاعه

 . سنجار قرى في بتطعيم األطفال

 تبدأ أن المقرر ومن. التالي اليوم في وفي تكريت والشرقاط طوز في ايلول 12 في األطفال شلل حملة الدين بدأت محافظة صالح في 

 . كركوك لمحافظة التطعيم جرعات تسليم من جدا قليل عدد هناك كان. أيام قليلة غضون في بيجي الحملة في

 : األمراض مراقبة
 األنبار وفي كركوك، في الحويجة منطقة في وخاصة المشاريع، بعض على تؤثر التي المياه لمعالجة الكلور مادة في نقص هناك . 

 المياه تنقلها التي لألمراض المالئمة واالستجابة التحكم أنظمة حول مخاوف هناك كركوك محافظة في . 

 االستجابة:
 خانقين في األولية الصحية بتشغيل منشأة الرعاية في حالة الطوارئ الحكومية غير تقوم المنظمات سوف . 

 ( ممرضة في تسعة من المستشفيات50قام فريق التجمع بمساعدة وزارة الصحة في دهوك بتوظيف ) األولية الصحية الرعاية ومراكز 

 ( فرق طبية متنقلة15( من النازحين. كما قامت )4,565ذلك ) في ( مريض بما7,040الصحية لنحو ) الخدمات والتي قامت بتوفير

 .دهوك في الصحة وزارة إلى الدعم بتقديم

 ومن ليالن الجديد للنازحين، مخيم في األولية الصحية للرعاية مرفق إنشاء لدعم كركوك الى إجراء بعثةقام فريق التجمع ب أيلول 12 في 

 . ( نازح8,000يستضيف ) أن المتوقع

 واإلجراءات المحتملة الكوليرا تفشي على السيطرة لمناقشة الحكومية الصحية اإلدارات ممثلي مع سنوي ربع عقد فريق التجمع اجتماعا 

 .اآلن حتى المتخذة الوقائية

 وممرضين أطباء مع دهوك لعيادات الدعم لتنسيق اجتماعات للهجرة الدولية المنظمةو العالمية الصحة التجمع كمنظمة عقد شركاء 

 . السل لبرمجة والتخطيط والدواء الصيدلة ومساعدي ومسعفين

 أربيل مخيم بحركة بمحافظة في للنازحين األولية الصحية الرعاية مرافق تأهيل إعادة من االنتهاء تم . 

 :والمعوقات الثغرات
  في إقليم كردستان العراق بسبب تدفق كاف غير الطبي والطاقم المزمنة األمراض األدوية لعالج في التقارير إن هناك نقصأفادت 

 . الثالث المحافظات أنحاء جميع في النازحين

 والعراء المكتملة غير المباني في يعيشون الذين للنازحين الصحية الخدمات توسيع في خطيرة ثغرة هناك . 

 الجراحية المعدات إلى ماسة حاجةب سامراء مستشفى . 

 الحماية

 االحتياجات:
 األخرى السكن والتكاليف األساسية تكاليف لدفع النقدية المساعدة إلى الحاجة المجتمعات النازحة باإلبالغ عن تستمر . 

 االستجابة:
 على الموافقة تمت وقد. ( عائلة منذ شهر شباط55,365( شخصاً أي ما يعادل )354,557غطت ) تقييم عملية رصد الحماية مستمرة وقد 

( حالة من األشخاص ذوي 5,414إحالة ) ( حالة مساعدة قانونية،15,008وتلقت ) نقدية، ( حالة مساعدة10,223حصول ما يقارب )

 من وغيره الجنسي العنف ( ضحية من ضحايا124( طفل و)8,173لـ ) النفسي الدعم تقديم تم ذلك، إلى باإلضافة. الخاصة االحتياجات

 .والجنساني الجنسي العنف من الذين ورد بأنهم عانوا للناس الكرامة ( من مجموعات13,713توزيع ) وتم. الجنس نوع على القائم العنف

 النازحين لتسجيل السليمانية محافظة في الحكومية السلطات إلى والتقني اللوجستي الدعم تقديم يجري . 

 : والمعوقات الثغرات
 تكثيف إلى الحاجة على الضوء يسلط هذا. ديارهم إلى بالعودة النازحين لبعض يسمح للصراع األمامية الخطوط من المستمر التحول 

 . للعائدين المساعدات وحماية رصد

 اإلخالء أسباب لتحديد تحقيقات إجراء إلى حاجة وهناك. دهوك في الخاصة الملكيات من النازحين إخالءحول  متزايدة تقارير هناك 

 . لهم بديلة حلولتوفير  أو استجابات وتطوير
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 التعليم 

 االحتياجات:
 التعليمية االستجابة في لالندماج بحاجة والمعلمين لألطفال والصحية واالجتماعية النفسية الخدمات . 

 النازحين قبل التعليم مرافق احتالل بسبب تأخيرها ويجري دهوك في وبخاصة ،4112/4115 الدراسي للعام المدارس من العديد افتتاح . 

 والفلسفة، النفس وعلم والتاريخ، االجتماعية، والدراسات والموسيقى، الفن، بإلغاء لسيطرتها الخاضعة المناطق قامت الدولة اإلسالمية في 

 . الوطني التعليم مناهج من أخرى، مواضيع بين من

 االستجابة:
 تقييم عمليات وتجري. دهوك في مدرسة 100 وحوالي أربيل في مدرسة 14 ترميم في كردستان إقليم حكومة سيقوم فريق التجمع بدعم 

 ( طفل.64,000التعليمية حوالي ) المرافق تأهيل إعادة ويقدر مجموع المستفيدين من. وأربيل دهوك في التحتية البنية

 قرية  وفي. والترفيهية التعليمية األنشطة يحضرون( من الفتيات 411  الفتيان من 105)( طفالً 398مخيم بحركة في أربيل، هناك ) وفي

 .ترفيهية مراكز 2 في مماثلة أنشطة ( طفالً يحضرون أيضا1,125شاريا في دهوك )

 : والمعوقات الثغرات
  المدارس حضور علىليس كل األطفال الذين هم في سن الذهاب إلى المدرسة الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة سيكونون قادرين 

  األسرة. قضايا أو اللغة، أو االكتظاظ، بسبب

 وتحليلها المعلومات يشكل تحدياً أمام جمع معينة مناطق في األمن وانعدام النزوح . 

 الخدمات اللوجستية 

 : االحتياجات
 التجمع اللوجستي باالستعداد لزيادة القدرةالشتاء. قام فريق  اإلنساني فصل المجتمع برنامج القادمة األسابيع خالل يبدأ أن المقرر من 

 . إضافيبشكل  والنقل التخزين

 االستجابة:
 بالمواد وكانت محملة( المتحدة األمم مستودعات) اإلنسانية لالستجابة المتحدة األمم مستودع من تلقى فريق التجمع رحلة جوية واحدة 

 . الدولي أربيل مطار من ايلول 0 استالمها في وتمت حكومية غير منظمات لثماني الغذائية غير

 فيها المرغوب غير الثنائية تبرعاتال من الواردة البضائع من تبقى ما جمع يتم أن المقرر من (UBD ) قبل من المقبلة االيام فيفشهر آب 

 .في أربيل المستفيدين على لتوزيعها الحكومة شريك

 الشركاء لدعم التجمع في دهوكفريق  مستودع إلى توظيف موظف لوجستي تم .   

 : والمعوقات الثغرات
 اللوجستية القدرات مع تزايد للشركاء الدعم لتقديم العمليات نطاق قام فريق التجمع بتوسيع . 

 الشتاء فصل لبرنامج المواد في المتوقعة والزيادة الزيادة لدعم ونقل تخزينتوفير وحدات  مطلوب . 

  

 مجموعة االتصاالت في حالة الطوارئ

 االحتياجات:
 حاالت في االتصاالت مجموعة منفي حاالت الطوارئ  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا خدمات يطلب العراق في اإلنساني المجتمع 

 حين في األرض، على اإلنسانية المساعدة موظفي وأمن سالمة تحسينل الكبرى المدن في اإلذاعية الخدمات وتوفير(. ETC) الطوارئ

 . فعالية أكثر عمليات وتنسيق التواصل على منظماتلل سيسمح النازحين مخيمات في اإلنترنت خدمات توفير أن

 
 : ستجابةاال

 وسيتم. ودهوك والسليمانية أربيل إلى نشر خدمات االتصال الالسلكية في الطوارئ حاالت في الالسلكية االتصاالت فريق خدمات يخطط 

 إضافية أرباط ودوميز ومخيمات العبور في مخيمات  في العاملة اإلنساني للمجتمع االحتياطي النسخ اإلنترنت بشبكة االتصال توفير

 . والسليمانية دهوك المخطط في حسب

 في إلقليم كردستان العراق. اإلذاعية والشبكات البيانات لتوسيع نطاق اربيل في االتصاالت معدات وصلت 

 األمم لموظفي فقط الخدمات االذاعية تتوفر. الراديو اثنين من مشغلي االنتهاء من تدريب هي عاملة بعد في السليمانية الراديو غرفة 

 . قريبا السليمانية في الوكاالت بين المشتركة اإلذاعية الخدمات يقوم فريق التجمع بإنشاء المتحدة. سوف

  والمعوقات الثغرات
 واالتصاالت الحيوية المعلومات تكنولوجيا استيراد ونشر معداتإلى إقليم كردستان العراق يؤخر من  تجارية رحالت وجود عدم. 
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 التنسيق العام

 وتحديد الستكشاف اإلعالم وسائل تطوير ومنظمات الحكومية غير والمنظمات المتحدة األمم قبل تقييمات من وكاالت متعددة مؤخرا عقدت
 العراق في المتسارعة األحداث من المحلية المجتمعات قبل من المعلومات إلى الوصول حاليا. المحلية للمجتمعات والمعلومات االتصاالت احتياجات

 . حتميا المحلية هو أمرا والمجتمعات اإلنسانية الفاعلة الجهات بين االتصاالت إن تعزيز التقييم وجد. للغاية محدود غير
 : هي األولوية ذات معلوماتلل النازحين احتياجات
 أماكنهم األصلية من األسرة أعضاء من معلومات. 

 التسجيل وإجراءات معايير ذلك في بما المتاحة، والخدمات المساعدة على للحصول معلومات . 

 واللجوء التوطين إعادة إجراءات عن معلومات . 

 آلية توفير هو واألقارب، األسرة بين أفراد المباشر لالتصال وبخاصة المضيفة، النازحين والمجتمعات من المحمول الهاتف تكنولوجيا استخدام
 مضاعفات إلى يؤدي قد مما رادع، دون والشائعات الفهم سوء انتشار مخاطر مع أيضا يأتي فإن هذا ذلك، ومع. المعلومات في الفجوات لملء

 . اإلنسانية لالستجابة
 آلية واعتبرت. اإلنسانية المساعدات وصول ذلك في بما الفعالة، اإلنسانية لالستجابة أساسية تكون ما وغالبا المجتمع تصورات الصراع بيئة في

 . وعاجال ضروريا مرفقا اإلنسانية الفاعلة للجهات للمجتمعات العكسية التغذية
 مثل االتصال، قنوات إلى المباشر الوصول تستطيع ال بأنها النساء وأفادت المناطق بعض في. للنساء خاص بشكل حادة المعلومات فجوة وجد

 . اإلنساني المجتمع من المتاحة المساعدة بشأن محدود وفهم لة،النقا الهواتف
 http://www.cdacnetwork.org/i/20140917162422-moeda: الرابط

 
 


