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

 أزمة العراق
 (6141تشرين األول  3 –أيلول  62) 41تقرير الوضع رقم 

 
 وبسبب. تشرين األول 3أيلول إلى  62 من الفترة التقرير ويغطي. اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون العراق في اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب قبل من التقرير هذا إعداد تم

  تشرين األول. 41حوالي ب المقبل التقرير سيصدر. التقرير غير دقيقة هذا في المدرجة والمواقع تكون األرقام أن الممكن فمن بسرعة المتغير الوضع
 

 العناوين الرئيسية
 01 طلقت يةحكومة العراقال 

 مليون 13)  عراقي دينار مليار

 االستجابة في  للمساعدة( دوالر

 ردستانوك إقليم في للنازحين

 .العراق

 العاجلة االستجابة خطة صدرت 

إقليم  في النازحين ألزمة

. األسبوع كردستان العراق هذا

 لعموم مماثلة خطة وهناك

 مع المناقشة قيد هي العراق

 . العراقية الحكومة

 المساعدات وصول تقييد يتم 

 من كثيرة أجزاء في اإلنسانية

 مما بشدة، العراق ووسط غرب

 في الشركاء قدرة على يؤثر

 . اإلنسانية المساعدة تقديم

  لفصل االستعداداتب الشركاءبدأ 

 المتاحة الموارد ولكن الشتاء،

. االحتياجات لتلبية كافية غير

 مدعومة بأسعار الوقود توافر

 مصدر هو والالجئين للنازحين

 . كبير قلق

 نظرة عامة على الوضع
 ردستانوك إقليم في النازحين ألزمة( IRP) العاجلة االستجابة تم اطالق خطة المتحدة، واألمم ردستانوك إقليم حكومة بين المكثف التشاور بعد

( 021.111) من لما مجموعه إلحاحا األكثر االحتياجات حددت حيث االستراتيجية، االستجابة خطة جزء فرعي من هي  التي الوثيقة. (4)العراق
 في بما ضعفا، األكثر النازحين تشمل الخطة لهذه األولوية ذات األهداف. الثاني تشرين نوفمبر منتصف في الشتاء، موسم بداية اإلقليم حتى فينازح 

 والغذاء والصحة الصحي والصرف والمياه سكنالم قطاعات تحديد تمحيث .المكتملة غير والمباني المدارس وفي ،يعيشون في العراءالذين  ذلك
 . المالية والفجوات المتاحة والموارد االحتياجات التي تحلل هذه الخطة، كأولويات في والتعليم

 عجزا ( فرد مما يترك661.111فقط لـ ) تكفي المتاحة الموارد ولكن ( نازح،301.111عاجلة لـ )مساكن يجاد حلول إلإلى الحاجة  وتبرز الخطة
 حيث ان العناصر المتوفرة في خطة. بديل مأوى إلى المدارس من النازحين نقلأولوية والتزال . مأوى دون ( فرد من412.111حوالي ) قدره

والتدخالت الغذائية ستتزايد، ولذلك  الصحة مجال في الفجوات حيث ان من الخطة، المستهدفين العدد من النازحين لنصف فقط متوفرةفصل الشتاء 
التي تمت مؤخراً ( دوالر مليون 13) عراقي دينار ( مليار01الـ ) ن عملية نقلإ. الصيدلية من األدوية وإرسال العام التوزيع نظام استئنافيجب 

 تحويل سيتم أنه المفهوم ومن. االحتياجات تلبية في ردستان العراق ،سيسهموفي إقليم ك النازحين لمساعدة االسبوع قبل حكومة العراق هذا من
 . قريبا اإلضافي التمويل
 في الضعفاء النازحين لمساعدة العاجلة التدخالت بغداد في المتحدة واالمم الوزراء رئيس مكتب نائب بين السلسلة الثالثة من االجتماعاتناقشت 
والخدمات  والغذاء المأوى لتوفير العراق جميع أنحاء في النازحين احتياجات لتحديد تنفيذية خطة وضع ضرورة على المشاركون واتفق. العراق
 المناقشةبعد  ستنتجالتي و الحكومة، قيادة وضعها تحت سيتم والتي الثاني تشرين نهاية بحلول ،التعليم وقطاعات الصحي والصرف والمياه ةيالصح

 وانعدام الوصول على إن المتحدة شددت األمم االجتماع وخالل .ورئاسة التجمع التابع لألمم المتحدة/  المتخصصة والوكاالت الفنية الوزارات بين
 محافظة في .المشترك التجاوب لتسهيل الحكومي الدعم وطلب البالد من األجزاء بعض في اإلنسانية المساعدةتعيق تقديم  هي عقبات رئيسية األمن

 المتحدة األمم قام شركاء حين في. ( نازح حيث ان المنظمات االنسانية تغطي بشكل محدود في تلك المناطق111.111هناك ) وحدها األنبار
 . مطلوب هو ما من بكثير في إطار أقل المساعدة وتندرج المحتاجين، إلى للوصول جهودهم بتكثيف الحكومية غير والمنظمات

 
(1)
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 في إقليم كردستان العراق الحرارة درجات يقدر ان بسرعة. حيث يقترب الذي الشتاء، لفصل في المجال االنساني الشركاء استعدادات بدأت وقد
هم  ( أسرة نازحة01.111ما مجموعه )وإن ( درجة مئوية تحت الصفر. 42و ) ( درجات مئوية0ما بين ) تتراوح أن يمكن الشتاء فصل خالل
 مثل العزل، ومواد الماء وصفائح التدفئة والنفط األبيض ومواقد البطانيات ذلك في بما فصل الشتاءبخصوص  المساعدات إلى سةما بحاجة اآلن

 سوف المتاحة األموالحيث ان . الشتاء لظروف مقاومة وأكثر أكثر دفئا المخيمات في الخيام لجعل البوليسترين ارضياتالحصائر الحرارية و
 . المحددة االحتياجاتفقط نصف  تغطي
 أثر له سيكون الذي األمر وهو والالجئين، للنازحين مضمونة والتدفئة الطهي ألغراض من النفط األبيض اإلعانات تقديم لضمان مستمرة الدعوة
 ( من األسر31.111)و  سورية الجئة ( عائلة1.711الوقود لـ ) احتياجات لتغطية فقط تكفي حاليا المتاحة إن الموارد حيث للغاية إيجابي

 شهرين.لمدة  ردستان العراقوإقليم ك المستضعفة في
وفي  واسع، نطاق مشتتين على النازحين السكان يزال ال بل للتغير بشكل مستمر حيثاوق العراق أنحاء مختلف في غير مستقراً  الوضع يزال ال

 60في  التي صدرت (IRPمصفوفة تتبع النازحين للهجرة ) الدولية لمنظمةل ألخر تحديث ووفقا. للمساعدات كبيرة حاجة حركة دائمة وهم في
 في الحويجة وبسبب نتيجة لألحداث األمنية ،( أسرة1.011أكثر من ) كركوك محافظة ضمن إضافي نزوح تسجيل ومنذ آخر تقرير تم أيلول،

 محافظة في المختلفة التفتيش نقاط التقييد في سياسات ذلك، إلى باإلضافة. كركوك مدينة داخل المكتملة غير المباني في الصعبة المعيشية الظروف
 نينوى محافظة من ( أسرة نازحة3.747هربت )باالضافة الى ذلك  .المحافظة من الذين ليسوا بالنسبة ألولئك الحركة حرية على تؤثر التي كركوك

 وميسان( 412) والنجف( 667) وبغداد ،(263) بابل وكذلك أربيل، ومدينة وبعض مناطق محافظة دهوك، وزاخو، الموصل، شمال تلكيف إلى
 حقيقة أن من الرغم العامرية، على ومنطقة الفلوجة مدينة ( من داخل001) إلى نزوح التقارير تشير االنبار محافظة في(.  460) قار وذي( 00)

 . المدنيين حركة تقيد العسكرية العمليات
بسبب استمرار  العاصمة نحو بابل من من النزوح المزيد لوحظ وقد. آخرفي  ليستقروا واحد حي منتفر  والعائالت بغداد في النزوح يستمر

ردستان العراق، ما وفي إقليم ك ذلك، إلى باإلضافة. المحافظة شمال في المسلحة والجماعات( ISF) العراقية األمن قوات بين العسكرية العمليات
 اإليجار، تكاليف وارتفاع المعيشية األحوال سوء بسبب أربيل غادروا مدينة الدين محافظة صالح في مدينة سامراء عوائل( من 1.411مجموعه )

( عائلة 601والشرقاط، و) في مناطق بيجي أماكنها األصلية عادت إلى عائلة (611) هذه األسر، من. اآلن تحمل تكاليفها بعد لم تعد تستطيع والتي
 بالقلق حوليشعرون  اإلنساني المجال في الشركاء .طريقهم للعبور في اآلخرين أن ويفترض أربيل، ظةمحاف في سوران قضاء الى أخرى انتقلت

 االستجابة على المجتمع فإن قدرة من النازحين الذين سبق وأن نزحوا، وإذا حدث هذا، ستضاف إلى الماليين لنزوح،محتملة ل جديدة موجة
 . بكثير ذلك من أبعد ستمتد إلى للمساعدات

 قبيل الحجاج ضيافة ودور المساجد في الذي يحتمون عمليات إخالء النازحين من المخاوف يثير والنجف كربالء محافظات في مؤخرا تقييم أجري
( مليون من الحجاج. 46 – 3) بين ما تشرين األول ويجتذب أواخر في يبدأ عاشوراء حج. الحسين اإلمام أربعينية ذكرى في الدينية االحتفاالت

 . الحج خالل النازحين المتوقع إخالء غير بإنه من للشركاء النجف والمدنية الدينية السلطات وأكدت
 

 االستجابة االنسانية
 

 المجتمع ومنظمات الحكومية غير المنظمات ( دوالر من311.111و  01.111بين ) المشاريع مقترحات اإلنمائي المتحدة األمم برنامج يدعو 
 التحتية والبنية والعمالة، الدخل توليد مجاالت ردستان العراق فيوفي إقليم ك المضيفة والمجتمعات للنازحين العاجلة االحتياجات لتلبية المدني

 :زيارة يرجى المعلومات، من ولمزيد. األساسية واإلنتاجية االجتماعية
 

http://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/ourwork/crisispreventionandrecovery/smallgrants/ 

 

 والنظافة المياه والصرف الصحي 
 

 االحتياجات:
 يصبح أكثر  والوصول. من محافظة بابل المناطق وبعض االنبار محافظة إلى في الوصول صعوبات يخلق المتدهور األمني الوضع

 . الصحي والصرف المياه خدمات لتوفير السلطات من التصاريح تأمين في الصعوبات بسبب تعقيدا

 لموظفي  النظافة التدريب حول زيادة إلى حاجة هناك. والجنوبية الوسطى المحافظات في النازحين بين ضئيلة النظافة ممارسات تزال ال

 . لنظافةل ممارسات أفضل العتماد النازحين السكان بين التغلغل من مزيداً  الحكومية المحليين لخلق غير المنظمات

 االستجابة:
 :والوسطى الجنوبية المحافظات

 األسر ( من 00.111( عائلة نازحة من أصل )60.111إلى ) الصحي والصرف المياه تدخالت المحليين قدم فريق التجمع والشركاء

 .بابل محافظة من المناطق وبعض الفلوجة وعامرية الحبانية الخالدية، االنبار هيت، محافظة مناطق في المستهدفة

 الطريق على وكذلك وكربالء، النجف يربط الذي الرئيسي الطريق على ( نازح12.361زجاجات المياه لـ ) المحليون وفر الشركاء 

 . والديوانية النجف بين الرئيسي

 البيدر، والغماس، في  القادسية مدينة الديوانية مركز محافظةنواحي من  في ( نازح44.011إلى ) النظافة للكبار مستلزمات توزيع تم

 .والمهانوية، والصالحية

 ( نازح في ناحية المهانوية في مدينة الديوانية مركز محافظة4.011( لتر يخدم اآلن )31.111هناك خزان للمياه سعة ) تلقى . القادسية

 .ناحية الغماس في تواليتال صابون( قطعة من 6.711( من النازحين )3.601ما مجموعه )

http://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/ourwork/crisispreventionandrecovery/smallgrants/
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 ( منديل 4.211الديوانية بـ ) ناحية الشنافية في في ،فرد( 2.111)أي ما يعادل  ( من أسر النازحين4.411مجموعه ) تجهيز ما تم

 0.111منها واحد سعة كل ) مياه ( خزانات7بون التواليت، و)( قطعة من صا3.111( دلو، و)4.411( بطانية، و)4.411صحي، و)

 . ( غطاء سرير4.411لتر(، و)

 ( في ناحيتي الشوملي والنعمانية في محافظة3.111( خزان مياه لـ )46تم تثيبت ) .واسط 

 مجموعة العائلة األساسية للمياه، ( قطعة من 01) للكبار، و النظافة ( نازح مستلزمات6.011تلقى ) ميسان، بمحافظة قضاء العمارة في

( خزانات مياه )سعة كل واحد منها 41و) والدالء، ( دلو011و) ( عبوة )جراكن(،4.111التواليت، و) ( قطعة من صابون6.111و)

 ( مكنسة011لتر(، و ) 0.111

 المياه، من ( لترا470.000تسليم )قامت صهاريج المياه ب( والمعمورة والفرات، وكبيسة، هيت، وسط) االنبار بمحافظة قضاء هيت في 

 هيت، مركز في. يومي أساس على الواحد، ( لتراً من المياه للفرد64( فرد بـ )0.614أي ما يعادل ) عائلة نازحة( 4.322تخدم ) والتي

 الصرف مياه من( أطنان 7فرد(، وتم جمع ) 6.216)أي ما يعادل  نازحة عائلة (131من قبل ) يوميا النفايات من ( أطنان0) تم جمع

لترا للفرد الواحد في  61)بمعدل  المياه من( لتر 03.411توزيع ) يتم في عامرية الفلوجة، .يومي أساس على قضاء هيت في الصحي

. عائلة نازحة( 646قبل ) من القمامة من طن (6.60ويتم جمع ) ،(فرد 6.207)أي ما يعادل  ،عائلة نازحة( 110) إلى  يوميا( اليوم

 فرد( 0.171أي ما يعادل ) ،عائلة نازحة( 046) من المياه إلى ( لتر444.110) بتسليم المياه قامت صهاريج الخالدية، ناحية في

( 403قبل ) من يوميا الصحي الصرف من أطنان (3و) القمامة من طن (4.70) جمع يتم(. لترا للفرد الواحد في اليوم 61)بمعدل 

 6.400أي ما يعادل ) عائلة نازحة (160لـ ) يوميا ( لتر22.371بتجهيز ) المياه صهاريج قامت الحبانية، مدينة في. هناك عائلة نازحة

 .عائلة نازحة( 401قبل ) من يوميا النفايات ( طن من6لترا للفرد الواحد في اليوم(. وتم جمع ) 62)فرد( بمعدل 

 :العراق كردستان إقليم
 والمراكز المكتملة غير المباني في النازحين وصلوا إلى الصحي والصرف ي المياهف الشركاء دهوك، بمحافظة قضاء زاخو في 

( قطعة صابون 41.111( من مجموعات المياه، و)6.111( دلو، و)41.111( عبوة )جراكن(، و)0.400توزيع ) تم وقد. الجماعية

تم توزيع  دهوك، مدينة في. ( فرد60.111منها ) ليستفيد مرحاضا (077) بناء تم اآلن، ( فرد. لحد01.111ليستفيد منها حوالي )

بنحو  يقدر منها ما ( مرحاض ليستفيد401وتم بناء ) األسرة، نظافة ( قطعة من مستلزمات011( عبوة )جراكن(، و)0.011)

 ( فرد.33.111)

 ومراكز مدارس 41 في مستمر وتفريغها المياه ونقل النظافة، ( قطعة من مستلزمات6.431توزيع ) تم أربيل، في مدينة عينكاوة، في 

 . ( فرد46.111ليستفيد منها حوالي ) جماعية،

 : والمعوقات الثغرات
 بشكل يومي إلى المستفيدين منع من تسليم المياه ما وهذا إلى عامرية الفلوجة المؤدية الطرق معظم أغلقت العسكرية العمليات. 

 االستجابة وقدرة كفاءة على تؤثر األنبار محافظة إلى بغداد عن فضال الجنوبية والمحافظات بغداد بين الطرق على األمنية القيود 

 . اإلنسانية

 

 األمن الغذائي 

 االحتياجات: 
 ( حصة من حصص االستجابة الفورية 3.111قام فريق التجمع بتوفير )(ساعة 76 لمدة الغذائية الطرود )( 3.111بنحو ) يقدر ما إلى

 جميع في النازحون وينتشر. كركوك مدينة جنوب كم 11 داقوق جنوب منطقة في قرى ثالث من القتال شردهم الذين من النساء واألطفال

 مستلزمات ( قطعة من3.111و) االستجابة حصص لفريق التجمع بتوزيع وسيقوم شريك. غذاء أو ماء أو مأوى من دون المنطقة أنحاء

 الغذائية نفاذ الحصص مع ليتم توزيعا بالتزامن تجهيز الطرود الغذائية للعائلةالجدد. كما سيقوم شريك محلي آخر ب للنازحين النظافة

 .الطارئة

 الغذائية المساعدات وأصبحت. فرد مليون من أكثر الغذائية المساعدات يتلقون الذين المستفيدين عدد بلغ ،6141أيلول  شهر نهاية وفي 

 . الضعيفة والفئات المضيفة والمجتمعات النازحين فيهم بما فرد، ( مليون4.0بالنسبة لـ  ) أولوية

 :االستجابة
 للنازحين الغذائي يقيم األمن والمناطق حيث المحافظات في مع فريق التجمع بزيادة مستوى المساعدات ووسعوا من انتشارهم قام الشركاء 

 .خطر في بأنه المضيفين والسكان

 ويجري. النزاع من المتضررة المحافظات من وغيرها وديالى وبابل االنبار الى المساعدة الوصول إلى توفير  من متباينة مستويات هناك 

 المساعدات تقديم ويجري. المناطق هذه في المحلية الحكومية غير المنظمات استخدام خالل من ثالث إلى طرف عرضي للوصول تحقيق

 . قار وذي ديالى وسط جنوب االنبار، شرق شمال المثنى، محافظات في العادية الغذائية

 : والمعوقات الثغرات
 الحكومة بالكامل. سيطرة تحت والتي هي ليست آمنة غير مناطق في يقيمون النازحين من العديد 
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 العام التوزيع نظام إلعادةحكومة العراق  مع يقوم فريق التجمع بالتفاوض (PDS )توفير في للمساعدة لسيطرتها، الخاضعة المناطق في 

. الحكومة نظام يوفرها التي تضاف إلى تلك ثم إضافية غذائية مساعدات فإن (،PDSنظام التوزيع العام ) إعادة تم إذا. للنازحين الغذاء

 في 01 من ألكثر (PDS) على نظام التوزيع العام يعتمدون الذين ولكن لم ينزحوا، الذين ماليين فرد، من 1 من ألكثر الغذائي األمن

 .النزاع في خطر بسبب لديهم، الطاقة استهالك من المائة

 المأوى والمواد غير الغذائية

 االحتياجات:
 فصل الشتاء المأوى ومساعدات ( نازح بحاجة ماسة إلى461.111العراق بأن هناك ) ووسط جنوب في لقد حددت التقييمات. 

 االستجابة:
 إقليم  في السليمانية محافظة ( مدرسة في03كانوا يشغلون )( نازح من الذين 0.127النازحين طوعاً والبالغ عددهم ) جميع نقل تم

 بالمأوى اآلخرين النازحين تزويد تم حين في إلى مخيم ارباط للنازحين، ( فرد،211( عائلة نازحة، أو )421كردستان العراق. تم نقل )

 المأوى النازحين من العديد وجد إقليم كردستان. وقدفي حكومة  التربية والتعليم التعليم لوزارة وفقا وقله دز، وكالر، جمجمال، مدن في

 . المضيف المجتمع بين أيضا

 الذين ال النازحين الستيعابحكومة العراق قبل من ستمول دهوك محافظة في إضافية مخيمات ستة أو خمسة أن الوزراء رئيس نائب أعلن 

النازحين  لهؤالء الفجوة ( نازح وتقلص461.111) المخيمات هذه تستضيف سوف. مالئم مأوى دون أو مخيمات في اآلن حتى يعيشون

. طاقتها بأقصى تعمل مخيمات كل كانت ( نازح إذا12.111) في إقليم كردستان العراق إلى حوالي مناسب مأوى الذين هم من دون

 . التطوير األخرى قيد مخيمات عاملة والستة أربعة بالفعل لديها دهوك محافظة

 دهوك محافظة في والمهجورة المكتملة غير المباني تأهيل بإعادة المكلفة عملال مجموعة إطالق تم . 

 وبغداد وميسان وكركوك وأربيل ونينوى دهوك محافظات في الغذائية غير المواد ( قطعة من مجموعات2.070من ) أكثر توزيع تم 

 . بالتقرير المشمولة الفترة فريق التجمع خالل شركاء قبل من وواسط والسليمانية قار وذي وكربالء وديالى

 ( عائلة1.711استهدف شريك المساعدة في فصل الشتاء ) وعلى أية حال من الممكن إن هذا العدد قد يزيد،  المخيمات، في الجئة

 تليها محافظات ،(المائة في 23) دهوك لمحافظة المساعدات من األكبر ( عائلة نازحة في إقليم كردستان العراق. والجزء31.111و)

 لم الذين لألسر ستكون واألولوية . يكون التوزيع على اساس االحتياجات وسوف .(المائة في 47) والسليمانية( المائة في 61) أربيل

يوفر مستلزمات النفط األبيض هذا الشتاء للعوائل النازحة لمدة شهرين فقط.  أن دعم فصل الشتاء العام الماضي. ويستطيع الشريك يتلقوا

 . الشتاء أشهر خالل فصل أربعة لمدة والتدفئة للطهي الماضي بتجهيز النفط األبيض العام وقام. شهريا/  أسرة لكل لتر (611) من تتألف

 :والمعوقات الثغرات
 والنازحين  العوائل النازحة من محددة حول المناطق ومواقع تحليل لتقديم دهوك في محافظة السلطات قام فريق التجمع بجمع البيانات من

 المساعدات كفاية أين لم تقدم المساعدات أو عدم لفريق التجمع بتحديد سيسمح هذا. الغذائية غير المواد مجموعات يتلقوا اآلخرين الذين لم

 .للنازحين

 غير والمباني جماعية المراكز في عمل تقييمات في محافظة السليمانية لتحديد احتياجات النازحين لفصل الشتاء للذين يقيمون يجري 

 اآلن وأخليت من أجل إعادة لحد المكتملة غير ( مبنى من المباني6.311) استهداف تم لذلك. المالجئ ممكنة لهذه تأهيل وإلعادة المكتملة

 في الثغرات عن ومجموع السكان الذين سيعيشون فيها للكشف االستيطان أنواع جاري وسيحدد التقييم. دهوك محافظة في التأهيل

 . المساعدة

 

 الصحة 
 االحتياجات:

 والثانوية األولية الصحية الرعاية خدمات من كل إلى الوصول تحسين . 

 المزمنة األمراض من يعانون الذين أولئك ذلك في بما األدوية، إمدادات في زيادة . 

 المضيفة والمجتمعات والالجئين النازحين بين من األطفال من ممكن عدد أكبر إلى للوصول التحصين الوطنية أنشطة زيادة . 

 اإلنجابية والصحة الوالدة قبل الرعاية خدمات على السكان حصول فرص زيادة . 

 االستجابة:
 ومخيمات  السليمانية في محافظة أرباط، مخيم في ( نازح011في حاالت الطوارئ لـ ) الصحية الرعاية خدمات قام فريق التجمع بتوفير

 .المخيمين مطلوبة لكال المختبرات وخدمات. ديالى النازحين في خانقين بمحافظة

 األساسية واألدوية للسل المضادة واألدوية األطفال، شلل شركاء فريق التجمع للقاحات وتسليم الوصول، قضايا دعوات متتالية لحل 

 .نينوى بمحافظة الموصل في الصحة مديرية إلى األخرى

 وحققت العمر من الخامسة سن دون طفل ماليين خمسة من أيلول استهدفت 40-41 بين عقدت التي األطفال شلل ضد الوطنية الحملة 

 . المائة في 00 تغطية
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 بين  من وغيرها السريرية اإلنجابية الصحة خدمات لتوفير دهوك، مخيم شاريا للنازحين في محافظة من المقرر افتتاح عيادة خارجية في

 األساسية. الخدمات

 يوم كل تعمل دهوك محافظة باستخدام ثالث عيادات متنقل متواجدة في للنازحين األولية الصحية ايةالرع قام فريق التجمع بتوفير خدمات 

 .العاملة المتنقلة ومدينة كركوك لديها اثنين من العيادات .شاريا وزاخو مخيمات في

 : والمعوقات الثغرات
 أخرى ومناطق وديالى الدين وصالح وكركوك االنبار مثل النزاع من المتضررة المحافظات إلى الوصول يعيق األمن انعدام . 

 المزيد دعوة فريق التجمع إلى من الرغم على العراق، الذين يعملون في الصحة مجال في الشركاء من اقل مما هو مطلوب  عدد هناك 

  .العراق في المتزايدة الصحية لالحتياجات الثغرات سد والمساعدة في القطاع هذا في لالنخراط الشركاء من

 الحماية 

 :االحتياجات
 يمنعهم  النازحين تحركات وتقييد. حركتهم على السيطرة أجل من الهوية للنازحين من قبل السلطات تشير إلى مصادرة وثائق تقارير هناك

 . بديلة رزق مصادر عن البحث يكونوا قادرين على أن من

 الصالحة للشرب  الشرب مياه على الحصول فرص كفاية وعدم التعليم، فرص ومحدودية لألطفال، الترفيهية والمرافق النفسي الدعم غياب

 النازحين. عاجلة لمجتمعات الشتوية، تم تحديدها كاحتياجات والمالبس

 ال وعبر النازحون الذين . والفراش الشتوية والمالبس النقد، يطلبون  النازحين من العديد دهوك أن محافظة الحظ مراقبي الحماية في

 .اإلخالء من مخاوفهم العامة عن المباني من وغيرها يزالون في المدارس

 االستجابة:
 تمت العدد، هذا من. 6141شباط  ( عائلة منذ23.067)( فرد أي ما يعادل 144.022) يغطي الحماية لرصد مستمر تقييم إجراء تم 

صدار توجيهات لـ وتم إ( من الحاالت مساعدة قانونية 40.613وتلقى ) ( من الحاالت مساعدة نقدية،46.410منح ) على الموافقة

 القائم العنف ( من ضحايا461و) ( من األطفال0.473لـ ) النفسي الدعم تقديم تم .الخاصة االحتياجات ذوي األشخاص( من 2.162)

 .الجنس نوع على القائم العنف من للتحرش الجنسي وغيره ( من مجموعات الكرامة43.743توزيع ) تم وقد. الجنس نوع على

 إلقليم كردستان  النازحين بتطوير خطة شاملة لتسجيل الوكاالت، من وغيرها المتحدة األمم من وبدعم كردستان، إقليم حكومة وقامت

 .العراق

 :والمعوقات الثغرات
 محافظة ذلك في بما إليها، الوصول يصعب مناطق في للنازحين في تقديم المساعدة وجود ثغرات على الضوء سلطت األخيرة التقييمات 

 .االنبار

 دهوك محافظة في للنازحين لها والمخطط القائمة للمخيمات حماية خدمات لتقديم الشركاء بين محدودة قدرة هناك . 

 التعليم  

 :االحتياجات
 (437) مع ديالى، محافظة في مدرسة (20و) االنبار، محافظة في مدرسة (130يشغلون ) كانوا النازحين سبتمبر 31 من اعتبارا 

 محافظة في. العسكرية العمليات أو تضررت بسبب ( مدرسة احتلت60) بغداد في. المسلحة الجماعات قبل من محتلة أخرى مدرسة

 العام ( مدرسة في اآلونة األخيرة. واحتالل المدارس يؤخر بدء460وقد تم إخالء ) ( عائلة نازحة المدارس،014شغلت ) دهوك

 . 6141/6140 لدراسيا

 حديثا أنشئت النازحين التي مخيمات في التعليمية للمرافق المخصصة المساحات عن للدفاع حاجة هناك . 

 التعليم استجابة في االندماج تتطلب والمعلمين لألطفال النفسي الدعم . 

 االستجابة:
  كان  التي المدارس تأهيل توجيهية إلعادة التجمع، بوضع مبادئقامت وزارة التربية والتعليم في حكومة إقليم كردستان، وبدعم من فريق

 . التجديد في للمساعدة( PTA) والمعلمين اآلباءاستخدام جمعية  المقترحات بين ومن. يشغلها النازحون مسبقاً 

 010و  من الفتيان 120)( من أطفال النازحين 072العربية للصفوف من األول إلى السادس بدأت تدرس لـ ) العراقية الوطنية المناهج 

 (. أربيل، )كنيسة مارت شموني وبالقرب من قاعة مرحبا بمدينة عينكاوة صفين من الخيم في منطقة في( من الفتيات

 كما قام أيضاً . والترفيهية التعليمية األنشطة يحضرون( من الفتيات 173و من الفتيان 320)( طفالً 014بحركة في اربيل  ) مخيم في

 00)سنوات  والست الثالث بين أعمارهم ( طفل تتراوح410المستمرة لـ ) والمراقبة بتقديم الدعم والتنمية المبكرة الطفولة ةبرنامج رعاي

 شقالوة. بلدية في المدرسة يحضرون( من الفتيات 002من الفتيان و  4.130)( 4.061) وثمة(. من الفتيات 21و من الفتيان



6| 41تقرير الوضع رقم  –أزمة نازحي العراق   
 

والشؤون االنسانية )اوتشا(مكتب األمم المتحدة للتنسيق   

 www.unocha.org التنسيق ينقذ األرواح 

 صديق الطفل قام فضاء دهوك، بمحافظة فايدة في (CFS )(  طفالً 674بتجهيز )(463و من الفتيان 410 )تتراوح الذين من الفتيات 

من  03)( طفل 401دهوك، حيث قام بتجهيز ) محافظة في كان )فضاء صديق الطفل في مدرسة فارستي. سنة 47 و 3 بين أعمارهم

 . والترفيهية التعليمية المرافق من بمجموعة( من الفتيات 07و  الفتيان

 مراكز 41 إنشاء خالل من الترفيهية األنشطة إلى ( طفل تمكنوا من الوصول4.061دهوك ) محافظة في مدارس شاريا وخانكي في 

 . ترفيهية لألطفال

 الجاهزة البديل للتعلم فضاءات ثالث بناء من االنتهاء تم (ALS )بمحافظة الزهاوي، في في المتوسطة باللغة العربية األطفال لتعليم 

 . السليمانية

 : والمعوقات الثغرات
 فريق التجمع بدعوة وزارة ويستمر. العراقية قبل الحكومة من مطلوب هو القائمة المدارس في النازحين األطفال لتسجيل توضيحات 

 المدارس في مسجلين ليكونوا والالجئين النازحين للطالب واضحة توجيهية إلنشاء مبادئ والتعليم التربية ومديرية والتعليم التربية

 .العربية المتوسطة

  ليس كل األطفال النازحين الذين هم في سن الذهاب إلى المدرسة من الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة سيكونون قادرين على

 .اللغوية والحواجز االكتظاظ بسبب المدارس حضور

 وتحليلها المعلومات لجمع يقدم صعوبات معينة مناطق في األمن وانعدام النزوح . 

 

 الخدمات اللوجستية 

 االحتياجات:
 .من المقرر أن يبدأ برنامج المجتمع االنساني لفصل الشتاء قريباً ومن المتوقع أن يقوم الشركاء بطلب وحدات تخزين وطاقة نقل إضافية  

 االستجابة:
 فيها المرغوب ( طن من التبرعات الثنائية المتبقية غير0.111)لجمع  اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب قام فريق التجمع باالتصال مع 

(UBD )اربيل مطار من المعلقة التبرعات بجمع أن يقوم شريكين المقرر من وكان. أغسطس في األوروبية المانحة الجهات المستلمة من 

 .األول تشرين 4 في الدولي

 غير المواد من طن 30 من يقارب ما لتخزين الشريك التجمع على طلبفريق  موافقة وتمت كالمعتاد يعمل التخزين في دهوك مستودع 

 .أيضا فريق التجمع في أربيل منشأة في متاح في حاالت الطوارئ التخزين دعم. المنشأة في الغذائية

 :والمعوقات الثغرات
 60 في التنفيذ حيز دخلت اإلنسانية الشحنات وتخليص للتسليم الدولي أربيل في مطار األمنية األجهزة قبل من جديدة لوائح استحداث 

 نقطة تعين أن المتحدة األمم وكاالت وعلى جميع. الجديدة البضائع تخليص لنظام المتحدة لألمم فريق التجمع منسقا تعيين تم وقد. أيلول

 إلى اإلنسانية الشحنات تنقل التي الجوية الرحالت وصول قبل الصلة ذات الوثائق وتقديم البضائع فريق التجمع بحركات إلبالغ محورية

 في تخليص البضائع وتم أيلول 60 يوم وصلت واحدة تابعة اليونيسيف شحن طائرة التنفيذ، حيز الجديدة اللوائح دخلت منذ أن. أربيل

 . التالي اليوم

 تجمع االتصاالت في حاالت الطوارئ
 االحتياجات:

 الكبرى المدن في اإلذاعية الخدمات وتوفير. االتصاالت في حاالت الطوارئ وخدمات المعلومات اإلنساني تكنولوجيا المجتمع يتطلب 

بالقيام  اإلنسانية للمنظمات سيسمح المخيمات في اإلنترنت خدمات توفير أن حين في اإلنسانية، المساعدة موظفي أمن سيحسن من

 . فعالية أكثر بعمليات تنسيق وتواصل

 االستجابة:
 المشغلين تدريب بعد اآلن تعمل دهوك(، مدينة شرق جنوب كيلومترا 61دوميز ) مخيم في الراديو غرفة. 

 السلكيا الربط هذا يقوم فريق التجمع بتوزيع سوف. دهوك مدينة من الميكروويف وصلة دوميز عبر مخيم في متاح باإلنترنت االتصال 

 .المخيم في العاملة اإلنسانية المنظمات لجميع

 :والمعوقات الثغرات
 غير للمنظمات هي غير متوفرة ومدينة السليمانية، حاليا دهوك ومدينة أربيل، مدينة مثل الرئيسية، التشغيلية المناطق في الراديو خدمات 

 المنظمات غالبية تستخدم بينما الرقمي، الوضع في فقط وتتوفر المتحدة، األمم وكاالت على تقتصر ليونامي الراديو خدمات. الحكومية

 . التناظرية الوسائط الحكومية غير
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والشؤون االنسانية )اوتشا(مكتب األمم المتحدة للتنسيق   

 www.unocha.org التنسيق ينقذ األرواح 

 على خلفية األزمة 
والميليشيات القبلية وأعضاء النظام السابق البعثيين (، بما في ذلك AOGsحزيران بيد جماعات المعارضة المسلحة ) 0سقوط الموصل يوم  منذ

(، وسيطرت على مساحات واسعة من محافظات العراق في نينوى ISIL/ العسكرية، جنبا إلى جنب مع الدولة اإلسالمية في العراق والشام )
والرياض، الفلوجة والحويجة، وسنجار وسليمان بك، رشاد،  والقيارةوديالى. مدن الموصل وتكريت وتلعفر، بيجي، وصالح الدين 

. منذ  كانون الثاني الكثير من المناطق في االنبار كانت تحت AOGوالصقالوية، هي حاليا تحت السيطرة جماعات المعارضة المسلحة 
. وقد أدى ذلك إلى نزوح داخلي واسع النطاق. ويعتبر العراق اآلن مع واحداً  من أكبر ISILلشام السيطرة الدولة االسالمية في العراق وا

 مليون منذ كانون الثاني من هذا العام. 4.0تجمعات النازحين داخليا في العالم؛ حيث نزح أكثر من 
 

 أربع نشر على من قدرة فريق التجمع لكونه قادر يحد مما الترددات من أزواج أربعة إلى الوصول سوى ال يستطيع فريق التجمع حاليا 

 على نشرها يمكن التي اإلذاعية من الحصول على الخدمات المواقع من يمنع عدد عبر إقليم كردستان العراق. وهذا VHF الراديو قنوات

 .لكل منها فقط واحدة تصل إلى قناة أن قادرة المتحدة واألمم الحكومية غير والمنظمات إن المجتمعات يعني هذا. قناتين

 بمدن دهوك المحيطة المناطق في والالجئين النازحين مخيمات في العاملة اإلنسانية المنظمات طريق عن باإلنترنت االتصال مطلوب 

  .والسليمانية

 
 التنسيق العام

 

 من المشاورات مع النهائية المراحل وهي في 6140ولغاية كانون األول  6141شباط  من الفترة تغطي المنقحة خطة االستجابة االستراتيجية
 تشرين األول. منتصف في إطالقها وسيتم العراق وحكومة اإلنساني القطري الفريق

 
 
 
 
 
 
 
 

 بـ:لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال 
 ,manzi@un.orgباربرا مانزي مديرة المكتب ، 

 9201 312 750 (0) 964+ :رقم الهاتف: 
 

 swanson@un.org ,دايفد سوانسن، مسؤول المعلومات العامة، 

 0849-377-750 (0) 964+ :رقم الهاتف 

 OCHAIraq@ :على التويتر :  OCHA Iraqلمتابعة 

 https://iraq.humanitarianresponse.info لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط :

 
 

mailto:manzi@un.org,
mailto:swanson@un.org
https://twitter.com/OCHAIraq
https://iraq.humanitarianresponse.info/operations/iraq

