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 التنسيق ينقذ األرواح

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

 أزمة العراق
 (4114تشرين األول 11 -تشرين األول 4) 15تقرير الوضع رقم 

 
تشرين األول  11الى  تشرين األول 4ة من تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني. ويغطي التقرير الفتر

 تشرين األول.  17حوالي بمن الممكن أن تكون األرقام والمواقع المدرجة في هذا التقرير غير دقيقة. سيصدر التقرير المقبل انه فالوضع تغير سرعة ول.  4114

 

 العناوين الرئيسية
 

  في االستيالء على مدينة هيت

مسلحي محافظة األنبار من قبل 

الدولة االسالمية أدى إلى فرار 

عائلة من المدينة و 010111حوالي 

 المناطق المحيطة بها.

 

  إعادة فتح الحدود التركية وإقليم ان

العراق قد يؤدي إلى  كوردستان

تدفق الالجئين السوريين القادمين 

في األيام واألسابيع  يمن كوبان

 القادمة.

 

  ان وصول المساعدة االنسانية

اإلنسانية في أجزاء كثيرة من غرب 

 محدودة للغاية. ووسط العراق

 

  انشاء مكاتب خاصة في بغداد

لتوفير خدمات استبدال والنجف 

الوثائق للنازحين غير القادرين على 

 العودة إلى محافظاتهم

 

 

 نظرة عامة على الوضع
 01 111ألف شخص ) 181على نطاق واسع هذا العام، بعد فرار قرابة و في األيام القليلة الماضيةضربت العراق موجة نزوح كبيرة 

والمناطق المجاورة بعد ما سقطت المدينة بيد الدولة االسالمية و الجماعات المسلحة التابعة لها أسرة( من مدينة هيت في محافظة األنبار 

مما ادى الى حدوث اختناق مروري في الطريق السريع من هيت إلى بغداد بشاحنات البيك آب بينما هربت العائالت من جراء القتال 

في المائة من سكان مدينة هيت )من  75شير التقارير إلى ان حوالي مستصحبين معهم المستلزمات المنزلية األساسية فقط. وت

ألف شخص. ان النازحين من هيت قد انتشروا في مناطق مختلفه من محافظة  51111( قد تركو منازلهم و بقي حوالي 0110111)أصل

اسرة( و في مناطق  1 411الراحلية ) اسرة( وفي عامرية 407أسرة( و في الحجاج  ) 41111أسرة( و في الخالدية  ) 1 111الرمادي )

أخرى، اتخذت هذه االسرالمباني العامة كمأوى لها، بما في ذلك المدارس التي كانت مليئه بموجات النازحين السابقة ، أو داخل 

 المجتمعات المحلية المضيفة.

 

إلى أن في المجال االنساني كما يشير الشركاء وتشير التقارير أيضا إلى أن مجموعة أخرى من النازحين قد فروا جنوبا، صوب كربالء. 

تقوم الحكومة   وأسرة إلى منطقة أبو غريب  511وصلت   حيثمجموعة مكونه من ثالثة آالف عائلة يتحركون نحو بغداد شمال كربالء. 

اردة ذلك فان التقاريرالوبتسجيلهم. انه من غير الواضح في هذه المرحلة فيما إذا كانت هذه المجموعة مصدرها من هيت. و في غضون 

، تعزز المالحظات  –منطقة الصراع المحتدم  –واللذين يحاولون العودة إلى مواطنهم األصلية في الفلوجة  لنازحين من هيتأمن بعض 

الواردة من منظمة الهجرة الدولية في أحدث نشرة لها عن غايتهم المتزايدة للنزوح الثانوي، و تدني قدرات النازحين على التكيف مع 

حدودة للعاملين في المجال اإلنساني. وهناك أيضا دالئل تشير الى وجود نازحين في المساجد في كربالء و قد طلب منهم الموارد الم

 المغادرة قبل المناسبات الدينية في وقت الحق من هذا الشهر.
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عائلة و المستلزمات  15111لتوفير المساعدة للنازحين الجدد بما في ذلك توفير الماء ل  بالتحركيقوم العاملون في المجال اإلنساني 

من الضغط على الغذاء و  مزيدا  الطبية و الحاجيات غير الغذائية و التي تتضمن الغطى )البطانيات(في االيام القادمة. هذا ما يضيف 

 مصادر المساعدة االخرى.

 

مليون شخص كانوا قد  1.8، و مع استثناء عمليات النزوح واسعة النطاق من هيت مؤخرا ، فان 4114منذ شهركانون الثاني/يناير 

 كوردستانإقليم  اآلمنة فيالمنطقة  قد لجئوا الىفي المائة من النازحين في العراق،  44، أو  8510111نزحوا في العراق، وان اكثر من 

، ال تضمن بالضرورة بان  خطوط المواجهةزوح الجماعي األخيرة هذا األسبوع من هيت الناجمة عن الصراع  في العراق. ان موجة الن

تكون هذه الموجه هي االخيرة في هذا العام. كما يمكن للهجمات المتجددة في محافظة األنبار ومناطق أخرى ان تخلق عمليات نزوح 

من محافظة األنبار في كانون الثاني/يناير، و باإلضافة إلى ذلك في  ةيات نزوح جماعيعمل بشكٍل عام، فقد شهدت هذه السنهاضافية. 

على فاألسر عن النزوح. لم تتوقف  و في االيام االعتياديةحزيران/يونيو، و في شهر آب/أغسطس واآلن هيت في تشرين األول/أكتوبر. 

فرد( قد فروا من القتال الدائر في المقدادية  10811أسرة ) 011ن حوالي سبيل المثال، أفادت األنباء في محافظة ديالى هذا األسبوع، بأ

 وقد اعترضتهم قوات األمن عند نقطة تفتيش قرب خانقين بسبب النقص الكبيرفي المأوى في مخيمات النازحين.

 

الجيء من مدينة كوباني السورية خالل   1011العراق، مما أدى إلى تدفق اكثر من  كوردستانتم فتح المنطقة الحدودية بين تركيا وإقليم 

العراق في األسابيع القليلة القادمة. حيث يمكن للوكاالت  كوردستانيومين فقط. ومن المتوقع عبور عدة آالف من الالجئين إلى إقليم 

جابة االنسانية للنازحين وحكومة اإلنسانية في الوقت الحالي التعامل مع هذا التدفق اال ان زيادة عدد الوافدين سيولد ضغطا  اكبرعلى االست

 .على حد سواء كوردستاناقليم 

 

، والطقس الرطب ، تتأثر تحت الصفر مئويةدرجة   15ء القارص التي يمكن أن تنخفض إلىمع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتا

و فضال عن زيادة مخاطر االنزالقات االرضية، - مثال   حيث تتواجد مجاميع كبيرة من النازحين في محافظة دهوك-المناطق المرتفعة

و  يحميهم من البرد. و مأوى والمواد االساسيةازدياد مطالب النازحين التي تكمن في الحصول على وقود للطبخ والتدفئة، ومالبس دافئة، 

للخطر من طقس الشتاء القادم. مليون نازح في جميع أنحاء العراق وهم معرضين  1.26حسب تقديرات منظمة الهجرة الدولية فان هناك 

 600 حيث ان هناك ألنواع أخرى من المالجئ لقدوم الشتاء،  ضعفابغية تحقيق االستقرار وإعداد المخيمات للسكان و النازحين األكثر  و

 صل الشتاء.في فألف شخص في عموم  العراق بحاجة للمساعدة الفورية 

 

غير رسمية، ومالجئ غير مالئمة هم األكثر عرضه للخطر. كما ان  شبح إخالء  ان النازحون الذين يعيشون في مخيمات و اماكن

هذا مع إعادة فتح المدارس التي هي اآلن بمثابة  تزامنالنازحين يلوح في األفق أيضا بينما هم ينفقون كل ما لديهم على اإليجار، و 

مالجئ جماعية لهم. ان آثار المأوى غير المناسب تتضمن زيادة في اإلصابة باألمراض التي يمكن تجنبها و ارتفاع نسبة الوفيات الناجمة 

مان. بشكل عام، فان مستويات عالية من عن التهابات الجهاز التنفسي نتيجة درجات الحرارة المنخفضة، فضال عن المسائل المتعلقة باال

الضعف، ونسبة المساعدة القليلة، وزيادة أسعار المواد الضرورية مثل الوقود قد يؤدي إلى زيادة في اثار التعامل السلبية بما في ذلك 

 د.بع االستغالل، والديون، استنزاف األصول للتعويض عن االفتقار إلى سبل العيش واالحتياجات التي لم تلب  

 

مقترح هذا الان انعدام المالجئ المنظمة يتطلب استحداث حلوال  للمساكن في الشتاء التي تقيهم من الظروف المناخية القاسية. يتضمن 

األساسية والتكميلية غير الغذائية مع مجموعة من التجهيزات الشتوية للعائلة الواحدة والتي تشمل سجاد واحد وستة بطانيات، و الحاجات 

. كما تشمل هذه التجهيزات الشتوية المقترحة للخيم، بطانة داخلية واحدة لخيمة األسرة 0بالستيكية واحدة وحبل وفراش عدد ارضية

 وتوفيرالحماية، وثماني لوحات من البوليسترين لالرضية وخمسة حصائرحرارية للخيم الثانوية الواحدة مقاومة للطقس وأقسام لمالجئ

تضمن الدعم المخطط اإلضافي لألسرة الواحدة سخان، عبوات "جيريكان" ووقود بطرق عينية أو عن طريق لمأوى غير القياسية. و يل

 المساعدة النقدية.

 

وتشمل مجموعة المواد التكميلية الشتوية الشخصية المقترحة ست اطقم من التجهيزات من المالبس باإلضافة إلى أحذية للكبار واألطفال 

 411 111ير اليونيسيف الى ان هناك نقص هائل في المستلزمات الشتوية ومن المحتمل أن يكون أكثر من على حد سواء. و تشير تقار

طقم مالبس لالطفال باإلضافة الى  108111طفل بدون مالبس شتوية مناسبة وأحذية لفصل الشتاء القادم. بدأ في هذا األسبوع وصول 

زوجا  من األحذية لألطفال الذين تتراوح  410111سنة. كما تم تأمين  14شهر و أ 0تتراوح أعمارهم بين  لمنحاوية  411احذية ، في 

بالرغم من اعطاءاالولوية من حيث الوقت في صنع و ايصال هذه االحذية اال انه من  سنة من التبرعات االضافية.  14و  0أعمارهم بين 

خاصة بالنسبة للنساء الحوامل. ومالبس الكبار الشتوية ،  وهناك أيضا نقص في .4115المتوقع ان تصل في نهاية شهر شباط فيبراير

 .ستجابة العاجلةالأفضل بديل ل هي المساعدة النقدية يث انحملة، ونظرا  للقوانين الصارمة في استيراد المالبس المستع

 

يعترف المجتمع اإلنساني بسوء االعداد  للظروف المناخية المعاكسة من خالل مجموعه من الظروف، بما في ذلك االفتقار إلى التمويل. 

المملكة تبرع و بالرغم من ومن بين الخيارات التي يأخذها العاملون في المجال اإلنساني بنظر االعتبارهي المساعدة النقدية المباشرة، 

. الدعوة جارية لحكومة العراق لتأمين اعانات الكيروسين. للمالحظة، على قد استنذمليون اال ان كل هذا  511بمبلغ سعودية العربية ال

الرغم من أن إنتاج النفط في البالد لم يتأثر بشكل كبيرجراء النزاع، ومع ذلك فان قدرته التكريرية قد تأثرت. ان الميزانية المتاحة 

 81 111مح بتوزيع الكيروسين لمدة شهرين فقط باألسعار الحالية ألقل من نصف األسرة الضعيفة و البالغ عددها للشؤون اإلنسانية تس
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عائلة. وكانت إمدادات الوقود قد زودت األسر الضعيفة في 4711العراق وأسر الالجئين السوريين البالغ عددهم  كوردستانفي إقليم 

 تاء.السنوات السابقة لمدة أربعة أشهر في الش

 

 االستجابة االنسانية
 

 المياه والصرف الصحي والنظافة 

 

 االحتياجات: 
تشرين  7محافظة األنبار والمناطق المحيطة بها في  في مدينة هيتانعدام األمن اوقف جميع أنشطة المياه والصرف الصحي في  • 

  األول/أكتوبر

 

 :االستجابة

  11,170شخص في محافظة دهوك، أي بزيادة قدرها  377,706 فريق التجمع الخاص بتوفيرالمياه الصالحة للشرب لـقام 

وفي  .شخص عن األسبوع المنصرم 1000في محافظة أربيل، أي بزيادة قدرها  59,163 بالمقارنه مع األسبوع السابق، و  

 .عن األسبوع السابق 2,130 شخص بالمياه الصحية بزيادة قدرها   33,164محافظة السليمانية تم تزويد

  عن األسبوع السابق 11,763شخص في محافظة دهوك، أي بزيادة قدرها  128,576 الصرف الصحي لـتم تزويد خدمات. 

شخص   5,360عن األسبوع الماضي، بينما   4600شخص اي بزيادة قدرها   13,355لـاربيل تم تزويد هذه الخدمات  وفي

  .من الفترة المشمولة بالتقرير السابق 2,130 في محافظة السليمانية  حصلوا على خدمات الصرف الصحي، أي بزيادة قدرها 

  عن األسبوع السابق. وفي  110447شخص في محافظة دهوك، أي بزيادة قدرها  4100810تم تعزيز النظافة الصحية لـ

عن األسبوع السابق. وفي  1 111شخص في زيادة قدرها  040051محافظة أربيل وصلت أنشطة تعزيز النظافة الصحية لـ 

 عن األسبوع الماضي. 50111، أي بزيادة قدرها  450085انشطة الى هذه لسليمانية وصلتمحافظة ا

  نازح في غماس، احد نواحي الديوانية في محافظة القادسية. 0451قالب صابون لـ  4711تزويد 

  نازح. 4140لـ تنظيف المرافق الصحية في النجف وكربالء 

 

 الثغرات والمعوقات:

 االنبار محافظة، بما في ذلك في الجنوب المتضررة جراء النزاع للمناطق التصاريح األمنية لتسهيل المحوريةتغيير النقطة  بعد ،

 .االستجابة اإلنسانية كفاءةالتي تؤثر على التأخير و تعاني من اجراءات التخليصحيث أن 

 االستجابة اإلنسانية على كفاءة أيضا تؤثر الجارية والعمليات العسكرية على الطرق القيود األمنية. 

 

 األمن الغذائي 

 االحتياجات: 

  مليون شخص خالل الفترة المشمولة بالتقرير. ومع ذلك، فان نزوح حوالي     1.8الهدف من المساعدة الغذائية ظلت مستقرة في

 التجمععائلة من محافظة األنبار في مدينه هيت و االقضيه المحيطة بها قد تؤثر على استجابة فريق   010111

 االستجابة:

  مليون شخص كما  1.4، نجح فريق التجمع في تقديم المساعدة الغذائية لحوالي 4114بين شهري حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر

. فقد وصلت المعونة الغذائية إلى الفئات الضعيفة 18محافظة من محافظات العراق ال  10نجحوا في تسليم وتوزيع األغذية في

زحين في محافظات دهوك،و أربيل،و السليمانية،و كركوك،و ديالى ونينوي، والنجف وكربالء،و بابل،و من السكان و النا

 المثنى، و واسط، و األنباروذي قار.

  في عموم أنحاء العراق شخص 380,000  يوصل االرزاق والمساعدة الغذائية الى اكثرمن فريق التجمع. 

 

 الثغرات والمعوقات: 

  الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة أمر صعب و تقديم المساعدة الغذائية من خالل الشركاء المحليين

نازح ومن الصعب جدا على  4110111نتهازية. ففي محافظة األنبار وحدها يوجد هناك واالتتسم بالصعوبة على حد سواء 

 .الجهات اإلنسانية الفاعلة هناك الوصول لهم 

 

 المأوى والمواد غير الغذائية
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 االحتياجات:

%  00العراق. يتوزعون في المحافظات الثالث لإلقليم  كوردستاننازحا  بحاجة إلى توفير مأوى  لهم في إقليم  0410111هناك 

والجنوبية % في السليمانية. و في المحافظات الوسطى  17% في اربيل  و  41نازحا  في دهوك و  8510111من أصل من 

اخرين بالخيم  010111 حا  في مخيمات منظمة و تم تزويدناز 010111نازحا  يحتاجون إلى المأوى. تم ايواء 4010111هناك 

 بحاجة إلى إصالح مساكنهم المؤقتة. آخرنازحا  1410111وهناك خارج المخيمات الرسمية. 

  120,000العراق، بينما هناك كوردستانالشتاء في اقليم نازحا بامس الحاجة إلى المساعدة لفصل   480,000هناك قرابة

ومن المتوقع أن تكون االستجابة لهذه    .نازحا بحاجة الى المساعدة الالزمة لفصل الشتاء في المحافظات الوسطى والجنوبية

تجهيزات إصالح المأوي ومالبس شتوية و تجهيزات الخيم العازلة و بطانات العزل  من  شتويةالمطالب عبارة عن تجهيزات 

 المؤقتة.

 

 االستجابة:

 ات في البناء والتشييد تمكن شركاء فريق التجمع من وضع اللمسات األخيرة على فواتير الكميات والمستند المستخدم للعطاء

 مركزا جماعيا  في النجف وكربالء. 181د فيها المواد واليد العاملة والتكاليف المرتبطة بها  لوالتي تحد

 نازح في   800يويأكما تم فتح مركزا جماعيا واحدا . نازحا    3,418ي بغداد، والذي يأويف من مركزا  جماعيا   00ح تم فت

نازحا . اما في محافظة ديالى فقد تم فتح مخيما وحدا    17,022وفي محافظة دهوك تم فتح أربع مخيمات تأوي .محافظة البصرة

حافظة نينوى تم وفي م .نازحا    6,306أوييوفي محافظة أربيل تم فتح مركزا جماعيا ومخيما واحدا  و  .نازحا    7,942يأوي

 نازحا .  1,161واحد   يأوي  تم فتح مخيما   فقد محافظة السليمانية أما .نازحا  2,671يأوي فتح مخيما واحدا 

  نازح. و في  00111قيد التطوير بقدرة استيعابية على ايواء في بغداد هناك مخيمان قيد التطوير. وفي البصرة هناك مخيم واحد

نازحا . وفي محافظة ديالى هناك مخيم قيد التطوير  1400551مخيما  قيد التطوير بقدرة استيعابية على ايواء 14دهوك هناك 

يمات بقدرة استيعابية على نازح. ويجري في محافظة أربيل التخطيط لتنفيذ إقامة أربعة مخ 40411بقدرة استيعابية على ايواء 

نازحا . وفي  70051نازح. وفي محافظة نينوى هناك مخيم واحد تحت التطوير بقدرة استيعابية على ايواء  100011ايواء 

 نازح. 100811السليمانية هناك أربعة مخيمات قيد التطوير بقدرة استيعابية على ايواء 

 ألف  41تملة لمخيمات النازحين مع قدرة استضافة إجمالية إليواء أكثر من في دهوك يجري تقييم مدى مالئمة ثالثة مواقع مح

 شخص.

  مع بداية فصل الشتاء في الشهر المقبل  فان مواقع النازحين حسب تتبع منظومة النزوح فقد أخذت بعين االعتبار تراوح درجة

 تخدمها النازحين لمقاومة فصل الشتاء.الحرارة ألبرد أالشهر و التي تتضمن أيضا أنواع مختلفة من المالجئ التي يس

 

 

 الثغرات والمعوقات:

  هناك قلق بشأن توافر معلومات كافية على مستوى الموقع من حيث حجم السكان واالحتياجات والدعم الذي تتلقاه والنوايا. ينبغي

المتعددة و توفير قدر أكبر من  مواقع المخيمات للتقييم والتنسيق القادم عمل تقييم سريع لالحتياجات الضروريةإدارة على 

 الوضوح في هذه المسائل.

 ي يجب أخذ السالمة واألمن والحماية بنظر االعتبار فضال عن تقديم المساعدة إلى النازحين في المباني غير المكتملة والت

 مياه الصرف الصحي.تتفاوت بين السالمة الشخصية و

 المحافظة أو على أقل تقدير السلطات المحلية في المقاطعات التي  يجب حث جميع الشركاء على التنسيق مع خلية طوارئ

 يعملون فيها.

  يتطلب توفير المعلومات حول من و أين  و ماذا يفعل الفرد من حيث مساعده على توفير المأوى على مستوى القضاء. وسيقوم

سيتم أيضا كما انية الوصول إلى المعلومات. على اإلنترنيت في نهاية هذا الشهر و ذلك لتسهيل إمكنشاطه فريق التجمع بنشر 

 . ايضا   تقديم التدريب عليه

  النازحون كثيروا التنقل وفي األسابيع القادمة سيتم نقل العديد إلى المخيمات في محافظة دهوك.  وينصح بأخذ االحتياطات

 الالزمة لتجنب االزدواجية والهدر و رمي التجهيزات.

  من أجل إيقاف مؤقت ربما لستة أشهر إلخالء المباني العامة ومالجئ مماثلة أخرى النازحينتم اقتراح دعوات من الحكومة. 

  لن يسمح العديد من مالكي المباني اكمال العمل المراد تنفيذه على المباني غير المكتملة إليواء النازحين. و يوصي فريق التجمع

 .الستكمال المباني غير المكتملةالحكومة بإمكانية إنشاء طلب مؤقت مدته ستة أشهر 

  نازح   400111نازح اال ان هناك  1410111بالرغم من انه كان من المخطط له انشاء خمسة مخيمات إضافية قادرة على ايواء

 العراق. كوردستانبحاجة إلى حلول إضافية للمأوى  في إقليم 

 

 

 الصحة 
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 االحتياجات:

 واألدوية المنقذة للحياة توفير الرعاية الصحية األولية والثانوية. 

 مليون دون سن الخامسة، بما   5.7 المستهدفين والبالغ عددهم حوال في المائة لألطفال 85 حمالت التحصين الشاملة ألكثر من

  .في ذلك التحصين ضد شلل األطفال والحصبة

  والالجئين و المجتمعات المضيفة.، من العوائل النازحةتامين وصول الرعاية الصحية للنساء الحوامل و الجنين 

 

 :االستجابة

  • أدوية مرض كرميان، بما في ذلك ساند فريق التجمع وزارة الصحة في تسليم ستة أطنان من اإلمدادات الطبية في دهوك و

 السكري وارتفاع ضغط الدم، والتهابات الجهاز التنفسي الحادة واألمراض الجلدية.

  في زاخو في محافظة دهوكنازح  7,560 األولية من قبل احد الشركاء لأطالق خدمة الرعاية الصحية. 

  تشرين األول/أكتوبر قام احد الشركاء بتوفير سيارتي إسعاف لنقل النازحين المرضى و إحالتهم إلى المستشفيات في  4في

 دهوك.

  أسرة نازحة و الذين يعيشون في المباني التي لم تكتمل في دابان   1,110لـاستشارة طبية في األسبوع الماضي  838 تقديمتم

في مخيم للنازحين في خانقين في استشارة   350أجرى شريك آخر  في محافظة دهوك وسيميل من قبل احد الشركاء. كما

 .في محافظة السليمانية استشارة  في مخيم أرباط للنازحين 227 محافظة ديالى و 

 

 

 الثغرات والمعوقات: 

 .انعدام األمن يعيق الوصول إلى المحافظات المتضررة جراء النزاع مثل األنبار،و كركوك،و صالح الدين وديالى  

 .يقوم فريق التجمع بتحديد األدوية الالزمة، والتخطيط لزيادة عدد العيادات المتنقلة، وتعزيز عمليات اإلحالة بسيارة إسعاف 

 

 الحماية 

 االحتياجات:

  من الصعب جدا على النازحين استبدال أو استرداد الوثائق الرسمية األساسية، مثل جوازات السفر وبطاقات التموين ونظام

التوزيع العام، وشهادات الجنسية وبطاقات الهوية. ان الخيارات المتاحة امام النازحين الستبدال الوثائق المهمه خارج 

انشاء مكاتب خاصة في بغداد والنجف لتوفير خدمات استبدال الوثائق. ومع ذلك، فان المواقع الجغرافية . تم قليل جدا   محافظاتهم

العراق، حيث ان العديد منهم غير قادرين على تحمل تكاليف  كوردستانتضفي تحديات اضافية على النازحين في إقليم 

رمون من التمتع بالخدمات الحكومية ومجموعة من الحقوق السفرللحصول عليهم، ومن دون الوثائق المطلوبة فان النازحين يح

 المدنية األخرى.

 االستجابة:

  وتم استحصال 4114عائلة( منذ شهر شباط/فبراير  64,633) 416,220أجريت تقييمات رصد حماية الجارية  لتغطي .

 6,676على المساعدة القانونية وكما احيل   18,629حالة من المحموع الكلي، و قد حصلت  12,445المساعدة المالية لـ 

 شخص من ذوي الحاجات الخاصة.

 

 الثغرات والمعوقات:

 .هناك حاجة لقدر أكبر من التنسيق في المحافظات الوسطى والجنوبية لتحسين المساعدة اإلنسانية والحماية 

  تتناسب طرديا مع قلة التمويل المتاح، وخاصة الحاجة الملحة لمساعدة نقدية للنازحين وغيرهم من المجتمعات الضعيفة والتي

 .مليون دوالر الذي تبرعت به المملكة العربية السعودية 500 مع بدء نفاذ مبلغ الـ

 

 التعليم  

 االحتياجات:

 مدرسة في محافظة ديالى، مع  04مدرسة في محافظة األنبار، و  405أيلول/سبتمبر، يشغل النازحون من شهر 01منذ يوم الـ

مدرسة او اتخذت مقراُ للعمليات العسكرية. وتشغل االسر  44تضررت وقد مدرسة تحتلها الجماعات المسلحة. في بغداد،  107
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مدرسة منها. ونتيجة لذلك فان بداية العام الدراسي 145الء مدرسة في محافظة دهوك، وفي اآلونة األخيرة تم اخ 511النازحة 

 ، قد تأخر و الذي يبدأ في العادة في شهر أيلول/سبتمبر.4114/4115

 

 االستجابة:

   مدارس على شكل  7في الثانوية( لاللتحاق بـ  10780في المتوسطة و 10008االبتدائية و 40817طالب  ) 50458تم تسجيل

 يربط بين النجف وكربالء في قضاء الحيدرية من محافظة النجف.خيم على الطريق الذي 

 

 الثغرات والمعوقات: 

  التجمع يستعدون لتوفير مدارس على شكل خيم كجزء من برامج فصل الشتاء.فريق شركاء 

 وزارة  مطلوب إيضاحات من الحكومة العراقية حول تسجيل األطفال النازحين في المدارس الحالية. وان فريق التجمع يوصي

 التربية والتعليم و مديرية التربية والتعليم بارشادات واضحة لتمكين الطالب الالجئين و النازحين االلتحاق بالمدارس العربية.

 

 الخدمات اللوجستية 

 االحتياجات:

  مستحصلة في تبقى بعض المواد الثنائية غير المرغوب فيها التي استلمت من التبرعات في وقت سابق من هذا الشهر غير

مخزن الطوارئ التابع لفريق التجمع في أربيل. و بالتنسيق مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية والمسؤولين الحكوميين، فقد تم 

 تشرين األول/أكتوبر إلى وزارة الصحة والشركاء. 4اطالق اللوازم الطبية في 

 وعلى الرغم من أن حجم الكميات لم يحدد بعد من  .الشتاء يقدم الشركاء طلبات للمستودع في دهوك استعدادا لتوزيعها في فصل

 قبل الشركاء، اال ان فريق التجمع يزيدون من عملياتهم لتلبية متطلبات التخزين اإلضافية قصيرة األجل.

 

 

 الثغرات والمعوقات:

  الفسحة المتوفرة للشركاء نظراُ للتحول البطيء للبضائع عن طريق بعض الشركاء في فريق العمل في مستودع دهوك ، فان

 .اآلخرين الذين يعدون مشاريعهم لفصل الشتاء تكون مقيدة

  و. المواد المخزونه لدى فريق التجمع في مستودع أربيل و المعدة لالستجابة لمنطقة العلم متوقفه بسبب صعوبات الوصولان 

يجري مناقشات مع المنظمات المعنية السترجاع تم تأخير العملية اإلنسانية المخطط لها أكثر من شهر و ان فريق التجمع 

 حمولتها.

 

 االتصاالت في حاالت الطوارئفريق 

 االحتياجات:

 تصاالت السلكية والالسلكية من فريق العمل. االجيا المعلومات الطارئة وخدمات طلب المجتمع اإلنساني في العراق تكنولو

يعمل على تحسين سالمة العاملين في المجال اإلنساني، بينما سيسمح تقديم خدمات اإلذاعة في المدن الرئيسية سوف حيث ان 

 توفير خدمات اإلنترنت لتنسيق أفضل للعمليات اإلنسانية.

 

 االستجابة:

  تم ربط شبكة اإلنترنت الالسلكية في جميع المنظمات اإلنسانية في مخيم دوميز خارج مدينة دهوك. وسيتم قريبا تثبيت االتصال

 باإلنترنت في مخيم أرباط للنازحين خارج مدينة السليمانية.الالسلكي 

  في دهوك والسليمانية. ر الحكومية وسيبث قريبا  شبكة راديو ذات تردد عال للمنظمات غيتم انشاء 

  تم انجاز تقييمات المتطلبات االنسانية من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مخيمات سميل وشيخان بالقرب من مدينة

ان خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ليست مطلوبة في كال المخيمين. فمخيم سميل يدارمن  دوميز و مخيم  .وكده

 .شيخان لم يكتمل بعد

 يجري تدريب موظفي األمم المتحدة على الراديو ، ويتوفر هذا التدريب للشركاء اإلنسانيين اآلخرين بناء  على طلبهم. 
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 على خلفية األزمة 
والميليشيات القبلية وأعضاء النظام السابق  البعثيين(، بما في ذلك AOGsحزيران بيد جماعات المعارضة المسلحة ) 9منذ سقوط الموصل يوم 

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

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

 مليون منذ كانون الثاني من هذا العام. 1.1تجمعات النازحين داخليا في العالم؛ حيث نزح أكثر من 
 

 الثغرات والمعوقات:

 هوك وأربيل والسليمانية مقتصرة د في  العراق كوردستانخدمات الراديو في المجاالت التنفيذية الرئيسية، مثل مدن إقليم  ان

الخدمات اإلذاعية التي تقدمها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( تكون متاحة   على المنظمات غير الحكومية.

 .الرقمي ، بينما غالبية المنظمات تستخدام النظم التناظرية لوكاالت االمم المتحدة فقط في الوضع

 

  اليستطيع فريق العمل الوصول اال إلى أربعة أزواج من الترددات فقط والذي يقيد الفريق بامكانية نشر أربع قنوات راديو ذات

وهكذا  .مات اإلذاعية الثنين من القنواتكما يقيد عدد المواقع التي يمكن نشر الخد .الترددات العالية عبر اقليم كوردستان العراق

 .فان مجتمعات المنظمات غير الحكومية واألمم المتحدة قادران على االحتفاظ بقناة واحدة لكل منهما

 

 

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:
 ,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

