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

 أزمة العراق
 (1025 شباط 27_21) 33رقم اإلنساني تقرير الوضع 

 
من الممكن انه فالوضع تغير ولسرعة . 1025 شباط 27 -21ة من تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني. ويغطي التقرير الفتر 

 آذارمن شهر  الثامن بحلولسيصدر التقرير المقبل  اليعتبر هذا القرير رسميًا، حيث إن التقرير الرسمي هو التقرير الصادر باللغة األنكليزية. أن تكون األرقام والمواقع المدرجة في هذا التقرير غير دقيقة.
1025 . 

 

 العناوين الرئيسية
   ؛ مليون نازح في مختلف أنحاء العراق 1.5مايقرب من تحديد

 الُمحدثة تقارير الميدانيةوفقًا لل

 0000 أسرة نازحة في البغدادي 

  5.5إنطالق حملة التلقيح ضد شلل األطفال والحصبة مستهدفة 

 مليون طفل في مختلف أنحاء البالد

 كتمال مخيم آشتي للنازحين )توسيع مخيم عربت في سإ

 السليمانية( في أبريل/ نيسان

  عملت الحكومة وشركاء مجموعة العمل على توزيع ما مجموعه

مليون لتر من الكيروسين )النفط األبيض( ألكثر من  25.1

 أسرة نازحة  206،600

 

 نظرة عامة على الوضع
 

نظمة الدولية التابعة للم لتتبع النزوحقعًا في مختلف أنحاء العراق، وفقا ألحدث مصفوفة مو  11،،1في  نازح داخلياً  1،1،1،111تم تحديد حوالي 
 أسرة( على المصفوفة السابقة. 66126فرد ) 156،،12بزيادة قدرها  أي ،للهجرة هذا االسبوع

تحسين منهجية مصفوفة تتبع النزوح في إيجاد السكان الذين ليسوا أمام األنظار. بما في ذلك داخل  منهاوتُفسر الزيادة وفقًا لعدة عوامل، 
 2في المائة منهم قبل  50المجتمعات المضيفة وأولئك المقيمين في مساكن مستأجرة. ومن بين السكان الذين تم تحديدهم حديثًا، كان قد نزح 

 المراقبين الميدانيين.بخالل المنهجية والفريق المعززين من اآلن تم تحديدهم  وقد، / أيلولسبتمبر
 

شخص(، وديالى  12،051في المائة /  25شخص(، تليها كركوك ) 650،،22في المائة /  51تم رصد الزيادات الرئيسية في محافظة بغداد )
توفير إمكانية التي تؤثر على  المساعدة اإلنسانية وصولحافظات باإلختالفات في إمكانية شخص(. وتتميز هذه الم 15،606في المائة/ 21)

الحدود  . CODs، المجموعات، و2112فبراير  12مصدر الخريطة : مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة / 
واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة على هذه الخريطة ال تعني إقراراً أو قبواًل رسمياً من قبل األمم المتحدة. تم تصميم 

 2112مارس  1الخريطة بتأريخ 
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  .بشكل مستقرتتبع الرصد و عمليتي ال
 

، عملت المنظمة الدولية للهجرة على ية مصفوفة تتبع الننزوح الُمحدثةلدعم منهج
موظفًا منتشرين في جميع المحافظات  ،26إلى  02الميدانية من  اتوسيع قدرته

من قدرة المصفوفة لمواصلة الرصد والتتبع للتحركات العمل رفع هذا  قد. 20ال 
المعقدة للوضع الراهن من خالل زيادة فرص الوصول إلى النازحين في المناطق 

من تقارير النزوح  يتم التحققالحضرية والمناطق المتضررة من الصراع، في حين 
 األولية على وجه السرعة.

  
، بدعم من ميليشيات عراقية شتباكات بين قوات األمن العراقيةإستمرت اإل

وطائرات التحالف الحربية هذا األسبوع، بما في ذلك حول المجمع السكني في 
تنظيم الدولة اإلسالمية محاصرًا من قبل البغدادي )محافظة األنبار( الذي كان 

فبراير/ شباط. ونظرًا لضعف اإلتصاالت والوصول بين  21في العراق والشام منذ 
بلدتي البغدادي وحديثة، ال تزال هناك صعوبة في الحصول على أرقام دقيقة حول 
 سانية والهالل األحمر العراقي.عدد النازحين، ومع ذلك، فقد وردت بعض المعلومات من خالل الفرق الميدانية اإلن

 
تجاهات إعائلة نازحة في ناحية البغدادي، في حين تمكن البعض من الهروب في ثالثة  0،000وفقا لجمعية الهالل األحمر العراقي، هناك حاليًا 

عن الخدمات في البغدادي، بما في  على األقل: حديثة وهيت ومحافظة بغداد. وتفيد األسر بوجود نقص حاد في المساعدات المنقذة للحياة، فضالً 
حديثة من أنها قد تشهد مأساة إنسانية نتيجة ندرة المواد منطقة وفي الوقت نفسه، تحذر السلطات المحلية في  ذلك الكهرباء والمياه والصحة.

 األخرى  في األنبار.الغذائية واإلمدادات الطبية، مشيرًا إلى إغالق الطرق الرئيسية الثالث التي تربط حديثة بالمدن 
 

يتعرض المدنيين في الموصل لخطر كما تستمر تحديات الحماية الرئيسية في الموصل، وال يتمكن السكان من الوصول إلى بر األمان والخدمات. 
نظيم عدد نقاط التفتيش متزايد حيث يمنعهم تنظيم الدولة اإلسالمية من مغادرة المدينة أو الحصول على الخدمات الصحية األساسية. وقد زاد الت

األوامر بإطالق النار على أي مدني يحاول مغادرة الموصل. وفي الوقت  بأنهم تلقواتفتيش ال طايزعم المسلحين في نقو على حدود مدينة الموصل. 
، نتيجة الضربات الجوية لقوات مدينة القائم( عن طريقفرار العشرات من مقاتلي التظيم وأسرهم من الموصل إلى سوريا )ب تفيد بعض التقارير، ذاته

 التحالف والخوف من العمليات العسكرية الوشيكة.
 

مليون طفل في مختلف  5.5فبراير/ شباط في إقليم كوردستان العراق. وتستهدف الحملة  11بدأت حملة التلقيح ضد شلل األطفال والحصبة يوم 
، المطلوب المستوى التي الترقى إلىالالجئين والنازحين، والسكان في المساكن  أنحاء العراق عن طريق التنقل من منزل آلخر، مع التركيز على

 والبدو الرحل.
 

توسيع مخيم عربت للنازحين في السليمانية مع توقع اإلنتهاء من العمل في أبريل/ عن طريق هذا األسبوع  يستمر العمل على مخيم آشتي للنازحين
دور شخص( وسيكون  6،000أسرة )أكثر من  2،000أكثر من للمخيم  يةستيعاباإلالقدرة  تبلغوس اآلن تسوية األرض في المخيم،نيسان. تمت 

عربت مخيم ستضيف وي. للنازحين تم توفير الخيام والمواد غير الغذائيةكما أساسيًا في التخفيف من اإلكتظاظ في مخيم عربت للنازحين.  المخيم
 فقط. أسرة 2،000اإلستيعابية  أسرة في حين تبلغ طاقته 00،،1حاليا أكثر من 

 
للمباني غير المكتملة والمهجورة، والمواقع غير الرسمية في  ياألساس التحديدكملت المجموعة الخاصة بإدارة وتنسيق المخيم المرحلة الثانية من أ

في المائة من المواقع التي تم  5قعًا جديدًا، )أي مو  11المرحلة الثانية: كان هناك قعًا خالل مو  050اق. تم تقييم أكثر من لعر إقليم كوردستان ا
في المائة من عدد المواقع  20من المواقع مفعاًل. ويعد هذا إنخفاضًا بنسبة  60،تقييمها في المرحلة الثانية(. من المجموع الكلي، كان أكثر من 

ن في المائة من المواقع المفعلة في محافظة دهوك. وتتضمن المعلومات التي تم جمعها عن كل موقع: يثمانتقع و المفعلة منذ المرحلة األولى. 

  مليون طفل في مختلف أنحاء  2.5والحصبة مستهدفة إنطالق حملة التلقيح ضد شلل األطفال
 البالد

 أوتشا: بهاء غانم الياس
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والوصول إلى الكهرباء، ونوع المأوى والقرب  ، ونوعية ووصول المياهللظروف الجويةوالتعرض بيانات الجنس والعمر بشكل مفصل وسالمة الموقع، 
الشروط،  علومات لتحديد مستوى المخاطر لكل موقع وتصنيفه في مواقع ذات أولوية. وبناء على هذهمت هذه الممناطق الصراع. وقد إسُتخدمن 
 خطر اإلخالء.ًا معرضًا لموقع 56متعددة؛ و أخطارتحت ظروف  تندرجفي السليمانية(  ،في أربيل، و 2، وفي دهوك 2مواقع ) 5فإن 
 

 نسانيةاالستجابة اإل
 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

 :اإلحتياجات

  عائلة نازحة جديدة من الفارين من مناطق الصراع في محافظة صالح الدين في المباني غير  1،000الوسط والجنوب: إستقر أكثر من
 اللوازم الصحية.باإلضافة إلى  والتخلص منهاع النفايات الصلبة وجم بأنهم يحتاجون للمياه بشكل عاجلالمكتملة والمدارس والمساجد وُذكر 

 دهوك 
o  للنازحين. 1و 2تشير التقارير إلى وجود كميات غير كافية من الماء في مخيمات كبرتو 
o  ًأثيرت المخاوف من أن خدمة نقل المياه بالشاحنات في مخيم جم مشكو للنازحين قد تنتهي قريبا. 
o  في إمدادات المياه لسكان المخيم.تم تقديم طلبات لخطة متابعة لتجنب أي ثغرات 
o  إيسيان للنازحينعملية جمع القمامة تحديًا كبيرًا في مخيم ُتشكل ال تزال. 

 
 61والنظافة الصحية المؤقتة ) خدمات المياه والصرف الصحيفيما يتعلق بجئين في أربيل طلبات من مجلس الالال: تم إستالم أربيل 

برزت الحاجة إلى خدمات  وقدعائلة نازحة تم إيواؤهم مؤقتًا في خيام في موقع ديبكة للنازحين.  100والماء الصالح للشرب( ل  ،حاضاً مر 
اجد(. وتقوم عائلة نازحة منتشرة في عدة مواقع أخرى )المزارع والمس 500المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المؤقتة لما يقرب من 

ال من أشكال الدعم من خالل خزن المياه، وبعض خدمات مرافق الصرف الصحي التي يمكن الوصول إليها إال أنها  لالسلطات بتقديم شك
 تقييم شامل للوضع. إجراء. ومن المخطط تفي بالغرض

 
 :االستجابة

 الوسط والجنوب:
o  مدينتي الفلوجة والنخيب )محافظة نازح من خالل توفير صهاريج المياه في  01،000المياه: تم إيصال المياه إلى أكثر من

عائلة نازحة الذين إنتشروا في مختلف أنحاء قضاء سامراء  1،000عبوة ماء إلى  11،000األنبار(، باإلضافة إلى توفير وتوزيع 
 )محافظة صالح الدين(.

o  وتوزيع أكياس القمامة نازح،  21،000الصرف الصحي: تم إيصال خدمة سحب بالمياه الثقيلة والصرف الصحي إلى أكثر من
 والتخلص من النفايات الصلبة وتركيب المراحيض والحمامات في محافظات كربالء وميسان وصالح الدين واألنبار وبغداد وبابل.

o  :ة للنساء في محافظات ميسان وصالحنازح من توزيع مستلزمات النظافة للكبار والفوط الصحي 20،000ستفاد إالنظافة الصحية 
 الدين.

  و خانكي  1و  2وباجيت كندالة  1 يمخيمات للنازحين)بيرسف ،صلبة في : قامت المديرية العامة للبلديات في دهوك بجمع النفايات الكدهو
 نازح. 5،000،( ويستفيد منها حوالي والداؤودية وشيخان )محافظة نينوىوكرماوة 

 
 الثغرات والمعوقات: 
  التمويلأحد التحديات الرئيسية واإلحتياجات الميدانية حيث تحتاج الحكومة إلى  دهوكإدارة النفايات الصلبة في ُتشكل ال تزال. 
  في مناطق مثل ديبكة المتزايدةلالستجابة للمياه والصرف الصحي في أربيل. الموارد محدودة لتلبية اإلحتياجات  التمويل عائقاً يشكل ال يزال. 
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 المأوى والمواد غير الغذائية 
 :اإلحتياجات

 ن  2،6،1،000عائلة نازحة /  1،5،000 أحدث تقرير لمصفوفة تتبع النزوح في وسط وجنوب العراق تقريباً  حدد في المائة من  ،2فرد )وا 
في إقليم  عائلة نازحة266،000حوالي تقيم هذه األسر تقيم في ترتيبات المأوى الحرجة، وخاصة في األنبار وكركوك والنجف ونينوى(؛ بينما 

 في المائة يقيمون في ترتيبات المأوى الحرجة، وأغلبهم في دهوك(. 10فرد )أي  000،000اق، وقد تم اآلن تحديد كوردستان العر 
 

 :االستجابة
  المباني لتحسين ظروفهم  عائلة نازحة في ترتيبات المأوى الحرجة )المباني غير المكتملة( وتتلقى اللوازم الخاصة لسد النوافذ في تلك 50،تقيم

 .المعيشية
 مليون لتر من الكيروسين )النفط األبيض( إلى أكثر  25.1توزيع ما مجموعه أكثر من  ملت الحكومة ومجموعة الشركاء علىحتى اآلن، ع

 عائلة نازحة.206،600من 
 يواء أكثر من  220نتهاء من إعادة تأهيل أكثر من تم اإل جماعيًا ألكثر ركزًا م 60عائالت نازحة في واسط )أكثر من  520مراكز جماعية وا 

وحدة  50عائلة نازحة(. كما تم االنتهاء من إعادة تأهيل أكثر من  600مركزًا جماعيًا لنحو  0،نازحة( وديالى )أكثر من  تعائال 120من 
 سكنية على حدة في بغداد.

 
 :الثغرات والمعوقات

وزيعات الكيروسين )النفط األبيض(، ويشار إلى أن بعض أشار رئيس خلية الطوارئ الحكومية في محافظة السليمانية بأن هناك شكاوى حول ت
إلجتماع مع مجموعة المأوى والمواد غير  خلية الطوارئ الحكومية العائالت تسلمت الكيروسين مرتين فيما لم تتسلم عائالت أخرى. سيدعو رئيس

أقل من  تتسلم ابأنهفي أربيل خلية الطوارئ الحكومية  الغذائية لمواصلة مناقشة معايير اإلختيار والتنسيق بين أعضاء المجموعة. وقد صرحت
  .الكمية المتفق عليها من الكيروسين

 
 

 األمن الغذائي 

 :اإلحتياجات
  والنازحين  أسرة من منتجي القمح والمزارعين والرعاة 220،000هناك حوالي

في مناطق الصراع والمناطق التي تسيطر عليها  في المجتمعات المضيفة
 في حاجة إلى الدعم لكسب سبل العيش والنقد مقابل العمل. وهم، الحكومة

  يشير تقرير المنظمات غير الحكومية الوطنية إلى الحاجة إلى المساعدات
 الغذائية في األنبار ونينوى وصالح الدين وديالى والمحافظات الجنوبية.

  :االستجابة
  20مجموع  من ،2ئية في فرد المساعدات الغذا 2،110،100تلقى أكثر من 

ستثناء صالح الدين( منذ بداية شهر فبراير. على الرغم من إمحافظة )ب
، يعمل برنامج األغذية العالمي وشركاؤه على توزيع األغذية في المحافظات التي يصعب الوصول إليها في يصال المساعدةإلالصعبة ظروف ال

  ديالى وكركوك واألنبار.
  عن 2،006000من إجمالي المستفيدين البالغ عددهم  120،210تقديم المساعدة الخاصة بالقسائم الغذائية في إقليم كوردستان العراق ل

 بحصص استجابة فورية من خالل آلية االستجابة السريعة. 6،660محافظة، وأكثر من  ،2طريق الطرود الغذائية لألسر في 
  أسرة من المزارعين الضعفاء عن طريق توزيع بذور الخضروات لإلنتاج الزراعي في أربيل  5،000المساعدة ل قدم شركاء األمن الغذائي
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 ودهوك وصالح الدين ونينوى وديالى.
  مستفيدًا فيما يخص أنشطة النقد مقابل العمل في كربالء وسامراء وبغداد إلعادة تأهيل األصول  660إستهدف شركاء األمن الغذائي

صالح البنية التحتية المتضررة المتعلقة بالزراعة في المجتمعات المضيفة. المجتمعية  وا 
  في االنبار وديالى وبغداد وكركوك في نهاية  العيشمن المتوقع الحصول على التقارير النهائية المفصلة لتقييم األمن الغذائي والزراعة وسبل

 فبراير/ شباط.
 

 إدارة وتنسيق المخيم
 :االحتياجات

  لضمان التماسك واإلتساق والفاعلية في إدارة وتنسيق المخيم. وهناك إدارة وتنسيق المخيم حاجة لتعزيز قدرة نظراء الحكومة فيما يتعلق بهناك
 إدارة وتنسيق المخيمحاجة إلى تعزيز اإلدارة الحكومية للمخيم، وحالة التأهب الوطني، والقدرة على االستجابة بالتعاون مع شركاء مجموعة 

 لجهات الفاعلة المحلية والوطنية.وا
 الفاعلة لإلحتياجات اإلنسانية للنازحين في المخيمات غير رسمية. هناك حاجة لالستجابة 
 

 :االستجابة
  مشاركًا من مفوضية األمم المتحدة السامية  16ورشة عمل مع فبراير/ شباط،  22و 20ما بين في الفترة إدارة وتنسيق المخيم عقدت مجموعة

تفق المشاركون على ACTED، ومجلس الالجئين الدنماركي، ومنظمة الالجئينلشؤون  ، ولجنة اإلنقاذ الدولية والمنظمة الدولية للهجرة. وا 
مجموعة من المدربين الوطنيين تتكون من الموظفين  تشكيلعن  البالد، فضالً إدارة وتنسيق المخيم في الحاجة إلى بناء القدرات الخاصة ب

 الشركاء المحليين. الوطنيين وموظفي
  أول تدريب للمدربين القائمين  ،فبراير/ شباط 25و  25ما بين  ومجلس الالجئين الدنماركي في الفترةإدارة وتنسيق المخيم عقدت مجموعة

سيقوم و ومجلس الالجئين الدنماركي.  الالجئينموظفًا من مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون  21على إدارة وتنسيق المخيم بمشاركة 
 المدربين بتدريب وتعليم مديري مخيمات النازحين في مناطق عملهم.

  ستخدامها كأداة في ال اتالخدم وضع خطةمن هت إدارة وتنسيق المخيم تأن  للدعوةمخيم في دهوك والسليمانية وأربيل. وسيتم تحليل النتائج وا 
إقليم كوردستان إطالق هذا التقييم إلدارة المخيمات في ثالث محافظات في  ومتماسكة. سيتم قريباً والتنسيق لضمان توفير خدمات فعالة 

 .العراق
 
 

 الحماية 
 :االحتياجات

  تشير التقارير بأن أولئك النازحين الذين قصدوا بغداد ال تصلهم أية مساعدات و سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية، التزال منطقة حديثة تحت
 نقطاء الماء والكهرباء.إإغاثية، باالضافة الى 

 الف أسرة نازحه في موقع ديبكه للنازحين )محافظة أربيل( العيش في ظروف يرثى لها  00،من األسر يزيد عددها عن  ةتستمر مجموع
 مه ونقص في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية( وتم منعهم من اإلنتقال الى مناطق بديله.)إكتظاظ في المباني العا

   لغام األرضية والعبوات الناسفة، والتوترات المجتمعية والتهديدات من يواجه النازحون العائدون طوعًا مشاكاًل في السالمة واألمن نتيجة لأل
حاالت العودة الطوعية للنازحين من المناطق التي تغطيها الجهات الفاعلة اإلنسانية ومقرها في إقليم  وتستمر قبل الميليشيات الطائفية.

 كوردستان العراق إال أنها تبقى محدودة العدد.
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 :االستجابة
  النازحين والسكان مليون من  2.1مليون شخص الذين نزحوا بسبب الصراع، تصل أو ستصل مجموعة الحماية إلى نحو  1.5من بين ال

 .1025المتضررين في النصف األول من عام 
 مجموعة الحماية للنازحين والمجتمعات المحلية المتضررة من خالل الرصد والخدمات، مثل خدمات حماية الطفل المتكاملة، ومنع  وصلت

تقديم الدعم الخاص بالتسجيل والتوثيق. من مجموع حاالت اإلعتداء الجنسي واالستجابة لها، والمساعدات النقدية والتوعية بمخاطر األلغام و 
ستفاد أكثر من  16،150هذه الحاالت تم تحديد  شخص من تدخالت المساعدة القانونية والتوصية  56،600من ذوي اإلحتياجات الخاصة؛ وا 

صدار الوثائق لهم.   لتسهيل تسجيل النازحين وا 
 ة من أجل رصد وصول النازحين إلى بر األمان وتحديد األفراد الضعفاء. إجتمعت فرق تستمر عمليات رصد الحماية في نقاط التفتيش الرئيسي

الحماية مع الزعماء الدينيين في خانقين لمناقشة أوضاع النازحين ومشاركة القادة في حمالت التوعية ضد العنف الجنسي في مخيمات 
 النازحين.

 
 الثغرات والمعوقات

 من مخاطر الحماية في حالة حدوث عمليات عسكرية.  مزيداً ون الذين تم منعهم من الوصول إلى بر األمان خارج الموصل، يالمدن سيواجه
وفي تطور جديد، نظرًا لزيادة أعداد الخسائر ضمن عناصر الدولة اإلسالمية، ُيزعم بأن المستشفيات في الموصل ُتعطي االولوية لعالج 

 في الموصل للمدنيين لتلقي العالج. ةطى االولوية في المستشفيات العامالتنظيم، ولهذا السبب لم تعالمصابين من مقاتلي 
 

 التعليم  

 اإلحتياجات
  طفل في سن  651،000هناك ما يقدر بنحو  ون نازح في مختلف أنحاء العراق،ملي 1.5من بين العدد الكلي للنازحين الذي يقرب من

من بين هؤالء األطفال، هناك أكثر و سنوات.  5-1طفل ممن تتراوح أعمارهم بين  222،000سنة، وما يقدر بنحو  ،2إلى  6المدرسة بين 
 يقيمون في مخيمات النازحين.طفل  000،،5من 

 غير ملتحقين بالمدارس في  ،2 – 6بين في المائة من أطفال النازحين( ممن تتراوح أعمارهم  2،) طفل 161،000 ال يزال ما يقدر بنحو
 مختلف أنحاء العراق وال يحضرون التعليم النظامي.

 
 :االستجابة

 طفل بما في ذلك مساحات التعلم اإلضافية للتعليم النظامي، وتوفير األنشطة  220،000أنشطة التعليم ألكثر من  حالياً  المجموعة تقدم
 التعليمية والترفيهية غير الرسمية.

  ارة التربيةوفقًا لوز  ن المدرسة في مختلف أنحاء العراقطفل من النازحين في التعليم النظامي ويحضرو  251،000تسجيل ما يقدر بنحو تم، 
 في مختلف أنحاء جنوب ووسط العراق. 51،000في إقليم كوردستان العراق وما تبقى  260،000ومن بين هذا العدد، هناك 

 التعليم تُقدم مجموعة الالمدارس التي أنشأها شركاء م في ستة مخيمات للنازحين في محافظة دهوك. تم فتح عشر مدارس على شكل خيا
قليم كوردستان العراق إلى أكثر من   5،150وأكثر من  فتاة 5،100طفل )أكثر من  21،060الرسمي في مناهج كل من الحكومة المركزية وا 

  صبيًا(.
  من أطفال النازحين. ويعمل الشريك على  1،000في شقالوة )محافظة أربيل( إلستقبال أكثر من افتتح أحد شركاء المجموعة مدرسة جديدة

 توفير خدمة نقل إضافية لهؤالء األطفال إلى المدرسة.
 

 الثغرات والمعوقات: 
  تسجيل األطفال النازحين في وسط وجنوب العراق. حولهناك حاجة للمزيد من المعلومات 
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 الخدمات اللوجستية 

 االستجابة: 
 من شركائها لزيادة جودة دعم خدمة العمالء من خالل تقييم األصول المتاحة  25مع  جاً و إجتماعًا مزدمجموعة اللوجستيات  عقدت

 فبراير/ شباط. 11واإلحتياجات اللوجستية في 
 ستخدام األمثل للموارد المتاحة وتوفير منصات التنسيق اللوجستية مثل تعمل المجموعة على تعزيز تبادل المعلومات بين الشركاء لتحقيق اإل

 [ .http://www.logcluster.org/ops/irq14aالموقع والخرائط، وغيرها من المنتجات اإلعالمية ]انظر: 
  والسليمانية وبغداد أيضًا.تستمر مجموعة العمل بتوفير تخزين مؤقت في دهوك وأربيل. كما أن مساحة التخزين الطارئة متاحة في البصرة 
 .تعمل نظم المعلومات الجغرافية على تحديث ورسم خرائط المستودع والتخزين في العراق 
 .)تقييم المجموعة اللوجستية جاٍر )الموظف اللوجستي يعمل في بعثة ميدانية إلى البصرة وبغداد 
 

 مجموعة اإلتصاالت في حاالت الطواريء 
 :االستجابة

  .لالسلكي اتشمل توفير خدمات و توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات في حاالت الطوارئ من قبل مجموعة اإلتصاالت في حاالت الطوارئ
، بيد أن توفير خدمات اإلنترنت في المخيمات سيتيح للمنظمات التواصل اإلنسانيفي المجال الميدانيين لتحسين سالمة وأمن العاملين 

 فعالية أكبر.وتنسيق العمليات ب
 تحديث نظام اإلرسال في غرفة الالسلكي في أربيل  على إلى جنب مع يونامي جنباً  العمل بدأت مجموعة اإلتصاالت في حاالت الطوارئ

 للمساعدة في القيام بتتبع فعال للموظفين.
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 على خلفية األزمة 
(، بما في ذلك البعثيين والميليشيات القبلية وأعضاء النظام AOGsالمسلحة )جماعات المعارضة بيد  1021حزيران   5الموصل يوم منذ سقوط 

راق في على مساحات واسعة من محافظات الع ةسيطر الو )داعش(،  دولة اإلسالمية في العراق والشامالسابق / العسكرية، جنبا إلى جنب مع ال
الفلوجة و رشاد، والحويجة، والرياض، و قيارة وسنجار وسليمان بك، دن الموصل وتكريت وتلعفر، بيجي، وال، ومنينوى وصالح الدين وديالى

كانت الكثير من المناطق في االنبار تحت  1021والصقالوية، وهم حاليا تحت السيطرة جماعات المعارضة المسلحة. منذ  كانون الثاني 
ق. ويعتبر العراق اآلن أحد أكبر تجمعات النازحين في العالم؛ السيطرة الدولة االسالمية في العراق والشام. أدى ذلك إلى نزوح داخلي واسع النطا

 مليون منذ كانون الثاني من العام الماضي. 1.5حيث نزح أكثر من 
 

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:
 amiri@un.org :المكتب عبد الحق أميري مدير

 9201 312 750 (0) 964+رقم الهاتف: 
 swanson@un.orgدايفد سوانسن، مسؤول قسم اإلعالم العام، 

 0849-377-750(0) 964+  :رقم الهاتف

  تويتر : على  العراق -أوتشا لمتابعة @OCHAIraq 

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