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

 أزمة العراق

 (5182تشرين األول  18 –تشرين األول  52 ) 81 تقرير الوضع رقم

 
تغير ولسرعة .  5182تشرين األول  18الى  تشرين األول 52ة من تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني. ويغطي التقرير الفتر

 . تشرين الثاني 7حوالي بمن الممكن أن تكون األرقام والمواقع المدرجة في هذا التقرير غير دقيقة. سيصدر التقرير المقبل انه فالوضع 

 

 العناوين الرئيسية

 

 شهر كانون الثاني/ يناير  مليون شخصاً منذ 8.1 نزوح

موقعاً في مختلف انحاء  8.151في  انتشارهمو 5182

  العراق.

   هم مليون شخصاً في مختلف انحاء العراق ممن  8.51هناك

بحاجة الى المساعدة في ايجاد مأوى, و الحصول على 

شخصاً ممن  111.111المواد غير الغذائية. وما يقرب من 

هم بحاجة الى المساعدة الفورية في الحصول على المساعدة 

 المتعلقة بفصل الشتاء.

   ـ مليون دوالراً ل 71.5من دون توفير المواد الغذائية بقيمة

سيتوقف  الغذائية جرى االمداداتمليون شخصاً, فان م 5.1

 .5182بحلول شهر كانون الثاني/ يناير 

  هناك نقص حاد في المواد الطبية في مدينة الموصل مركز

محافظة نينوى التي تسيطر عليها الدولة االسالمية في 

 العراق و الشام )داعش(. 

 

 نظرة عامة على الوضع
 

مليون في  8.1مليون الى  8.1ارتفع عدد النازحين في الفترة الواقعة بين شهر كانون الثاني/ يناير و شهر تشرين االول/اكتوبر من 

موقعاً. ان الموجات النزوح االخيرة في شهر تشرين االول/ اكتوبر حدثت بشكل كبير في محافظات االنبار و نينوى و ديالى. ان  8.151

كوردستان العراق وحدود المناطق المتنازع عليها في عقرة و  اقليم في يقيمونموع النازحين الكلي في العراق % من مج27حوالي 

 الشيخان في محافظة نينوى و كفرى و خانقين في محافظة نينوى.

 

% من مجموع النازحين الكلي( وتليها محافظة 21عائلةً ) 821.521ان اكثر المحافظات التي نزح منها السكان هي محافظة نينوى بواقع 

% (. و تشير مصفوفة تعقب النزوح الى انه من الواضح بان النزوح حدث في المحافظات الشمالية و 51عائلةَ ) 17.811االنبار بـ 

شخصاً قد فروا من محافظاتهم, مع بقاء الثلث  8.811.722% من المجموع الكلي للنازحين أو 11ع ذلك, فان الوسطى من العراق. وم

ربع عدد  حواليفي محافظاتهم, وغالباً ما يعيشون تحت سيطرة الجماعات المسلحة. وتستقبل محافظة دهوك في اقليم كوردستان العراق 

عبر االقضية  مأوىً نازحاً ممن يبحثون عن  221.111كلي في العراق, اي اكثر من %( من مجموع النازحين ال52النازحين )بمعدل 

عائلة نازحة في اطراف مدينة  22.111وزارة الهجرة و المهجرين بان هناك تتوقع واالربعة في سيميل و زاخو و دهوك و العمادية. 

 (. شخصاً  111.111كركوك )

 

%, وهناك من 51كوث مع االقرباء المستضيفة وهو االكثر شيوعاً والذي بلغت نسبته يبحث النازحون على شتى انواع المالجئ, كالم

% 18%( و مع ذلك فان نسبة كبيرة من عدد النازحين الكلي,58) بنسبة مستأجرة مثل الفنادق و الشقق  يسكنون في َمأوىً 

بديل مثل المدارس و البنايات الدينية و البنايات غير المكتملة و المهجورة. لدى العاملين  مساكن%عائلةً( كانوا قد بحثوا عن 11.178)

في المجال االنساني قلق بالغ على اولئك الساكنين في البنايات المهجورة حيث انها في العادة تحمل مخاطر اضافية كالتعفن و القذارة و 

 المكتملة.اكثر من المباني غير  ,انهيار الجدران و السقوف

 

غير مالئمة لظروف الشتاء القادمة. وتتفاقم هذه المسألة في المحافظات  تكون حيثسكن في مأوي غير مناسبة ان العديد من العائالت ت

التي تستضيف اكبر عدد من النازحين في المناطق العالية من االقليم كمحافظة دهوك, والتي تشهد اقسى ظروف مناخية حيث تنخفض 

تحت الصفر المئوي. ولكن تنخفض درجات الحرارة في المناطق الصحراوية بشكل خاص ليالً في كافة  82ارة الى ما دون رجات الحر

 ارجاء البالد.  
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وما  . في مختلف انحاء العراقبحاجة الى المساعدة في ايجاد مأوى, و الحصول على المواد غير الغذائية مليون شخصاً  8.51هناك 

االنشطة  شخصاً ممن هم بحاجة الى المساعدة الفورية في الحصول على المساعدة المتعلقة بفصل الشتاء. ان  111.111يقرب من 

$ مليون لسلسلة 875تتطلب تبرعات بمبلغ  5182المتعلقة بفصل الشتاء المخطط لها ما بين شهري تشرين الثاني/ نوفمبر و اذار/ مارس 

 (.5182الى كانون االول  5182االستجابة االستراتيجية المنقحة المعدة للعراق )شباط من المشاريع في خطة 

 

  سنة( يحتاجون الى مالبس شتوية دافئة و  82اشهر و  1طفالً )بعمر  552.111نازحاً بمن فيهم  221.111ان مامجموعه

 مليون دوالر. 7.2احذية بكلفة 

 

  نية الضعيفة يحتاجون الى المأوى )بما في ذلك الخيام كخيار اخير(. ان حلول شخصاً من الفئة السكا 281.111 ان مامجموعه

من تجهيزات العزل والتي تتكون من بطانة داخلية لخيمة  21.111خيمة و  11.111عائلة تشمل ) 11.111المأوى لهؤالء الـ 

 21.1رضي( وتقدر كلفة هذه الحلول لوحات بوليسترين للعزل اال 1حصائر حرارية لالرضيات و  2األسرة من احد االجزاء و

 مليون دوالر.

 

  مليون دوالر لتوفير التجيزات المنقذة للحياة, الخاصة بفصل الشتاء من المستلزمات غير الغذائية ل  52هناك حاجة ل

بطانات حرارية, و صفيحة بالستيكية  1عائلة تحتاج الى هذه اللوازم التي تحتوي على  21.111حيث ان  ;شخصاً  111.111

توفير المواد الغذائية  لتر من النفط االبيض شهرياً. ومن دون 21و دالء عدد واحد للنفط االبيض و آخر للماء ومدفأة واحدة مع 

فان مجرى االمدادات  5182يحتاجون المساعدة حتى شهر نيسان/ ابريل  نمممليون شخصاً,  5.1مليون دوالراً ل 71.5بقيمة 

 .5182كانون الثاني/ يناير سيتوقف بحلول شهر 

 

  من المتوقع ان تزداد االمراض خالل اشهر الشتاء, ومن المرجح ان يحتاج نصف النازحين الى بعض انواع المساعدة الطبية

 خالل فترة الشتاء.

 

 

  خلص من النفايات والعمل على توفير خدمات االصحاح لمواقع النازحين.تاالمراض ان لم يتم المن المرجح ان تزداد 

 

  يعد الحفاظ على النظافة جزاً من صحة االنسان,  حيثمليون دوالر 51.1سيكلف مستلزمات النظافة من  521.111ان توزيع

 هذه التجهيزات االساسية. ولكن العائالت التي فرت من منازلها يعانون غالباً من تحمل تكاليف 

 

تقدر مهلة انجاز بعض الحاالت و ق المحلية و االقليمية والدوليةفي االسوا هاانتاجومواد االغاثة على  هناك صعاب جمة في الحصول

حيث ان قلة دعم اسعارالوقود قد  ;اعباء اضافية على مصادر التدفئة في هذا الشتاء ضيفتث. ان اسعار النفط االبيض شهرين او ثال

% في اسعار النفط االبيض. وبالرغم من ان انتاج النفط لم يتأثر بشكل كبير من جراء النزاع, اال ان قدرة المصافي 211يعمل فارقاً قدره 

كن هناك تصدير للنفط من قد تأثرت. كما ان االنخفاض الحاد في اسعار النفط العالمية يضيف ضغطاً اقتصادياً على حكومة العراق. لم ي

, الن خط نقل االنابيب الى ميناء جيهان التركي لم يعد 5182مدينة كركوك التي تسيطر عليها قوات البيشمركة الكوردية  منذ شهر اذار 

 شغاالً بسبب الهجمات التي قامت بها الجماعات المسلحة.

 

الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة  لئكألوفان طبيعة الصراع تشح من الموارد المتاحة وخاصة  ومع ذلك

االسالمية في العراق و الشام )داعش( و الجماعات المرتبطة به, الذين تصلهم المساعدة االنسانية بمحدودية. هناك نقص حاد في 

ذلك عالجات االمراض المزمنة مثل  العالجات الطبية في المناطق التي يسيطر عليها داعش في مدينة الموصل في محافظة نينوى بما في

السكري و ارتفاع ضغط الدم. وهناك نقص ايضاً في العالجات الكيميائية في المستشفيات المتخصصة بالسرطان وكذلك عالجات غسل 

 الكلية فضال عن زيادة الضغط على تجهيزات اللقاحات.

 

ت المرتبطة به يفرضون طوقاً محكماَ ويمنعون دخول الغذاء والسلع ان تنظيم الدولة االسالمية في العراق و الشام )داعش( و الجماعا

نسمة والتي تستضيف حوالي  17.111الحياتية االخرى و الوقود الى مدينة البغدادي في محافظة االنبار والبالغ عدد سكانها حوالي 

 25111عائلة )اي  7111ستضيف حوالي شخصاَ في قضاء حديثة والذي ي 811.111شخصاً( باالضافة الى  11.111عائلة )اي  2111

 % من احتياجاتهم82طناً من المساعدات االنسانية الى المجتمعات المحاصرة, وهي حوالي  11نسمة(. الحكومية العراقية شحنت مؤخرا 

 حيث الققت عليهملحكومية , وقد تبعها المساعدات التي ارسلتها الواليات االمتحدة جواً بالقرب من قاعدة االسد التي تسيطر عليها االكلية

 وجبة غذائية من الوجبات الحالل. 7111

 

ن عن وليون شخصاً( والذين هم االن بعيدم 2.5)من مجموع المحتاجين البالغ عددهم للمساعدة مليون شخصاً بحاجة  5.5هناك حوالي 

تنظيم الدولة االسالمية في العراق و الشام )داعش( و وصول العاملين في المجال االنساني كونهم يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها 

حث العاملون في المجال االنساني على اي فسحة اليصال المساعدة الممكنة يببالرغم من الوصول المقيد جداً, الجماعات المرتبطة به. و

من وسالمة العاملين و المستفيدين وعمليات دون المساومة على المبادئ اإلنسانية المتمثلة في الحياد والنزاهة. و ان احد الصعاب هي أ
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االساسية  االحتياجاتاغلب  لتلبيايصال المساعدة االنسانية )مباشراً او بعيداً(. وهكذا, فان المساعدة االنسانية التصل بالكميات الكافية  

 في تلك المناطق.

 

ان الوصول الى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة االسالمية في العراق و الشام )داعش( و الجماعات المرتبطة به متعثر بوجود 

بعدما استولت قوات االمن العراقية و المليشيات الشيعية موخراً فعملية الرجوع اآلمن للنازحين,  هااللغام االرضية والذي يؤخر بدور

قطعة من  1111رف الصخر في محافظة بابل, كان من بين الدمار الهائل الذي سببه القتال العنيف, وجود حوالي على مدينة ج

 م جنوب بغداد.ك 21سحابه من المدينه التي تبعد كانت قد تركها تنظيم داعش اثر ان أرضيةالمتفجرات من مخلفات الحرب والغام 

 

 

 أالستجابة األنسانية
 

 الصحي والنظافةالمياه والصرف  

 

 :االحتياجات 

 مراحيض و الحمامات النقالة للمخيمات المشيدة لتطلب السلطات الدعم في توفير المياه و االصحاح و مستلزمات النظافة, كا

 مخيمات الرحمة و الجبايش من محافظة ذي قار -حديثا في ميسان

 

 :االستجابة 

  نازحاَ من خالل توفير المواد  2111المياه و االصحاح و مستلزمات النظافة ل التقيدات االمنية لم تمنع الدعم في الحصول على

 غير الغذائية و المراحيض النقالة و الحمامات و خزانات المياه الى الرحالية و الخالدية و الحبانية.

 ن المخيمين بتمويل اعلنت السلطات في محافظة ديالى مقترحها النشاء مخيمين في خانقين. سيتم نصب كرفانات في احد هذي

الحكومة المحلية بينما سيتم توفيرالخيام في المخيم الثاني بدعم من فريق تجمع العمل االنساني, وسيتم العمل على تنسيق برنامج 

 الحصول على المياه و االصحاح و مستلزمات النظافة مع الشركاء المختصين بالمأوى.

  ائية و الثانوية في الحيدرية في محافظة النجف من توفير سبعة خزانات مياه طالب مدرسي في المرحلتين االبتد 2.511استفاد

 لتر لكل منها. 12.111بسعة 

  نازحاً في المستوطنات غير الرسمية في محافظات النجف و واسط و بابل. و تم توزيع  8.211يستهدف برنامج توعية النظافة

 ات في اقضية الديوانية و كربالء في محافظة القادسية.مستلزمات توعية النظافة الى النساء و الفتيات النازح

  طناً من هيبوكلوريت الكالسيوم لمعالجة مشاريع المياه في السليمانية و  85.5طناً من كبريتات األلومنيوم و  815تم توزيع

 11ن. كما تم توزيع شخصاً من المجتمعات التي تستضيف النازحي 221.111كرميان في اقليم كوردستان العراق ليستفاد منها 

شخص في  111,111طناً من الكلور لمشاريع المياه في كركوك ليستفاد منها حوالي  21طناً من كبريتات األلومنيوم و 

 المجتمع المضيف. 

  لتر الى مخيم اليوا في خانقين في محافظة ديالى. 7111تم ايصال خزان ماء بسعة 

 ه لدعم المشاريع في فصل الشتاء للنازحين في مختلف انحاء العراقانهى فريق تجمع العمل االنساني خطته المزمع. 

 

 

 الثغرات والمعوقات:

في الحصول على التصاريح االمنية تؤثرسلباً على االستجابة الفعالة  ان التقييدات االمنية المفروضة على التنقل في الطرقات و التأخيرات

النظافة للنازحين. وبشكل خاص, فان القلق حيال الوضع االمني في محافظة االنبار للمساعدة في توفير المياه و االصحاح و مستلزمات 

 يعرقل االستجابة في توفير المياه و االصحاح و مستلزمات النظافة للنازحين.

 

 ألمن الغذائيا 

 االحتياجات:

  اولئك الذين يعيشون في  خاصةً هناك قلق لدى فريق تجمع العمل االنساني حيال االمن الغذائي لمئات االالف من الناس و

 مناطق الصراع المحتدمة.
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  لمنع توقف مجرى االمدادات الغذائية بحلول شهر  مليون شخصاً, 5.1مليون دوالراً ل 71.5للتمويل الفوري بقيمة هناك حاجة

 .5182كانون الثاني/ يناير 

 

 :االستجابة 

  5182كانون الثاني/ يناير مليون مستفيد منذ شهر  8.2تم ايصال المساعدة الغذائية لـ . 

  سيقوم فريق تجمع العمل االنساني كما مجموعة عمل تقني لتقييم االمن الغذائي.  تشكيلعمل فريق تجمع العمل االنساني على

 بدعم اداء ونوعية التقييم وتنسيق مشاركة المعلومات فور جمع البيانات.

 

 الثغرات والمعوقات: 

 قام , حيث يع محافظات العراق الثمانية عشرمن توفير المعونة الغذائية في جم و شركائه يق تجمع العمل االنسانيتمكن فر

سيطر عليها الجماعات المسلحة وفقاً للظروف المتاحة. وبالرغم من تشجيع تبتوزيع الغذاء في االماكن التي  الشركاء المحليون

مناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة و خاصةً في ال ياحتياجات النازحين المتزايدة فالتلبي هكذا خطوات اال انها 

محافظة االنبار. باالضافة لذلك, اليمكن توفير المساعدة على المدى البعيد مالم يتوفر وصول آمن الى المناطق المتضررة من 

 جراء الصراع.

 

 المأوى والمواد غير الغذائية

 االحتياجات:

  آيدن في قضاء خانقين ضمن محافظة ديالى.خيمة في مخيم  111هناك حاجة الستبدال 

  ارتفاع  انحيث  مكتملة.الوفي اماكن مستأجرة أو في البنايات المهجورة او غير  العوائل المضيفةمن النازحين مع يقطن العديد

 ايجاد حلولمنع حدوث ذلك, يستوجب ول ;االيجار و استنزاف المدخرات قد يشهد زيادة في عمليات اإلخالء من تلك المباني

 فورية لمعالجتها.

  عائلة على قائمة  21نازح, وهناك االن  8.111وصل مخيم هارشم في محافظة اربيل الى اقصى طاقة استيعابه له و هي

 االنتظار للحصول على مأوى. 

 

 االستجابة:

  الهجرة و المهجرين في مخيم بالتعاون مع وزارة  8.121خيمة من مجموع  227قام شركاء فريق التجمع االنساني باستبدال

 آيدن.

  العمادية و سيميل في ومجموعة من المواد غير الغذائية في اقضية زاخو  5.111قام شركاء فريق التجمع االنساني بتوزيع

 محافظة دهوك.

  بنايات غير مكتملة الحدود المتنازع عليها في منطقة عقرة, ما جعل  1خيمة ضمن  18قام شركاء فريق التجمع االنساني بتوفير

 . 818العدد الكلي 

  

  11.111عائلة المواد الخاصة بفصل الشتاء في اقليم كوردستان العراق, وهم جزء من ما مجموعه  87.111استلمت اكثر من 

 عائلة مستهدفة.

 القضايا المتعلقة  ,ناقش فريق الحماية االنساني و الفريق االنساني الخاص بتوفير المأوى و المواد غير الغذائية مع الشركاء

 والممتلكات المتعلقة بالنازحين.باالسكان 

 

 الثغرات والمعوقات:

  ادارة المخيم, وقد نجم عن هذا  في محافظة دهوك بسبب نقص التمويل أو نقص في هيئةللمخيمات محددة  مواقع 2تأخر تشييد

 نازحاً للحصول على مأوى. 11.111التأخير انتظار 

 على تقليص اهدافهم في  في المجال االنساني يجبر الشركاء م الحكومي المحتمل السعار الوقودعدم وضوح استجابة الدع

 % من توزيعات الوقود للنازحين.21الحصول على الوقود. وقد قطع احد الشركاء 
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 شتريات الدولية تؤخر وصول اللوازم الشتوية الخاصة بالمأوى حتى ديسمبر/ كانون االول.الم 

 

 ادارة و تنسيق المخيم  
 االحتياجات:

  يجب إعداد خطة عمل لترحيل السكان الذين يعيشون في األماكن المفتوحة والمباني المهجورة او غير المكتملة

 .فتحها في قريب العاجللضمان ترحيل فعال وآمن إلى مخيمات سيتم 

 

  تعتبر حالة النازحين الذين يعيشون في اماكن اإلقامة المؤقتة والمباني المهجورة أو غير المكتملة ذات أهمية كبيرة

ان السلطات تمنح األولوية في ترحيل النازحين من  حيث بالنسبة للوكاالت اإلنسانية مع اقتراب فصل الشتاء.

تطلب تدخالت عاجلة من , فقد في الوقت المناسبالمدارس والنه من غير المتوقع ان تكتمل بعض المخيمات 

 السلطات لتجهيز مأواهم الحالي بالمستلزمات الشتوية أو تحديد مأوًى بديل لهم.

 

 االستجابة 

 من تقديم مقترحات للسلطات و التي تتضمن خيارات الدعم المختلفة  الصيغة النهائيةشركاء مجموعة العمل االنسانية  يضع

 للعرض والتي تتضمن اعارة الموظفين والتدريب وانشاء برامج االرشاد.

 

  المباني غير المكتملة و ( في عوائلأكمل شركاء المجموعة االنسانية تقييم خط أساسي للمواقع المشتركة )أكثر من خمس

لبيانات فرداً. كما تتوفر ا 110111موقعاً الجمالي  111المهجورة وفتح المواقع في كوردستان العراق. وقد تم تحديد أكثر من 

 .كتروني لالستجابة اإلنسانيةالكاملة على الموقع اإلل

 

 مجموعة االنسانية العاملة في دعم تطوير استراتيجية تم مشاركة نتائج التقييم مع تقديم المساعدة ومقدمي الخدمات وشركاء ال

ن ان يتم التنفيذ فورا فيما ما يتعلق بالتدخالت الالزمة لفصل الشتاء, كما أنه سيعمل أيضا مكأنه من المحيث االستجابة المنسقة. 

 .على إعطاء األولوية إلعادة اسكان األسر في مخيمات أو خيارات مأوى بديل

 

 الثغرات والمعوقات: 

  ,مع استمرارية انشاء المخيمات والتركيز على اعادة الترحيل العاجلة للنازحين من المدارس واعطائها أولوية من قبل السلطات

 تتطلب محنة النازحين الذين يعيشون في المباني غير المكتملة تدخالت عاجلة قبل فصل الشتاء.

 

  وتدريب كادراً من الموظفين بشكل سريع لتولي مسؤوليات إدارة المخيمات تحدٌي كبيرامام نظرا لعدد المخيمات, يعد تحديد

السلطات. ومن الواجب توفر دعٍم كبيٍر في المراحل األولى وخاصة في مجال تنسيق المساعدات والخدمات فضال عن ضمان 

 إجراء مشاورات نشطة ومشاركة سكان المخيمات في إدارة المخيم.

 

 المطار الغزيرة مؤخرا على التقدم في مجال بناء المخيمات و نتيجة لذلك تأخر وصول النازحين الذين يسكون اثر هطول ا

 .المدراس و البنايات غير المكتملة

 

 

 الصحة 

 االحتياجات:

  بجلب  فيروس وردستان العراق من مدينة كوباني شمال سورية والمناطق المحيطة بها  تهديدا كأثار تدفق الالجئين الى اقليم

شلل األطفال البري وغيره من األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. ومنذ أربع سنوات تقريبا, منعت الحرب األهلية 

ألف  82تشرين األول/أكتوبر, دخل ما يقارب من  81السورية تنسيق حمالت التحصين العامة في أجزاء عديدة من البالد. فمنذ 

الجئاً آخر مما إضافة عبئاً اضافياًعلى البنية التحتية  5870111راضي العراقية من تركيا لينضموا إلى الجئاً سورياً الى األ

 .الصحية

 

 .توفير الرعاية الصحية األولية والثانوية واألدوية المنقذة للحياة 
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  والمجتمعات المضيفة لهم.يتطلب تعزيز الوصول إلى الصحة اإلنجابية والرعاية السابقة للوالدة للنازحين والالجئين 

 

 االستجابة: 

  نازحاً والذين كانوا يعانون من أنواع مختلفة من االمراض في  10111وفر شركاء المجموعة االنسانية  الرعاية الطبية لـ

من مريضا كانوا يعانون  51من بين تلك المعالجات و ,كوردستان العراقمحافظات السليمانية وأربيل ودهوك التابعة القليم 

 51شخصاً كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم وداء السكري. وتلقى  11صدمات والذين تلقوا عالجات طبية منقذة للحياة  و

 شخصا آخرون الدعم النفسي واالجتماعي.

 

 

 الثغرات والمعوقات: 

  وصالح الدين.انعدام األمن يحول دون وصول الرعاية الصحية الكافية إلى محافظات األنبار وكركوك وديالى 

  نقص الغذاء والمياه والمأوى ومستلزمات النظافة والمواد الغذائية سيؤثر سلباً في نهاية المطاف على صحة العديد من هؤالء

 النازحين.

 .هناك نقص في األدوية المنقذة للحياة, خاصة بالنسبة ألولئك الذين يعانون من أمراٍض مزمنٍة 

  مجال الصحة في العراق  يقوض قدرات المجموعة االنسانية لتوفير االحتياجات الصحية المتزايدة ان العدد المحدود من الشركاء في

 ال سيما مع اقتراب أشهر الشتاء.

 

 

 الحماية 

 االحتياجات:

  تشير التقارير الى ان عددا من األسر قد نزحوا في أعقاب سيطرة قوات األمن العراقية والميليشيات الشيعة مؤخرا على مدينة

جرف الصخر في محافظة بابل. حيث كانت األسر تعيش تحت سيطرة تنظيم الدولة االسالمية في العراق و الشام )داعش( 

والجماعات المسلحة المرتبطة بها في المدينة. وتشير الدالئل األولية  إلى ان قوات األمن الحكومية نقلت األسر إلى المدارس 

نة الحلة بسبب المخاوف المتعلقة بسالمتهم. ويقال بان غالبية هؤالء النازحين هم من والمباني العامة في قضاء المسيب و مدي

 النساء واألطفال وهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

 

 أسرة نازحة والذين يعيشون في المباني غير المكتملة في اقضية زاخو ودهوك وسيميل  8.511 هناك تهديدات باخالءأكثر من

 .في محافظة دهوك

  

  تشير التقارير بأن الدولة االسالمية في العراق و الشام )داعش( والجماعات المسلحة المرتبطة بها تمنع  مرور المواد الغذائية

 واألدوية والوقود إلى منطقة حديثة.

 

 االستجابة:

  حالة  82.711. و تم تأكد 5182عائلةً( الذي اُعد في شهر شباط  887.881شخصاً ) 715.782يشمل تقرير رصد الحماية المستمر

شخصاً من  10115تمت احالة  كما حالة على المساعدة القانونية,  51.181من هذا العدد للحصول على المساعدة المالية وحصلت 

ضحيةً من ضحايا العنف  852طفالُ و  1.871االجتماعي لـ  -ذوي االحتياجات الخاصة. باالضافة لذلك, تم توفير الدعم النفسي

 ببحالة من حاالت العنف بس 81.781ـ الجنسي و الحاالت االخرى من العنف بسبب الجنس. تم توفير االحتياجات الخاصة ل

 مستفيدٍ  8.111مستهدفةً حملة توعية  51عائلةً من التأثيرااليجابي السريع للمشاريع, وكان هناك  111الجنس. كما استفادت 

  ريق التجمع االنساني على مستوى البلديات والمحافظات بالنيابة عن العائالت النازحة من قبل أعضاء ف التدخالتتستمر الدعوة

 المهددة باالخالء من المباني غير المكتملة في محاوالت إليجاد حلول إيواء بديلة.

  كركوك و  في محافظات اربيل ودهوك و طفالً  2.551تم ايصال نشاطات حماية الطفل من خالل انشاء اماكن مخصصة ترفيهة لـ

 ديالى  

 

 الثغرات والمعوقات:

 افظات الوسطى و الجنوبية, والتي تم تنفيذها من خالل التمويل الذي محان شركاء العمل االنساني على وشك تحقيق هدفهم في ال

قيمة لدى النازحين, وعلى وجه الخصوص اولئك  دهي اكثر الموارقدمته المملكة العربية السعودية. وتبين بان المساعدة النقدية 

مع عدم وجود تمويل إضافي, من المتوقع وة االنسانية اليها. ومع ذلك, الذين يعيشون في المناطق التي يصعب وصول المساعد

 للفئة السكانية الضعيفة. الصددظهور فجوة جديدة في هذا 
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  الحماية خالل الجهود المبذولة حيال المستلزمات الشتوية من قبل جميع يدعو فريق تجمع العمل االنساني بأن تسود مبادئ

 .المنظمات, بما في ذلك االحتياجات الشتوية لالطفال

 التعليم  

 االحتياجات:

  مدرسةً مشغولة بالنازحين, واغلبها في مدن زاخو  8.511مدرسةً من مجموع المدارس الكلي في محافظة دهوك البالغ  111التزال

  دهوك و سيميل.و 

  اخرى مشغولة من قبل كالً من العسكريين و النازحين. و في  مدرسةً  821مدرسة مؤخرا في محافظة ديالى, وهناك  11تم اخالء

مدرسة من مجموع  81س. كما تم اخالء ارمد 81محافظة واسط, التزال مدرستين مشغولتين من قبل النازحين وقد تم اخالء 

 لنازحين في المحافظة.اعائلة نازحة الى مخيم  821م نقل مدرسة في محافظة ميسان وت 51المدارس الكلي البالغ 

 

 

 االستجابة:

  ان شغل المدارس من قبل النازحين عمل على تاخير العام الدراسي حتى االول من شهر كانون االول/ ديسمبر في محافظة

( في دهوك وسيميل عامها 85- 81االعدادية )المرحلة س ارالمدارس من الفتح, وبدأت المد دهوك. ومع ذلك, تمكنت بعض

ركة كل فقط عامهم الدراسي مستخدمين احد قاعات جامعة زاخو لضمان مشا 85الدراسي. أما في زاخو بدأ طالب المرحلة 

 االمتحانات. في طالب هذه المرحلة 

  اوا في محافظة ديالى.  نازحين في مخيم عليصف على شكل خيمة لبدء العام الدراسي لالطفال الطلبة ال 88تم استكمال نصب

 هذه االجراءات, تسجيل الطلبة وتوزيع المواد التعليمية عليهم. وسيعقب

  ان تسجيل الطلبة مستمر ومن المتوقع بدء الدروس في و صفاً في النجف 12كل مدارس وتشمل خيم على ش 7تم استكمال

  االسابيع القادمة.

  

  في مخيم بحركة في منطقة عينكاوة وبلدية شقالوة.  5182 – 5182للسنة الدراسية طالب  5.111جرى تسجيل حوالي

األنشطة  ر التدريب الخاص ويالنفسي لكل من الطالب و المدرسين, مع تطو -ويتضمن برنامج التعليم المكون االجتماعي

 الترفيهية غير الرسمية. 

 

 الثغرات والمعوقات: 

  االمن في بعض المحافظات يستمر ليعرقل عملية جمع المعلومات و تحليلها.التنقل الكبير للنازحين و انعدام 

  للتعلم والذي يتطلب  مؤقت مكان 511طالب مدرسي ممن هم بحاجة الى المالبس الدافئة وحوالي  511.111هناك مايقرب من

 ء.الشتاالمدافئ الكهربائية الشهر  و مواد عازلة مثل السجاد و الشراشف القماشية فضال عن النفط

 

 

 الخدمات اللوجستية 

 االحتياجات:

 ستجابة النعدام االمن المستمر وخاصة في محافظة االنبار, يراقب فريق تجمع العمل االنساني القدرة االستيعابية على طلب كأ

 الجوالت اللوجستية.

  لتقديم المساعدة الخاصة بفصل الشتاء. ف يالمجال االنسانيمن المتوقع زيادة المخازن وخدمات النقل من الشركاء 

 

 االستجابة

 .يقدم فريق تجمع العمل االنساني خدمات التخزين الموقتة في مخازنه في دهوك و اربيل 

  ومن المتوقع استمرار ارسال غير حكوميتين طناً من المواد غير الغذائية تابعة لمنظمتين 11.2في مخازن دهوك يوجد ,

 الشتاء من قبل شركاء فريق العمل االنساني لالسابيع القليلة القادمة من مخازن دهوك.  المستلزمات الخاصة بفصل
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  طناً من المستلزمات الصحية النسائية الحد الشركاء في  8.7يوفر فريق تجمع العمل االنساني مخزناً )بما في ذلك المبرد( ل

 مخزن اربيل.

 

 

 الثغرات والمعوقات:

 ( ًم 15هناك توقعات بزيادة الطلب على التخزين و النقل عندما تبدء عملية توزيع الحاجات الشتوية. وسيتم نصب مخزنا اضافياx 

 م( في دهوك لتعزيز القدرة التخزينية للمواد غير الغذائية.  81

  العمل االنساني, ولكن لم يتم تحديد  المعلومات الخاصة بالخطط المتعلقة بفصل الشتاء من خالل برنامج فردي لفريق مشاركةتم

 الدعم اللوجستي المرتقب.

 

 االتصاالت في حاالت الطوارئفريق 

 االحتياجات:

  .خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مطلوبة في محافظات اربيل و دهوك و السليمانية  في كوردستان العراق

االنسانية العاملة في تلك المناطق  مع ربط البيانات المشتركة وخدمات ويخطط فريق تجمع العمل االنساني لدعم المنظمات 

 التواصل الالسلكية.

 

 االستجابة:

 خارج محافظة دهوك بدعم من المنظمات غير الحكومية ووكاالت  تتوفر الخدمات الالسلكية التناظرية في مخيم دوميز

 األمم المتحدة. 

  اإلنساني, يقوم فريق تجمع العمل االنساني بمساعدة المنظمات االنسانية في البرمجة بناًء على طلبات الشركاء في المجال

 الالسلكية في اربيل. و التدريب قائٌم ايضا على الالسلكي في محافظتي اربيل و دهوك.

 فضالً عن المخيمات  دهوكمحافظة وارابات ضمن  ربط االنترنت الالسلكي يخدم المنظمات االنسانية في مخيمات دوميز

كلم عن مخيم ارابات. ولدى شبكة فريق العمل االنساني نظام 7لمكان آخر والتي تبعد  لتمريرالنازحينالمخصصة المؤقته 

 تسجيل لتحسين ادراة الشبكة بالطريقة المثلى.

 .تم اآلن تصليح المعدات الالسلكية بعد األضرار الناجمة عن العواصف في مخيم أربات 

 

 والمعوقات:الثغرات 

  فريق تجمع العمل االنساني يخطط لنشر خدمات السلكية بين الوكاالت في محافظة السليمانية وتعزيز الغرفة الالسلكية في

 اربيل مع توظيف المزيد من االشخاص.

 نية.الزال خيار استيراد المعدات جواً محدوداً, وقد يؤخر هذا نشر خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت االنسا 

  لنشر خدمات الراديو. ةٌ محدود يترددات فقط وه 2لدى فريق تجمع العمل االنساني 

 

  



  81 تقرير الوضع رقم –أزمة نازحي العراق 
 

 مكتب األمم المتحدة للتنسيق والشؤون االنسانية )اوتشا(

 www.unocha.org التنسيق ينقذ األرواح 

 على خلفية األزمة 
والميليشيات القبلية وأعضاء النظام السابق البعثيين (، بما في ذلك AOGsحزيران بيد جماعات المعارضة المسلحة ) 9منذ سقوط الموصل يوم 

على مساحات واسعة من محافظات العراق في نينوى  السيطرة(، وISILالدولة اإلسالمية في العراق والشام )/ العسكرية، جنبا إلى جنب مع 
و الفلوجة  والرياض،والحويجة، رشاد،  و وسنجار وسليمان بك، والقيارةوصالح الدين وديالى. مدن الموصل وتكريت وتلعفر، بيجي، 

تحت الكثير من المناطق في االنبار كانت  ،كانون الثانيشهر. منذ  AOGضة المسلحة سيطرة جماعات المعاروالصقالوية، هم حاليا تحت 
. وقد أدى ذلك إلى نزوح داخلي واسع النطاق. ويعتبر العراق اآلن واحداً  من أكبر تجمعات ISILسيطرة الدولة االسالمية في العراق والشام 

 كانون الثاني من هذا العام.شهر منذ  شخصاً  مليون 8.9النازحين في العالم؛ حيث نزح أكثر من 
 

 

 

 التنسيق العام
 

الية التنسيق في العراق لمدة اسبوعين, ويتضمن هذا نظرةً عامةً باالضافة مناقشات جماعية مركزة  ةمكتب تنسيق االمم المتحديستعرض 

من قبل الفريق االنساني في البلد,  استعراضهاالنتائج و  سيتم تحليلمع العاملين في المجال االنساني و المرتبطين مع اليات التنسيق. 

 مع جدول األعمال التحويلي. شياَ اللقضايا العالقة تم لمزيدا من المناقشات حول البدائل و الحلول

العراق.  في من قبل مكتب تنسيق األمم المتحدة استضيفالذي لذكور و االناث( واالجنس) الخاص باحتياجاتالمستشار مؤخراً وصل 

في منتصف شهر تشرين  تعرض خطة عملسالشأن االخرين و سي سيعمل المستشار على استشارة فريق تجمع العمل االنساني واصحاب

 الثاني/ نوفمبر الى الفريق االنساني في البلد.

 

 

 

 

 

 

 

 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 قسم المعلومات العامة واالعالم، 

 0849-377-750 (0) 964+ :رقم الهاتف 

 www.facebook.com/ochairaqاو على الفيسبوك OCHAIraq@ على التويتر :  OCHA Iraqلمتابعة 

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

 
 

mailto:manzi@un.org,
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https://twitter.com/OCHAIraq
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