أزمة العراق
تقرير الوضع رقم  18 ( 17تشرين األول –  24تشرين األول )4102
تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني .ويغطي التقرير الفترة من  18تشرين األول الى  24تشرين األول
 . 4102ولسرعة تغير الوضع فانه من الممكن أن تكون األرقام والمواقع المدرجة في هذا التقرير غير دقيقة .سيصدر التقرير المقبل بحوالي  31تشرين األول.

العناوين الرئيسية



تلكؤ استمرارية النشاطات المتعلقة بفصل الشتاء ,لقلة
التمويل ومحدودية القدرة التنفيذية وامكانية الحصول
على المواد في االسواق المحلية و الدولية فضالً عن
بطئ الحصول على مستلزمات األغاثة والوقت
المستغرق في االنتاج.



انطالق خطة األستجابة األستراتيجية المنقحة للعراق في
الثالث و العشرين من شهر تشرين األول /اكتوبر .هناك
حاجة لـ  0.1مليار دوالراً اضافيا ً بحلول  10كانون
األول /ديسمبر  4102لمساعدة  2.4مليون شخصا ً من
الفئة السكانية الضعيفة.



تأخر العام الدراسي  ,4102/4102الذي كان من
المقرر أصال ان يبدأ في شهرايلول /سبتمبر ,الى يوم 44
تشرين األول /أكتوبر لكثير من األطفال في العراق,
باستثناء المدارس في محافظة دهوك حيث تم تأجيله إلى
 0كانون األول /ديسمبر.

نظرة عامة على الوضع
أطلقت األمم ألمتحدة نداء بـ  2.2مليار دوالر أمريكي لتلبية األحتياجات اإلنسانية والحماية لـ  2.4مليون شخصا ً في  41تشرين األول/
اكتوبر في العراق .تهدف خطة األستجابة األستراتيجية المنقحة للمجتمع األنساني الى مواصلة دعم حكومة العراق في األستجابة ألزمة
النزوح بحلول شهر كانون االول /ديسمبر  .4102و تم طرح خطة متعددة القطاعات من قبل  22منظمةً إنسانية ,بما في ذلك
وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية  .وحتى اآلن ,تم تأمين أكثر من  600مليون دوالر أمريكي لخطة
االستجابة اإلستراتيجية للعراق لعامي  4102 -4102بما في ذلك المساهمة كبيرة الحجم من قبل المملكة العربية السعودية في تموز/يوليو
 .4102وال تزاال هناك حاجة ل  0.1مليار دوالراً وهو مبلغ متبقي ومطلوب لألنشطة اإلنسانية خالل األشهر االربعة عشر المقبلة لـ0.1
مليون نازحا ً منذ شهر كانون الثاني /يناير  4102و  0.2مليون شخصا ً من المجتمعات التي تستضيف اولئك النازحين و كذلك  0.1مليون
شخصا ً ممن يعيشون في مناطق الصراع وخارج سيطرة حكومة العراق.
هناك زهاء  4.1مليون شخصا ً ممن هم بحاجة الى المساعدة الغذائية و قرابة  111.111شخصا ً ممن هم بحاجة ماسة الى المساعدة في
ايجاد مأوى طارئ .ان انخفاض درجات الحرارة في مطلع فصل الشتاء الى  01تحت الصفر المئوية في المناطق المرتفعة في اقليم
كوردستان العراق ادى في تعجيل عملية اصدار الخطة.
بدأت األستعدادات لقدوم اشهر الشتاء القاسية في العراق من قبل المجتمع األنساني في شهر حزيران  .4102ومع ذلك فأن قلة التمويل
وصعوبة الحصول على المواد الخاصة بطقس الشتاء باألضافة الى اوقات انتاج و الحصول على تلك المواد ,قد أخرت تنفيذ استراتيجية
خاصة بفصل الشتاء .ان أول هطول لالمطارالشتوية تمنع حملة وسائل االعالم التي تنادي بأيواء النازحين في غرف جاهزة و كرفانات,
بدالً من الخيام .ان العواصف المطرية في غير موسمها كانت قد حطمت بعض الخيام السكنية و أغرقت بعض مخيمات النازحين .في احد
األمثلة في محافظة ديالى ,فأن  211خيمةً كانت قد تضررت أو تحطمت .ان اقليم كوردستان العراق اكثر عرضة من غيره للفيضانات
 +لمزيد من المعلومات ،انظر على خلفية األزمة في نهاية هذا التقرير
www.unocha.org
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نتيجة احتوا ء تربته على نسبة عالية من الطين .كما تم شغل العديد من المخيمات قبيل اكتمالها نتيجة للحاجة الماسة للمأوى و في بعض
األحيان تم نصب البنى التحتية للمخيم كأنظمة المجاري بعد سكن الناس فيها.
من غير المرجح أن نرى تباطئ وتيرة النزوح في أشهر الشتاء أيضا ,حيث ان المستويات المنخفضة للسحاب وأنماط
الطقس المعاكسة قد تعيق الغارات الجوية وتضفي ميزة تكتيكية للدولة اإلسالمية في العراق و الشام (داعش) والجماعات المسلحة
المرتبطة بهم .ان القتال األخير بالقرب من مدينة قره تبه وبحسب تقديرات اولية قد ادى الى نزوح  2.211الى  2211عائلةً أو (41111
الى  11111شخصاً) حيث نزح االهالي الى كفري و النواحي األخرى شمال شرق المحافظة.
تأخذ حكومة العراق المسا عدة االنسانية الجوية لمئات االالف من المحاصرين و النازحين بنظر االعتبار في مدن محافظة االنبار في
حديثة والبغدادي .ان تنظيم الدولة االسالمية في العراق و الشام (داعش) والجماعات المسلحة المرتبطة به يفرض طوقا محكماً على هذه
المدن ,ومنع وصول االمدادات االساسية والغذاء لسكان هذه المناطق .تعرض الحكومة العراقية نقل المساعدات االنسانية جواً من مطار
بغداد الدولي الى مطار البغدادي 11 ,كلم من قضاء حديثة حيث ستكون المنظمات غير الدولية مسؤولة عن التوزيع .وفي محافظات
وسط وجنوب العراق حيث هناك حوالي مليون نازح ,حيث ان مئات االالف من السكان الذين يصعب وصول العاملين في المجال
االنساني اليهم في المناطق الخاضعة لتنظيم الدولة االسالمية في العراق و الشام (داعش) و الجماعات المسلحة المرتبطة به ,اال ان
حكومة العراق تخطط لبناء مساكن جاهزة ل ـ 14.111عائلة وتوفير  00.111كرفان في مواقع مختلفة.
ان النازحين في المخيمات وأماكن السكن غير الرسمية و المأوى غير المناسب هم اكثر الناس عرضة لخطر االمراض خالل الشتاء .ان
الشركاء العاملين في مجال الصحة يتنبؤن بان نصف الفئة السكانية الضعيفة يحتاجون الى بعض انواع المعالجة الطبية وبالتحديد صغار
السن و كبارالسن و الحوامل .وكان من بين االمراض المتوقعة,امراض الجهاز التنفسي والتهاب القصبات و االلتهاب الرئوي .باألضافه
لهذا ,االلتهابات الجلدية مثل الجرب بسبب االفتقار الى النظافة وصعوبة الحصول على الماء الساخن انخفاض حرارة الجسم و التثليج و
خاصة في المناطق ال تي تنخفض فيها درجات الحرارة الى مادون درجة االنجماد ,وتحرق من الحرارة و استخدامات الطبخ ووقودهم
فضال عن سوء ظروف الناس التي تعاني من االمراض المزمنة .هناك ايضا قلق بالغ من الشركاء في المجال الصحي بعد التدفق االخير
للالجئين السوريين من تركيا الى اقليم كوردستان العراق .يتوقع العاملون في المجال االنسان بان حولي  02.111سيشقون طريقهم الى
االقليم لينضموا الى  401.111الجئ سوري في المنطقة .لحد االن ,دخل اكثر من  01.111شخصا ً الى اقليم كوردستان و هناك خطط
قائمة لـ  12.111شخصا ً من القادمين الجدد .وبصرف النظر عن األعباء المضافة إلى الرعاية الصحي ,فان هناك تهديد كبيرباالمراض
و باالخص شلل االطفال البري .ان مدة اربعة سنوات من الحرب االهلية في سوريا قد منعت حمالت اللقاحات المستمرة لعديد من
السوريين و بالتحديد في شمال البلد حيث كانت موجة النزوح االخيرة
و في غضون ذلك و بعد مضي ستة اسابيع من التاخير لعديد من المدارس في العراق ,التي سببها مئات االالف من النازحين الباحثين عن
مأؤى طارئ خالل العطلة الصيفية ,فقد اعيد فتح المدارس في  44تشرين االول .و ان المستثني الوحيد من هذا التأخير هي محافظة
دهوك في اقليم كوردستان حيث  % 21من المدارس أو  292من مجموع  0411تبقى مشغولة بقرابة  011.111نازح .وتشير التقارير
الى ان بعض المدارس التي كانت قد اخليت سابقاً ,قد انشغلت من قبل النازحين مجدداً بعد ان تبين بان الخيام البديلة ليست مالئمة
للظروف الجوية في الشتاء .و هكذا تم تاجيل فتح المدارس في محافظة دهوك الى االول من شهر كانون االول .كما ادى النزوح الى
زيادة اعداد الطالب في محافظة دهوك بنسبة ( %21من  211.111الى  .)111.111ومن غير المرجح ايجاد حلول بديلة للمأوى
للنازحين الذين يشغلون المدراس على المدى القصير .هناك فقط  1مدرارس مشغولة بالنازحين في السليمانية و اثنتين في محافظة اربيل.
وتأتي محافظة االنبار في المرتبة الثانية بعد محافظة دهوك حيث يشغل  42.111نازحاً  212مدرسة من مجموع  .0.044عالوة على
ذلك ,فان  11كانوا قد تحطمو او تضرروا جراء االقنابل القصف الصاروخي.
هناك معلومات ضئيلة عن وضع  4111مدرسةً في محافظة نينوى بسبب الصراع الدائر هناك .في بغداد ,هناك  19مدرسةً مشغولة من
مجموع  ,0.111حيث تأوي  2.212نازحا ً بينما  %01من المدرارس في كركوك تأوي  9.111نازحاً .وفي محافظة ديالى تُستخدم
 %40من المدارس من مجموع  0111مدرسة ولكن هذه تشمل  92مدرسة محتلة من قبل تنظيم الدولة االسالمية في العراق و الشام
(داعش) و الجماعات المرتبطة به ,و  %0من المدارس أي 01مدارس تشغلها قوات البشمركة .و كانت  2مدارس اخرى قد تضررت
من جراء الصراع .و تم توفير مأوى للنازحين في محافظات الوسط والجنوب ممن كانوا في المدراس .أكد الشركاء االنسانيين في مجال
التعليم بأن غياب البنى التحتية للمدارس في مخيمات النازحين ,مع فقط مدرسة واحدة تستخدم كمخيم في محافظة بغداد و  01في محافظة
دهوك و  2في محافظة اربيل و  1في محافظة السليمانية .وان الشركاء االنسانيين في مجال التعليم ملتزمون بمساعدة بناء المدارس في
 02مخيم للنازحين و  1في المجتمعات المستضيفة.

مكتب األمم المتحدة للتنسيق والشؤون االنسانية (اوتشا)
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المياه والصرف الصحي والنظافة


االحتياجات:

•

تطالب السلطات المحلية في محافظات واسط و ميسان و ذي قار من فريق التجمع االنساني الخاص بتوفير المياه و االصحاح
والنظافة تنصيب مراحيض متنقلة و خزانات مياه باألضافة الى تأسيس شبكات مياه ومجاري للمخيمات المشيدة حديثاً في
المدينة الرياضية في واسط والعمارة في ميسان والجبايش في ذي قار.




االستجابة:
باشرت البعثة المشتركة لليونيسيف والفريق الخاص بتوفير المياه و االصحاح والنظافة والمفوضية السامية لالجئين و منظمة
الهجرة الدولية و اللجنة الدولية للصليب األحمر في العراق تقييم احتياجات النازحين و الذين تم ايوائهم موقتا ُ على الحدود بين
محافظتي األنبار و كربالء.



االستجابة السريعة لبرنامج توفير المياه و االصحاح والنظافة ساعد  11نازحا ً من الفارين من العمليات العسكرية في محافظة
االنبار ,مدينة هيت والذين تم ايوائهم في محافظة كربالء ,قرية الزغاريت .و شملت االستجابة  2مراحيض متنقلة وحمامين و
خزاني مياه(سعه  2.111لتر لكل واحد) و  21بطانية و  01اطقم من مستلزمات النظافة.



تم توفير مستلزمات الصحة و النظافة الى  449.211شخصا ً في محافظة دهوك ,و  12.120في محافظة اربيل و  42.112في
محافظة السليمانية.



التدريب على توفير مستلزمات الصحة و النظافة لمدة اربعة ايام في محافظة القادسية ,في الديوانية و النجف مما افاد 11
شخصا ً بمن فيهم اعضاء المنظمات المحلية غير الحكومية ,وخمسة مشاركين من المنظمات الدولية غير الحكومية (لتعزيز
قدراتهم و القدرة على التأهب لتوفير مستلزمات الصحة و النظافة) وكذلك موظفي الصحة المحليين.



تم تنفيذ  1حمالت توعية في النجف من قبل الشركاء في فريق العمل االنساني حيث استهدفت  011نازحة و  21فتاة على
الصحة المتعلقة بالدورة الشهرية وقضايا النظافة الصحية االخرى.



لحد اآلن ,تم ايصال االصحاح الى  021.111شخصا ً في محافظة دهوك بزيادة قدرها  09.111شخصا ً عن فترة التقرير
السابق.



تم ايصال نشاطات خدمة سحب المياه الثقيلة المستمرة لــ 4.041نازخا ً في محافظتي النجف وكربالء.



جمع  2اطنان من القمامة يوميا ً أفاد  011عائلةً ( 0.114شخصاً) في عامرية الفلوجة و الخالدية.



لحد اآلن ,تم ايصال المياه لـ  191.911شخصاً في محافظة دهوك ,بزيادة قدرها  41.422عن االسبوع الماضي .و في اربيل,
تم ايصال المياه ل 29.011شخصا ُ ويتم نقل  411.111لتر من المياه بواسطة ناقالت المياه لتصل الى  1.191مستفيداً .لحد
اآلن ,تم ايصال المياه لـ  11.012 ,في محافظة السليمانية ويتم نقل  421.111لتر من المياه بواسطة ناقالت المياه لتصل الى
 01.111مستفيدا.



تم نصب نقاط لتزويد المياه في عامرية الفلوجة ليستفاد منها  4.211نازحا ً.

الثغرات والمعوقات:
 ان التأخيرات في الحصول على التصاريح األمنية يوثر سلبا ً على اوقات االستجابة للنازحين و الفئة السكانية الضعيفة ممن هم
بحاجة للدعم في الحصول على النظافة الصحية.


هناك صعوبات مستمرة في تسليم التجهيزات الطارئة للناس المتضررين ممن استضافوا النازحين في محافظة االنبار .هناك
جولة واحدة فقط لنقل الحموالت الى النخيب على الحدود بين محافظتي االنبار و كربالء.

األمن الغذائي
االحتياجات:


مع استثناء موجة النزوح الحديثة في مدينة هيت من محافظة االنبار واالقضية المحيطة بها ,فقد نزح  0.1مليون شخصاً منذ
شهر كانون الثاني  4102في مختلف انحاء العراق .ان اكثر من  121.111شخصا ً يسكنون اقليم كوردستان العراق و المناطق
مكتب األمم المتحدة للتنسيق والشؤون االنسانية (اوتشا)
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الحدودية المتنازع عليها .و لدى فريق العمل االنساني قلق ازاء توفير االمن الغذائي لمئات االالف من الناس و خاصةً اولئك
الذين يقطنون في المناطق الساخنة من النزاع.


االستجابة:



تم ايصال المساعدة الغذائية لـ  0.2مليون مستفيد منذ شهر حزيران .4102

الثغرات والمعوقات:


تمكن فريق العمل االنساني و شركائه من توفير المساعدة الغذائية في كل المحافظات الثمانية عشر في العراق .حيث قام
الشركاء المحليون بتوزيع الغذاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة حسب متطلبات الظرف .إذ نشجع هذا
العمل ,اال انه اليفي بالحاجات المتزايدة للنازحين في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة وخاصةً في محافظة
االنبار .عالوة على ذلك ,اليمكن توفي ر المساعدة في توفير سبل العيش مالم يتوفر الوصول اآلمن الى المناطق المتضررة
بالصراع.



المأوى والمواد غير الغذائية
االحتياجات:


وصلت  211عائلة نازحة الى النخيب في االيام االخيرة على الحدود بين محافظتي االنبار و كربالء وهم بحاجة الى مواد
االغاثة االساسية.



حطمت العواصف المطرية  11خيمة في  41تشرين االول في محافظة ديالى ما رفع الرقم الى  211خيمة متضررة او محطمة
مع بداية فصل الشتاء .وقد تلكأ نصب  411خيمة بديلة النهم مصممين لظروف الصيف الجاف.



تشير احدث مصفوفة لتعقب النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية من شهر كانون الثاني الى الخامس من شهر تشرين االول/
اكتوبر الى نزوح  0.102.114شخصا ً ,حيث ال تأخذ هذه المصفوفة بنظر االعتبار مايقدر بـ 41.221عائلةً
(010.411شخصاً) ممن نزحو بسبب القتال في مدينة هيت ,في محافظة االنبار.



يبقى المكوث مع االقرباء المستضيفيين للعوائل النازحة الحل االكثر شيوعا ً في مختلف انحاء العراق .ومع ذلك ,فقد سعى
 %12من النازحين الى اللجوء الى مالجئ بديلة كالمدارس و المراكزالدينية والبنايات الهجورة او غير المكتملة.



تم ايواء  %14من النازحين في المحافظات الجنوبية (09.111عائلة) في البنايات الدينية .وفي اقليم كوردستان فأن النازحين
يقيمون بشكل رئيسي في االماكن المستأجرة ( %49أو  11.192عائلة) ويسكن  01.110( %02عائلة) في البنايات غير
ئ لهم.
المكتملة او المهجورة منها ,وقد  01.441( %04عائلة) من المدارس مأو ً

االستجابة:
ً
 سيوفر شركاء فريق العمل االنساني  0.111خيمة الى محافظة كربالء لتلبية احتياجات  01.111نازحا ممن يسكنون في
الجوامع و المراكز الجماعية .و من المتوقع اخالء النازحين من الجوامع و البنايات الدينية االخرى في االسابيع القليلة القادمة
مع قدوم موسم الزيارة في عاشوراء.


تمكنت محافظة السليمانية من اخالء اغلب المدارس التي كان يشغلها النازحون مع ابقاء  1منها فقط .و في اربيل هناك
مدرستان فقط تأوي نازحون.



سيعمل فريق العمل االنساني على توفير  211خيمة الستبدالها بالخيام التالفة جراء العواصف المطرية في قضاء خانقين من
محافظة ديالى ,وقد تم توزيع  01قطعة من الصفائح البالستيكية و  42خيمة.



تم تحديد موقع مخيم جديد وتم تقييمه للنازحين بالقرب من قضاء خانقين في محافظة ديالى ,والذي قد يحل محل الموقع في قرية
بحري تازة .وتنوي وزارة الهجرة و المهجرين نصب مخيم يحتوي على كرفانات بمحاذات الموقع.



تخطط الحكومة المحلية في محافظة ميسان لنصب  0111كرفان في المخيم.



بدأ العمل في مخيم اليان في محافظة كركوك النشاء بالط صلبة واستكملت لـ  421خيمةً و  41مطبخاً .ان تحديد العوائل
وتسجيلهم مستمر بالتعاون مع السلطات المحلية .و سيعمل المخيم على ايواء  1111نازحاً.
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تم توزيع اكثر من  411.111من التجهيزات غير الغذائية في اقليم كوردستان العراق بما في ذلك مستلزمات النظافة الصحية
و مفارش وبطانيات.



تم توزيع اكثر من  2.111طقماً من المستلزمات الخاصة بفصل الشتاء في محافظة دهوك ومع ذلك فأن عدد المحتاجين لهذه
المستلزمات يصل حوالي الى  91.111عائلة.



قام فريق العمل االنساني بعرض االستراتيجية التي تتعلق بمواد االغاثة الشتوية على الموقع.

الثغرات والمعوقات:


لم يتم ايصال المالبس الشتوية لما مجموعه  221.111شخصاً .وهناك زهاء  122.111ممن لم يحصلوا على المستلزمات
الشتوية.



يتطلب ايجاد حلول سكنية لما يقدر عدده بـ  111.111نازحاً ,ومع ذلك تم بناء مخيمات مخطط لها من قبل الحكومة العراقية,
سيكون هناك مأوئ فائض يكفي اليواء  402.111شخصاً.



لم يتم اصالح المأوى لحوالي  012.111شخص في الوقت الحالي.

ادارة و تنسيق المخيم
االحتياجات:
 تعمل السلطات الحكومية على تعيين المرشحين المناسبين كمدراء و مساعدين للمخيمات التي هي قيد االنشاء .وقد
عرض فريق العمل االنساني المساعدة في عملية االختيار باالضافة الى منهج تأهيلي للذين يتم اختيارهم.
 ان وضع النازحين اللذين يعيشون في المالجئ المؤقته و البنايات المهجورة و غير المكتملة منها يبقى قلقا ً بالغاً
للوكاالت االنسانية كلما اقترب الشتاء .مع مراعاة السلطات في اعطاء االولوية في ترحيل النازحين من المدارس الى
مكان جديد و مع توقع عدم اكتمال بعض المخيمات قبل حلول فصل الشتاء ,هناك حاجة ماسة قيد االستخدام للتدخل
في توفيرمأوى ُم َعد لفصل الشتاء او تحديد خيارات ترحيل النازحين الى مكان جديد.
االستجابة


ان الشركاء في فريق العمل االنساني على وشك االنتهاء من مقترح يقدم الى السلطات مع خيارات الدعم المتاحة .و يشمل هذا
استعارة الكوادر ,و تنسيق التدريب و تشكل برامج خاصة باالرشاد.



بدأ شركاء العمل االنساني باجراء تقييم سريع لوضع النازحين في البنايات غير المنتهية في جميع انحاء اقليم كوردستان
العراق .ضمت هذه عشرين فريقا ً من المحاسبين من منظمات مختلفة باستخدام مجموعة بيانات الهاتف النقال .عبر  1ايام ,تمت
زيارة حوالي  112بناية اي حوالي  11.111نازحاً .وتم رفع البيانات بشكل يومي ,رسم خرائط الويب نظام تحديد الموقع
الدقيق و تنظيمهم ,وتعطي تفاصيل البناية و عدد الساكنين فيها( .انظر الى تنسيق و ادارة المخيم في صفحة معلومات االستجابة
االنسانية) .تم تسجيل الشخص الذي يمكن االتصال به في كل موقع .وتمت مشاركة نتيجة التقييم مع مزودي الخدمة و
المساعدة.

الثغرات والمعوقات:


مع انشاء المخيمات المستمر و التركيز على ترحيل النازحين من المدارس و اسكانهم في اماكن اخرى ,فانه من الصعب
جلب انتباه الحكومة لمعاناة و احتياجات النازحين في البنايات غير المنتهية وهناك الحاجة للتدخل الفوري قبل فصل
الشتاء.



مع األخذ بنظر االعتبار انتشار المخيمات ,فانه من الصعب على السلطات ان تحديد الموظفين وتدريبهم إلدارة المخيمات
بالسرعة المطلوبة حيث يتطلب هذا جهد استثنائي في المراحل االولى ,وعلى وجه التحديد منطقة تنسيق الخدمات
والمساعدة فضالُ عن تأمين استشارة فاعلة و المشاركة في ادارة المخيم واالهتمام بالنازحين.
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الصحة
االحتياجات:



توفير العناية الصحية االولية و الثانوية واالدوية المنقذة للحياة.
الوصول الى العناية الصحية بالحوامل والجنين للنازحين و الالجئين كما يجب دعم المجتمعات المضيفة.


االستجابة:



ارسلت تجهيزات طبية الى محافظة االنبار ,مدينة هيت كأستجابة الى موجات النزوح الكبيرة التي حدثت مؤخراً .وتم تنسيب
ثالث اطباء الى مستشفى هيت.



قام شريك فريق العمل االنساني بتوفير الخدمات الطبية لـ  4.110نازحا ً في باجيت كنداال في محافظة دهوك .كما قام شريك
آخر في السليمانية ,في مخيم أربات بمعالجة  411نازحاً .و استفاد مامجموعه  214شخصا ً من االستشارة الطبية في مخيم
بحركه في محافظة اربيل



يخطط فريق تجمع العمل االنساني لزيادة عدد العيادات المتنقلة وتعزيز نظام احالة المرضى باالسعاف خالل فصل الشتاء.

الثغرات والمعوقات:


إن الوصول الى محافظات االنبار و كركوك و صالح الدين و ديالى مقيد جدا بسب االوضاع.



هناك احتياجات صحية متزايدة ,و ليس هناك عدد كافي من الشركاء في المجال الصحي لتغطية هذا العدد.

الحماية
االحتياجات:


اجري تقييم حماية نقطة تفتيش الطار في محافظة كربالء بعد ان تم حرمان حوالي  10عوائل نازحة من محافظة األنبار
الوصول إلى مدينة كربالء ,مما منعهم من تسجيل أسمائهم كنازحين  .حيث انه هناك محاوالت مبذولة لتأمين تسجيل هذه األسر
كالنازحين  .كما توقع مسؤولون في نقطة التفتيش زيادة في حركة مرور النازحين ,لكنهم حذروا من أنهم لم
يكونوا مستعدين الستقبال إعداد كبيرة من النازحين ,حيث هناك حاجة ملحة لتوفير المأوى والمرافق الصحية والمياه الصالحة
للشرب .وقد لوحظ كذلك بان هناك حاجة لمحطات استراحة
في الطريق من محافظة األنبار ,فضال عن هاتف طوارئ وخدمات اإلسعاف .كما نقلت سيارة إسعاف طفالً يعاني من
حالة قلبية من الرمادي لمسافة تبعد  400كم للوصول إلى نقطة التفتيش ,وذلك بسبب غياب المؤسسات الطبية لعالج األمراض
الخطيرة في الرمادي.



في  09تشرين األول/أكتوبر ,شن مسلحي الدولة االسالمية (داعش) هجوما على قرتبة .وقد نزح بما يقدر  20211عائلة
(حوالي  410111فرداً) الى  20211عائلة (حوالي  110111فرد) نزحوا نحو قضاءي كفري وكالر ,وعلى هذا النحو فان من
المتوقع ان تكون االحتياجات اإلنسانية عالية .لذلك يتوجب القيام بالمزيد من التقييمات.




أبلغت السلطات المحلية في قضاء جمجمال في محافظة السليمانية ,حيث تتم استضافة  00011أسرة ,مراقبي حماية أنهم غير
قادرين على استقبال المزيد من النازحين.

مكتب األمم المتحدة للتنسيق والشؤون االنسانية (اوتشا)
التنسيق ينقذ األرواح www.unocha.org

أزمة نازحي العراق – تقرير الوضع رقم 61

االستجابة:


تقييمات رصد الحماية مستمرة لتغطي  1100441فرداً منذ شباط/فبراير عام  .4102من هذه التقييمات تمت الموافقة على
 020441حالة للمساعدة النقدية ,و 010149حالةً تلقت مساعدة القانونية ,و قد اجريت إحاالت لـ  10111شخص من ذوي
االحتياجات خاصة .و باإلضافة إلى ذلك ,قد تم تقديم الدعم النفسي االجتماعي ل  10011طفالً و ل  042من ضحايا العنف
الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على نوع الجنس  .وقد وزعت  010101طقما ً من المستلزمات النسائية لحاالت العنف
الجنسي وتم توزيع  410مصباحا ً شمسيا ً .وقد استفادت  991أسرة ( 20921فرداً) من المشاريع ذات األثر السريع وقد تم أجراء
 41حملة للتوعية المجتمعية استهدفت 00111مستفيداً.
بلغت أنشطة حماية الطفل لـ 10210طفال من خالل المساحات الصديقة للطفل المخصصة داخل المخيمات في محافظات دهوك
وأربيل وديالى



من خالل مناقشة الحد اعضاء المجموعة االنسانية مع مسؤولي وزارة الداخلية االتحادية و حكومة اقليم كردستان تم تحديد
أساليب تبديل الوثائق الشخصية للنازحين بما في ذلك هوية االحوال المدنية .والهدف من توسيع عدد مكاتب المديرية والتي
تتوفر حاليا فقط في بغداد والنجف هو خدمات التبديل.



الثغرات والمعوقات:
 مع اقتراب موسم الحج في تشرين الثاني/نوفمبر يتطلب اجراء عمل عاجل بين الوكاالت فيما يتعلق بحالة المأوى لآلالف من
النازحين المقيمين في المساجد في كربالء والنجف .وباإلضافة إلى ذلك هناك تقارير تتزايد عن وجود حالة تعب بين المجتمع
المضيف والتي تؤدي إلى تصاعد الكراهية تجاه النازحين.

التعليم
االحتياجات:




هناك حوالي  111. 111طفأل بحاجة الى التعليم ممن تتراوح أعمارهم بين  2و  01عاما ً في المخيمات المخطط لها
وال ُمعدة للنازحين في جميع أنحاء العراق.
فشلت مخيمات النازحين التي انشأت حديثا من تخصيص مساحة كافية للمرافق التعليمية.
االفتقار إلى المدارس التي توفر التعليم باللغة العربية والتي تتبع المنهاج العربي يخلق حواجز كبيرة لألطفال النازحين من
الحصول على خدمات التعليم في كوردستان العراق.

االستجابة:
 يخطط اعضاء التجمع الخاص بالتعليم إجراء تحليل فجوة لتحديد احتياجات التعليم في مخيمات النازحين والتأكد من أن
االستجابات تعالج هذه الثغرات .حيث تم اكمال الجولة األولى لتقييم 012مدرسة يسكنها النازحين في محافظة دهوك.
 يجري اتخاذ تدابير مؤقتة (خيام) لضمان استمرارية التعليم بينما يتم بناء مدارس مسبقة الصنع في مخيمات النازحين.
اإلضافة إلى ذلك فقد أكمل اعضاء التجمع تجديد أكثر من  41مدرسة وذلك بعد إعادة توطين النازحين إلى أماكن السكن البديلة.
 اكتملت عملية تخطيط االساس في مخيم عليوة في خانقين األساس فضال عن األسوار المحيطة بموقع المدرسة فيما يجري
تركيب خيام الفصول الدراسية.
 ساعد احد شركاء التجمع الخاص بالتعليم في محافظة القادسية في توزيع  121مجموعة من مستلزما الطالب و  01ألواح
الكتابة إلى مدرسة شيدت بالتعاون مع منظمة غير حكومية محلية ,بينما جهزت مديرية التربية األثاث المدرسي وإدارة
اإلمدادات.
ً
 استفاد  214طفال في مدن فايدة و وار في محافظة دهوك من برامج اإلنماء بمن فيهم األمهات واألطفال الصغار والتعليم.
 يستفيد  029طفال ( 12من الفتيان والفتيات  )12من برامج "رعاية الطفولة المبكرة" ,وتنمية الطفولة المبكرة في مخيم بحركة
في "محافظة أربيل" .وشارك  00419طفال آخر في األنشطة التعليمية والترفيهية التي عقدت في بحركة و عينكاوا وشقالوة.



يجري تدريب أكثر من  011معلما ً و  01علماء النفس لتقديم الدعم النفسي واالجتماعي في  2من المدارس العربية وهي:
(الحكمة و أكيتو و قسرة و شالما ونهرين) في عينكاوا.
يجري تطوير المبادئ التوجيهية الالزمة لفصل الشتاء ألماكن للتعلم والتي تتماشى مع "االستراتيجية" الوطنية لالستعداد لفصل
الشتاء التابعة للمجموعة االنسانية لتوفير الغذاء و المأوى لعام  ,4102وتشاركها مع أعضاء المجموعة االنسانية.
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الثغرات والمعوقات:
 الوضوح في تسجيل األطفال النازحين في مدارس المجتمع المحلي المضيف قضية مهمة.
 مازالت المستويات العالية من تنقل للنازحين وانعدام األمن في بعض المناطق تضيف تحديات اضافية في جمع المعلومات
وتحليلها.

الخدمات اللوجستية
االحتياجات:


كأستجابة النعدام االمن وخاصةً في محافظة االنبار ,يراقب فريق التجمع الخاص بالخدمات اللوجستية القابلية على االستجابة
لطلب الجوالت اللوجستية.



من المتوقع المزيد من التخزين والنقل من الشركاء االنسانيين للمساعدة في فصل الشتاء.

االستجابة


يعمل فريق التجمع على توفير تسهيالت تخزين مؤقتة في مخازنه في دهوك و اربيل مع بعض القدرات المحدودة في النقل الى
مناطق معينة.
ان مخزن دهوك يعمل بشكل اعتيادي و لديه  12.22طناً من الحمولة في المخزن بالنيابة عن منظمتين غير حكوميتين .كما بدأ
ارسال المواد الخاصة بفصل الشتاء الحد الشركاء ومن المتوقع ان تستمر على مدى االسابيع القادمة .اوهناك ايضاً دعم للتخزين
الطارئ في مخزن اربيل.
تماشيا ً مع موجة النزوح الكبيرة موخراً من محافظة االنبار في (مديتني هيت و الرمادي) ,حيث قام فريق تجمع العمل االنساني
بنقل  02.2طنا ً من الحمولة بما في ذلك مستلزمات التنظيف والمستلزمات التي تحفظ كرامة االنسان ,من اربيل الى بغداد.



قام فريق العمل االنساني بارجاع الحمولة التي لم يمكن تسليمها للعملية االنسانية في منطقة العلم من محافظة صالح الدين.





الثغرات والمعوقات:


من المتوقع ان يزداد الطلب على التخزين و النقل عندما تبدأ عملية توزيع المستلزمات الشتوية .حيث سيتم انشاء مخزن اضافي
(بقياسات 14م 01 xم مربع) في بناية برنامج الغذاء العالمي ,في دهوك لتعزيز خزن المواد غير الغذائية.



تمت مشاركة المعلومات القادمة من الشركاء في المجال االنساني والمتعلقة بفصل الشتاء من خالل برنامج فريق التجمع ,ولكن لم
يتم تحديد االحتياجات اللوجستية بعد .وهناك حاجة الستجابة اخرى لضمان توافر الموارد لسد النقوصات و الثغرات.

فريق االتصاالت في حاالت الطوارئ
االحتياجات:
 طلب المجتمع اإلنساني في العراق تكنولوجيا المعلومات بشكل طارئ وخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية.
إن توفير الخدمات الالسلكية في المدن الرئيسية سيعزز سالمة العاملين في المجال اإلنساني ,بينما ستوفر
خدمات اإلنترنت لتنسيق أفضل للعمليات اإلنسانية.

االستجابة:


تتوفر الخدمات الالسلكية لكل من وكاالت األمم المتحدة و المنظمات غير الحكومية في مخيم دوميز من محافظة دهوك.
وان توفير هذه الخدمة لكل المنظمات غير الحكومية سيعزز أمن العاملين في هذا المجال.



سيتم ارسال بعثة تنصيب الى السليمانية إلنشاء خدمات السلكية تناظرية بين الوكاالت في مخيم ارابات.
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تتوفر خدمة االنترنت لكل المنظمات االنسانية في ثالث مناطق ميدانية :في مخيم ارابات و مخيم المعبر الحدودي خارج
مدينة السليمانية ,ومخيم دوميز خارج مدينة دهوك .ستعزز هذه الخدمة التواصل و التنسيق النشطة االستجابة في المخيم.



يقوم فريق التجمع بالبرمجة الالسلكية لوكاالت االمم المتحدة نيابة عن بعثة االمم المتحدة في العراق(يونامي) .سيضمن هذا
العمل موائمة كل الخدمات الالسلكيات التي تعود لألمم المتحدة مع شبكة يونامي الالسلكية .يعمل فريق تجمع العمل
االنساني مع يونامي لتعزيز الخدمات الالسلكية الرقمية المقدمة لوكاالت االمم المتحدة.

الثغرات والمعوقات:


مازال خيار استيراد اجهزة االتصاالت االساسية بواسطة النقل الجوي محدوداً .و هذا بدوره قد يؤخر نشر المعلومات في
المجال االنساني و خدمات اتصال تكنولوجيا المعلومات.



التتوفر الخدمات الالسلكية في الوقت الحالي للمنظمات غير الحكومية في محافظتي اربيل و السليمانية .و ان الخدمات الالسلكية
لفريق بعثة االمم المتحدة في العراق في تلك المواقع محددة لوكاالت االمم المتحدة فقط بالوضع الرقمي بينما تستخدم اغلب
المنظمات غير الحكومية النظام التناظري.



لدى فريق العمل االنساني االمكانية على الوصول الى اربعة ازواج من الترددات ,وهذا يعني يمكن نشرها الى اربعة قنوات
السلكية عالية جدا فقط في اقليم كوردستان العراق .تحد هذه من عدد المواقع التي يمكن نشر الخدمة الالسلكية فيها الى اثنتين في
كل موقع ويتطلب قناة واحدة للمنظمات غير الحكومية و مجتمعات االمم المتحدة.

التنسيق العام


اكملت البعثة المشتركة المؤلفة من السيد هشام يوسف ,مساعد األمين العام لمنظمة التعاون االسالمي للشؤون األنسانية و السيد
رشيد خاليكوف مدير مكتب تنسيق الشؤون االنسانية في جنيف في الثالث و العشرين من شهر تشرين االول/اكتوبر,اجتماعات
عالية المستوى في بغداد وزيارة ميدانية الى محافظة دهوك.

على خلفية األزمة
منذ سقوط الموصل يوم  9حزيران بيد جماعات المعارضة المسلحة ( ،)AOGsبما في ذلك البعثيين والميليشيات القبلية وأعضاء النظام
السابق  /العسكرية ،جنبا إلى جنب مع الدولة اإلسالمية في العراق والشام ( ،)ISILوسيطرت على مساحات واسعة من محافظات العراق في
نينوى وصالح الدين وديالى .مدن الموصل وتكريت وتلعفر ،بيجي ،والقيارة وسنجار وسليمان بك ،رشاد ،والحويجة ،والرياض ،الفلوجة
والصقالوية ،هي حاليا تحت السيطرة جماعات المعارضة المسلحة  .AOGمنذ كانون الثاني الكثير من المناطق في االنبار كانت تحت
السيطرة الدولة االسالمية في العراق والشام  .ISILوقد أدى ذلك إلى نزوح داخلي واسع النطاق .ويعتبر العراق اآلن مع واحداً من أكبر
تجمعات النازحين داخليا في العالم؛ حيث نزح أكثر من  6.1مليون منذ كانون الثاني من هذا العام.

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ:
باربرا مانزي مديرة المكتب manzi@un.org, ،
رقم الهاتف: +964 (0) 750 312 9201 :
دايفد سوانسن ،مسؤول قسم المعلومات العامة واالعالم،

, swanson@un.org

رقم الهاتف : +964 (0) 750-377-0849
لمتابعة  OCHA Iraqعلى التويتر  @OCHAIraq :او على الفيسبوك www.facebook.com/ochairaq
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط https://iraq.humanitarianresponse.info :
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