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تكون األرقام والمواقع المدرجة في هذا  الوضع، فقدتغير لسرعة ونظرًا في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني.  اإلنسانيةتنسيق الشؤون األمم المتحدة لتم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب 

 . 2015 أيلول/ سبتمبر 4 بحلولسيصدر التقرير المقبل و  ليزية.نجباللغة اإل يصدري التقرير الرسم إذ أن  هذا القرير رسميًا، اليعتبر كما  التقرير غير دقيقة.
 

 العناوين الرئيسية
 ان الرئيسيان للنزوح في بالعنف والصراع المسلح هما المسب

مليون شخص على مغادرة منازلهم منذ  3.2رغم العراق، إذ أ  
 . 2014شهر كانون الثاني / يناير 

 نسانية ضعيفة في المناطق ال تزال عملية إيصال المساعدة اإل
 من محافظة األنبار. الساخنة

 االستجابة اإلنسانية لألشخاص الفارين المقيمين عملية  تستمر
بإتجاه جسر  في المخيمات والمستوطنات البشرية غير الرسمية

 .بزيبز وعامرية الفلوجة في األنبار
  شخص في حديثة إلى الغذاء والمياه  80،000يحتاج حوالي

 .المأمونة والخدمات الصحية
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 اإلنساني نظرة عامة على الوضع
انفراج األزمة اإلنسانية. ومع استمرار العنف، يضطر في سياق استمرار خطط اإلصالح السياسي في العراق، ليس هناك اي بوادر تدل على 

كانون الثاني/  في الفترة ما بين مليون نازح عراقي 3،176،946هجرة الماليين من الناس للعيش بعيدًا عن منازلهم. وقد حددت المنظمة الدولية لل
 في المائة(. 96. وقد تبي ن بأن السبب الرئيسي للنزوح هو العنف بشكل عام والصراعات المسلحة )2015آب/ أغسطس  13، و2014يناير 

  
وبشكل رئيسي القتال البري والغارات الجوية غرب محافظة األنبار،  شًا. وتشير التقارير إلى إستمرارال يزال الوضع األمني في المناطق الساخنة ه

. شحيحة اإلمدادات التي تصل إلى السكان المدنيين إذ أن   مغادرة مناطق الصراع، صعوبةوالرمادي. ويعاني الناس هناك من  أقضية الفلوجةفي 
عن األمان. ومع ذلك،  للبحثانعدام األمن اآلالف األشخاص في الشرق والجنوب الشرقي للنزوح  يدفعبينما تستمر القيود المفروضة على الحركة، 
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الوصول عبر جسر بزيبز والمناطق األكثر أمنًا على ضفاف شرق الفرات محدودًة، وبذلك تتقطع الًسبل أمام العديد من النازحين على  ال تزال عملية
 الضفة الغربية في المخيمات والمستوطنات البشرية غير الرسمية.

 
بما في ذلك نقل المياه بالصهاريج  ،للنازحين ئالت الطوار جابة اإلنسانية في حاتوفير خدمات االست عمليةيواصل الشركاء في المجال اإلنساني 

النازحون. ونشر الشركاء في مجال الصحة  يتركزبشكل يومي، والمساعدات الغذائية والمأوى والمواد المنزلية في المناطق األكثر تضررًا حيث 
المشاريع الصحية الضرورية جدًا، تنفيذ  إعاقةعيادتين متنقلتين إلى منطقة جسر بزيبز في بداية األزمة. وسط عجز التمويل الخطير الذي أدى إلى 

متأزم في عامرية ستجابة والخدمات للوضع المستوى اال رفعو تحديد أولويات  إلى تمويل الشركاء في مجال الصحة في الوقت المناسب أدىفقد 
من خالل إستقدام موظفين إضافيين وتوسيع ساعات العمل لتشمل العمل الليلي. كما أعطى الشركاء في مجموعة الصحة أيضًا  الفلوجة والنخيب

 المواقع. في هذهًا طبيًا فريق 15كبير على النازحين في غرب بغداد وشرق األنبار، ونشر التركيز الموقعًا مع  15األولوية ل 
 

شخص في حديثة  80،000أن حوالي بنبار بروانة والبغدادي في محافظة األو الحقالنية، ، و حديثةفي مشتركة بين الوكاالت البعثة ال وجدت
طرق  ضي ق الخناق علىادى الى ت اممألكثر من سنة، قام تنظيم داعش بتطويق حديثة والخدمات الصحية.  المأمونةيحتاجون الى الغذاء والمياه 

 المساعدات الى المنطقة. إيصالالشركاء في المجال اإلنساني كيفية دعم  ويدرس أسعار السلع األساسية.، وبذلك ارتفعت اإلمداد
 

قد عبروا الحدود من تركيا إلى محافظة أربيل في شمال العراق  اً شخص 454أن بجئين ، أكدت وكالة األمم المتحدة لآل/ أغسطسآب 25 وبتأريخ
جئين لآلاجميع لالنظافة والمالبس  ولوازمتم توفير الطرود الغذائية و عن األمان بسبب القتال في المناطق الحدودية.  أغسطس بحثاً  آب/ 19منذ 

 مع المجتمعات المضيفة. يقيمونالذين 
 

مغادرة منهم طلب الو لنازحين من ديالى ل ةغير الطوعي حول حاالت العودةلوح في األفق يتهديد  إلى أن هناك في محافظة كركوكتشير التقارير 
اللجوء إلى ية التي تعتبر غير آمنة أو على العودة إلى مناطقهم األصلحول إحتمالية إرغام الناس مخاوف الالمحافظة خالل شهر واحد. وقد أثيرت 

 النزوح الثانوي.
 
 

 اإلنسانيةاالستجابة 
 الحماية 

 :اإلحتياجات
 فرقاألنبار مبعث قلق لدى  محافظة للوصول الى بر األمان في  الصراع مناطق مغادرة يحاولون األشخاص الذين يشكل وصول اليزال 

 التفتيش نقطة عند شخصاً  360 نحو مع بقاء َاب/ أغ سطس، 24 من الوقت إعتباراً  لمعظم رسمياً  بزيبز إغالق جسر تم. الحماية
 بغداد. محاولين العبور الى

 المغادرة في  ديالى القادمين من المحافظة في النازحين جميع على بأنه يتوجبآب/ أغسطس،  23بتاريخ  كركوك محافظة مجلس صرح
توفير  إلى حاجةذلك هناك  باإلضافة الى ،الثانوي النزوح أو العودة على إرغامهم لخطر وبذلك يتعرض الناس. واحد غضون شهر

 كريمة. أو وآمنة طوعية تكون ألن عودتهم لن ن إلى ديالىالعائدي ألولئك البدائل
 من هؤالء هم من المائة في 80 الفنادق، وقد تبين بأن في يعيشون الذين حالة النازحينلتقييم  فقد أجريت عمليات أربيل، مدينة أما في 

خطر  من لمزيدالتي من شأنها أن تعرض الناس وتحت ظروف معيشية سيئة  مكتظة أماكنفي  منهم يعيشون والعديد محافظة األنبار
 سلبية لمواجهة ذلك. آليات إلى وبالتالي اللجوء والضغط المعاملة اإلستغالل وسوء

 .يحتاج مخيم النازحين في محافظة ميسان الى توفير اإلضاءة 
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 االستجابة:
 شخص  للحصول  34،200حيل أكثر من شخص. وقد أ   55،000لت خدمة رصد الحماية في اإلسبوع الماضي إلى أكثر من وص

 على المساعدة المالية في حاالت الطوارئ.
 1203في اقليم كوردستان العراق، وكذلك في وسط العراق على مستوى المجتمع المحلي و عملية من تقييمات الحماية 101يذ تم تنف 

كما  .للحصول على المساعدة حالة 199منها جموعات أخرى اإلحاالت لم كما تم تقديمية من تقييمات الحماية على مستوى األسرة. عمل
شخصًا  1،163حالة، وقد أ حيل  181شخصًا، باإلضافة الى تقديم المساعدات القانونية إلى  290تم تقديم المشورة القانونية إلى 

 للمساعدة المالية.
  قريًة في محافظة ديالى )جلوالء في قضاء خانقين، ومركز كفري وقره  15الخاصة بحاالت العودة مستمرة في التزال الدراسة المسحية

 تبه في قضاء كفري(. وتستضيف هذه الق رى األشخاص من السعدية وجلوالء في قضاء خانقين، وقضاء المقدادية.
  مجموعًة على مستوى  12لمحلي في محافظة دهوك على تنظيم أنشطة األطفال وتشكيل متطوعًا على مستوى المجتمع ا 12تم تدريب

 .2المجتمع المحلي في مخيم بيرسفي 
  للنازحين في محافظة دهوك، والنازحين  رده رش وجمشكو وقاديا والداوؤديةفي مخيمات بالتوعية بمخاطر األلغام مستمرٌة ال تزال عمليات

 الذين يعيشون خارج المخيمات.
  تم إحالة األشخاص الضعفاء الذين يعيشون في الفنادق في محافظة أربيل الى فرق خدمات الحماية والمساعدة المالية في حاالت

 الطوارئ، وتم مدهم بالمعلومات حول كيفية تقديم الطلب للحصول على مكان في المخيم.
 دورًة  24 كما ع قدت. الطفل المعايير الد نيا لحماية حول غير الحكومية المنظمات موظفي تدريب أجريت في محافظة السليمانية عمليات

في  مواقع ثمانية في اإلنجابية وخدمات الصحة العراقي، القانون ظل في المرأة وحقوق الجنس نوع على القائم العنف توعويًة بشأن
 النشاط دورًة من دورات 15 وأ جريت ،السليمانية في محافظة النسائية المراكز والفتيات النساء من 685 وقد زارت. السليمانية محافظة
 77العنف الجنسي وتوزيع  لمنع التثقيف مواد نشر تم وقد. وأنشطتها المراكز لتعزيز والفتيات النساء من 235 حضرها الترفيهية

 .محافظة السليمانية في مواقع أربعة في زيارة منزلية 331 أجريت في محافظة السليمانية، كما بالنساء مجموعة من اللوازم الخاصة
 نوع على القائم العنف ناجيات من 9ل  وتقديم المساعدة من خاللها تحديد ، وتمالجنوبية المحافظات توعوية في تم تنظيم ثالث حمالت 

 بين حاالت من 6ل  القانونية المساعدة وقد تم تقديم. والمهجرين الهجرة وزارة لدى نازح 100 نحو وكذلك مساعدة وتسجيل. الجنس
  تحديدها. تم حالة 20 من أكثر

 الطوارئ حاالت في األطفال على أحتياجات حماية محافظة البصرة في مرأةً إ 16و رجالً  18 تدريب تم. 
 المراجعة، يمكن أن تقدم واستنادًا إلى. الحالي الصراع عن الناجم التلوث بمخلفات الحرب ومخاطر المراجعة المتعلقة من اإلنتهاء تم 

 .التلوث إزالة جهود أولويات وتحديد األلغام حول مخاطر رفع الوعي ذلك في بما اإلنساني، الدعم في التخطيط الخرائط
 

 الثغرات والمعوقات: 

 وصالح والنجف وكركوك وكربالء محافظات بابل مناطق في حديثاً  النازحينمغلقًا أمام  والمهاجرين الهجرة لدى وزارة التسجيل يزال ال 
 .وواسط الدين

 عام المتوفر حاليًا يعود إلى شهر َاذار/ مارس الخرائط إن رسم .المحتمل باأللغام التلوث مناطق حاجة لمزيد من األموال لتعيين هنالك 
 .توفير الخرائط الم حدثة لضمان حاجة هناكلذا  بشكل يومي، جديدةً  المتطور مخاطر الصراع فقد خلق ذلك، ومع. 2015
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 الماء والصرف الصحي والنظافة الصحية  
 :اإلحتياجات

  نازح يقيمون في مخيمات  3،000هناك حاجة لخزانات المياه لمحطة بزيبز لمعالجة المياه في قضاء الفلوجة بمحافظة األنبار لمساعدة
 . م متفرقةاصفر في خياألبيض و األ

  في قضاء الكرخ بمحافظة بغداد. الجماعي مركز التقية الكسنزانيةمياه في الهناك حاجة لخزانات 
  المخيمات في دهوك.بعض في  التطويرمن المراحيض إلى  الداخلية وعددتحتاج شبكة المياه 
  قضاء المقدادية في بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المراكز الصحية في قرية بروانه الخاص لدعم لتقديم اهناك حاجة

وتركيب خزانات المياه وصيانة  إمدادات المياهتوفير هذه المساعدة  وتتضمنمحافظة ديالى. في  وفي منطقة سنسيل بقضاء الخالص
 شبكة المياه الداخلية والمراحيض وصيانة نظام المجاري. 

 السعدية  ئدين إلىعامن الشخص  54،600 إلى الصرف الصحي ولوازم النظافة الصحية ومرافقلمياه ة لتقديم خدمات اهناك حاج
 قضاء الخالص بمحافظة ديالى.في قضاء المقدادية ودلي عباس في وشاروين 

 دينية في المجتمعات المضيفة في أقضية الكفري وخانقين في المباني المدارس و المكتملة و المباني غير الشخص في  62،000نحو  يقيم
 الصرف الصحي. ومرافقالمياه  تشتد الحاجة إلى خدماتديالى حيث 

 

 االستجابة: 
  محطة بزيبز لمعالجة المياه في ناحية عامرية الفلوجة في األنبار.إلى مياه ن للخزاني إرسالتم 
  في المخيم المركزي  همتركيبيتم للتر لكل خزان(  5،000بقدرة إستيعابية مياه )ًا للخزان 25و ضاً مرحا 52وحدة إستحمام و 50 إرسالتم

 شخص. 1،500الذي تبلغ طاقته اإلستيعابية الجديد في ناحية عامرية الفلوجة 
  هالصلبة والتخلص منجمع النفايات ا خدمةنازح في مخيم األمل المنشود ومخيم األبيض في ناحية عامرية الفلوجة من  2،700يستفاد 

 في مدينة الحبانية السياحية في قضاء الرمادي في األنبار. شخص 24،000كذلك و  ،في قضاء الفلوجة
  الهجرة والمهجرين واألمل  وزارةم اصهاريج المياه اليومية في عامرية عبار وعامرية بزيبز وخينقل شخص نازح من  26،300يستفاد نحو

المنشود ومخيم األبيض والخيام المنتشرة في ناحية عامرية الفلوجة ومدينة الحبانية السياحية ومركز الخالدية في قضاء الرمادي ووسط 
 قضاء النخيب في محافظة األنبار.

  فيالخالدية  حي القدس التابع لقضاءفي نازح شخص  7،200ليخدم بمصادر الماء خط األنابيب  عملية ربطالسلطات المحلية أنهت 
 .مدينة الرمادي

  3،000بغداد لخدمة في في قضاء الكرخ  الجماعيلتر إلى مركز التقية الكسنزانية  5،000تم إرسال إثنين من خزانات المياه سعة 
 .شخص آخر 7،200إلى  ممرحاضًا ووحدة إستحما 98جمع النفايات والتخلص منها وتفريغها وتنظيف  إيصال خدمةشخص. وقد تم 

 يدورات للنظافة في مخيم برسيف وٌأقيمت .من خالل جمع النفايات الصلبة في المخيمات في دهوك اً شخص 44،450 إلى دعمتقديم ال تم 
بينما  ،لوازم النظافة الصحية أيسيانشخص في مخيم  15،400 كما تسلمطفل.  2،100إمرأة و 1،100قضاء زاخو ليصل إلى في  2

 ي لوازم النظافة الصحية وصفائح المياه والدالء.كشخص في مخيم خان 18،200 تسلم
  صهاريج في بال المياه خدمة نقل شخص من 49،300د بينما يتسفا خارج المخيمات، بقضاء سميل شاريةياه في ًا للمخزان 35تم توزيع

 .أقضية في دهوك وشمال نينوى ةسبع
 وكوراتو للنازحين في قضاء  1ياوا الجديد والوند علمات إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مخيمات دتوفير خ يجري

في  والعائالت التي تستضيفهمنازح  54،000النظافة الصحية إلى و المياه والصرف الصحي  خدماتتوفير كما يجري خانقين في ديالى. 
 أقضية خانقين وكفري.

 لكوليرا مع التركيز على لمواجهة مرض اللتأهب  ةلمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مع الشركاء في مجال الصحتعمل مجموعة ا
 .من مياه الصرف الصحينوعية المياه والتخلص النهائي اآلمن  ومراقبة ةالمسبق اتاإلمداد
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 الثغرات والمعوقات:
  لقرب من جسر بامراحيض جديدة ووحدات إستحمام لمركز العبور  توفيرالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على  شركاءعمل

 تأكيد قطعة األرض التي سيتم إستخدامها.بسبب عدم ال زالت عملية التركيب معلقة و بزيبز على جانب بغداد؛ 
  وكان هناك كل تحديًا. المخيمات في محافظة السليمانية تش خارجال تزال عملية السيطرة على نوعية المياه في بعض المناطق وخاصة

التي ال تحتوي على مادة  الخاصة مصادر مكملة والشبكات غير الخاضعة للرقابة أو اآلبار وصهاريج المياهإعتماد على بائعي المياه ك
في حالة التلوث العرضي يمكن أن تنتقل مجموعة من و غالبًا يتم مزجها مع المياه الصالحة للشرب في حاويات التخزيبن. و  الكلور

 . الآلزمة للوقاية منهاالتدابير اتخاذ على الشركاء والسلطات في المخيمات تعزيز الرقابة و  يتوجبلذا  ،المتعلقة بالمياه األمراض
  واألدوات المنزلية للمياه والصرف هناك حاجة إلى زيادة الوعي الصحي وتعزيزه وكذلك زيادة فرص الحصول على لوازم النظافة الصحية

 في المحافظات الجنوبية. السكن الجماعي مراكزو جميع المخيمات  في الصحي والنظافة الصحية
  صيانة الخدماتو توفير خدمات المياه والصرف الصحي في مناطق العودة )ديالى ونينوى(، في ال يزال يشكل التمويل تحديًا رئيسيًا 

لنازحين الذين يعيشون خارج المخيمات )كفري ا إحتياجات ةتغطيو د شهر كانون األول/ ديسمبر )دهوك( في المخيمات بعالمستمرة 
 وقضاء خانقين في ديالى( .

  مبردات. ويجري حاليًا إعادة تصميم إستراتيجيات مياه الزيادة إستهالك مياه الشرب و  من خاللال تزال تشكل الحرارة العالية تحديًا كبيرًا
 للماء يشجع على المجاني اإلمداد حيث المخيمات ترشيد إستهالك الماء وخاصة فيلتشمل رسائل محددة تتعلق ب النظافة الصحيةتعزيز 
  .الماء بكثرة استخدام

 

 المأوى واللوازم غير الغذائية 
 :اإلحتياجات

  مليون نازح في مختلف أنحاء العراق في القطاع الخاص بما في  3.2عددهم في المائة من المجموع الكلي للنازحين البالغ  69يقيم حوالي
 .غير مالئمةفي المائة فقط في ترتيبات سكنية  20ذلك المجتمعات المضيفة، في حين يقيم 

  في للدعم  ماسةوهم بحاجة  ،في محافظة األنبارللنازحين في مخيم كرمة  حالياً  من عامرية الفلوجة دينعائشخص من ال 2،400يقيم
 .الحصول على مسكن

 استقرار الكهرباء. مياه الصرف الصحي، وعدمتصريف من ضعف مركز العبور في جسر بزيبز  يعاني 

 
 االستجابة: 

  نازح في قضاء شخص  3،600تم توزيع لوازم األسرة )مثل البطاطين، والمراتب والصفائح البالستيكية( في بضعة المحافظات، بما في ذلك
شخص  1،200شخصًا في قضاء شقالوة في أربيل و 840شخص في قضاء سامراء في صالح الدين؛ و 1،500و ،رالفلوجة في األنبا

 في قضاء كركوك في محافظة كركوك.
 شخص في قضاء الكرخ في محافظة بغداد. 100نحو  حيث يقيم للسكن الجماعيمركزين  تم تأهيل 
  والمطابخ والمراحيض في قضاء خانقين في ديالى. بناء الجدرانخرسانية و  من خالل نصبهم على ألواح خيمة 512 تحسينتم 

 
 الثغرات والمعوقات:
 .غير المالئمةالسكنية ترتيبات الأولئك الذين يعيشون في لعدد قليل من  المساعدةتقديم  المأوى قادرين على فإن شركاء ،نظرًا لمحدودية التمويل
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 لصحةا
 اإلحتياجات:

  الرعاية الصحية األولية والثانوية األساسية للنازحين والالجئين، فضاًل عن المجتمعات المضيفة وغير هناك حاجة لتعزيز خدمات
  المضيفة المتضررة.

  هناك حاجة لتقديم الدعم للمنشآت الصحية الثابتة، باإلضافة إلى نشر فرق متنقلة في مناطق الصراع، وال يزال يشكل دعم النازحين
 .أولويةنينوى واألنبار وكركوك  خارج المخيمات في محافظات

  هناك حاجة ماسة لتعزيز عملية الكشف المبكر والتحقيق في تنبيهات األمراض واالستجابة للسيطرة على تفشي المرض في الوقت
 المناسب.

 االستجابة: 
  آب/ أغسطس. 22 -16إستشارًة طبيًة في الفترة ما بين  31،294تم إجراء 
  يقيمعملية قيصرية في المناطق التي  758طفاًل، باإلضافة إلى إجراء  2،240المساعدة في والدة أكثر من قدمت القابالت الماهرات 

 فيها النازحون.
 نظام مراقبة األمراض في المخيمات من خالل إنشاء مواقع الرصد وتوزيع األجهزة اإللكترونية  تتظافر الجهود المستمرة في تعزيز

منشأة من المنشآت الصحية حول األمراض الوبائية، لتغطي جميع  67وتأتي التقارير اإلسبوعية من  )أقراص( إلى الجهة التنسيقية.
 .، وبعض مواقع الرصد في مناطق الصراع، بما في ذلك األنبار وكركوك وبغداد والبصرةالعراق المخيمات في إقليم كوردستان

  ،النفسي اإلجتماعي للنازحين  الدعمتقديم و  ،بما في ذلك الصحة العقليةتم تقديم الخدمات الطبية المتخصصة لعالج األمراض المزمنة
 2،321حالة، بما في ذلك دخول  5،698ن ، تم تقديم الخدمات الطبية ألكثر م34الصراع. وفي األسبوع واألشخاص المتضررين من 

 حالًة إلى المستشفى.

 
 الثغرات والمعوقات:

 بسبب العدد الهائل للنازحين. من الضغط الكبير تعاني الخدمات الصحية في إقليم كوردستان 
  ال تزال تشكل المناطق التي يصعب الوصول إليها مبعث قلٍق وخاصة في المجال الصحي حيث القدرات المحدودة للمنشآت الصحية

 المحلية وقلة الشركاء الميدانيين. 
 

 األمن الغذائي 

 :اإلحتياجات
  مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة الغذائية. ويهدف الشركاء إلى إيصال المساعدات الغذائية إلى  4.4هناك ما ي قدر بما ال يقل عن

 . 2015مليون شخص متضرر ضمن خطة اإلستجابة اإلنسانية للعام  2.2
 إنعدام األمن قد تفاقم في الربع الثاني من عام  أظهرت تقييمات مواطن الضعف لدى األفراد التي أجراها برنامج األغذية العالمي بأن

في المائة بين  18ئة إلى افي الم 6. وفي محافظة األنبار، إرتفعت نسبة الفقر لدى األسر بسسب نقص المواد الغذائية من نحو 2015
 شهري نيسان/أبريل وحزيران/ يونيو.

 األضرار التي لحقت آبار الري ومحدودية توافر مياه  إلىفي محافظة نينوى  اً مؤخر زارة الزراعة وو  ةمجموعالشركاء الذي أجراه  أشار التقييم
 على الموسم الزراعي القادم. مما يؤثر سلباً  ًا كبيرًا،النتائج ضرر  وأظهرت. خراً إليها مؤ مكن الوصول أي إلنتاج القمح في المناطق التي الر 
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 اإلستجابة: 
  شخص من  158،000غسطس؛ وقد تلَق حوالي نازح في شهر آب/ أ 500،000لحوالي قام شركاء مجموعة األمن الغذائي بتقديم المساعدة

 التي تكفي لمدة شهر واحد.العائلية تنظرون الحصول على مكان في المخيم، الطرود الغذائية وأولئك الذين يالمقيمين في المخيمات، 
  َب/ أغسطس والتي توفر في شهر آ من خالل آلية االستجابة السريعة الجاهزة لألكلمتنقلين الحصص الغذائية شخص من ال 51،000 تلق

 .ة واحدة لمدة ثالثة أيامالغذاء لعائل
  ك شخص في محافظات األنبار وبغداد وبابل ودهو  77،500ي حديقة إلى حوالالتوزيع البذور النباتية واألدوات الزراعية وطحلب تستمر عملية

 وأربيل وكربالء وكركوك ونينوى وصالح الدين السليمانية.
 داخل المخيمات في دهوك.  يقيمونممن نازح  78،000توزيع المواد الغذائية لمرة واحدة إلى حوالي بجمعية الهالل األحمر الكويتي  قامت

غذائية لألسر في دهوك حتى الطرود الالغذائي توزيع  ، علق شركاء مجموعة األمنفي التوزيع دواجيةز محدود ومنع اإلالمخزون الللحفاظ على و 
 مخيمات.الفي  يقيمونتوزيع للنازحين الذين ال العملية  سبتمبر. ومن المقرر أن تبدأ قريباً أيلول/ 

 

  الثغرات والمعوقات:
  لمساعدتهم من تلِق المساعدةما لم يتم تأمين التمويل بشكل عاجل، سي حرم الكثير من األشخاص الذين يسعى شركاء األمن الغذائي .

 أو تحفيض التغطية الجغرافية. في المساعدات الغذائية لبعض الفئات المستفيدة و، كامالً  اً قطع نقص التمويل ويمكن أن يشمل
 وفقًا لسيناريو الموارد الحالية، وعلى الرغم من إتخاذ العديد من التدابير لخفض التكاليف، سيضطر برنامج األغذية العالمي إلى التوقف 

 لالحصص الغذائية الشهرية لهذا البرنامج  وستنفذشخص في بداية شهر أيلول/ سبتمبر.  450،000عن تقديم القسائم الغذائية لنحو 
 .تشرين الثاني/ نوفمبرفي بداية شهر  مليون شخص 1.6

 
دارة المخيم   تنسيق وا 

 :اإلحتياجات
  خيمة ممزقة في  1،470وفقًا للسلطات المحلية. وهناك حاجة الستبدال  خيام التي تستخدم كمدارس في دهوكالستبدال الهناك حاجة

 مخيم الشيخان بمحافظة نينوى.
  قطعة مخصصة للسكن. 2،600السليمانية بواقع هناك حاجة لتوسيع مخيم آشتي للنازحين في 
  مخيمًا في دهوك، في شهر آب/ أغسطس بسبب نقص التمويل. 16سينتهي عمل مجموعات اإلرشاد التي تقدم الدعم إلى 

 
 االستجابة: 

  َكغم من  28وتتلَق كل أسرة مخيمًا في محافظتي دهوك ونينوى الطرود العذائية من الحكومة الكويتية؛ وال يزال التوزيع مستمرًا.  16يتلق
 األطعمة الجافة.

 
 الثغرات والمعوقات:

  وتخاطب إدارة المخيم البلدية لتتولى بسبب نقص التمويلال تزال تشكل عملية جمع النفايات في مخيم الشيخان في محافظة نينوى تحديًا .
 عملية جمع النفايات لما تبقى من السنة.

  على التمويل لديمومة األنشطة حتى نهاية العام.تسعى مجموعة اإلرشاد إلى الحصول 
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 التعليم  

 :اإلحتياجات
  نازح  هناك أكثر من مليون طفل ،العددبين هذا األزمة. ومن  جراء ممن تضررواطفل في سن الدراسة،  مليون 3.2هناك ما يقرب من

وفي التعليم خالل السنة الدراسية الماضية. لم يتلقوا في المائة من األطفال النازحين  70 حوالي، من الفتيات والصبيان بعمر المدرسة
 % فقط من الطالب على التعليم.30نهاية السنة الدراسية، فقد حصل حوالي 

 ن توفرت، فهي مليئة بالطالب، ومزدحمة وال يمكنها إستقبال جميع الطالب النازحين. وتتصف هذه المدارس بزيادة نسبة  المدارس وا 
المعلمين الحاصلين على التدريب الخاص أعداد الطالب بالمقارنة مع أعداد المعلمين، وقلة اعداد المعلمين المؤهلين، باإلضافة إلى قلة 

 بالعناية النفسية اإلجتماعية ودعم ذوي اإلحتياجات الخاصة.

 
 االستجابة: 

 

  التعليم غير النظامي واألنشطة ، و شركاء التعليم، بما في ذلك الدروس التعويضيةالتي يقوم بها ة الصيفية ينشطة المدرساألإستمرار
 النازحين.من طالب  17،000الترفيهية والدعم النفسي خالل العطلة الصيفية ألكثر من 

  فل في شورش، األماكن الصديقة للطأربعة من في  يةالدروس التعويضية الصيف، و طفل من أنشطة التعليم غير النظامي 3،576يستفيد
 منصور في محافظة كركوك.حي الحي العسكري و جمجمال، و 

  و  1؛ بيرسفي ( فصول التعليم غير النظامي في ثالثة مخيماتفتاة 576صبي و 674) طالباً  1،250يحضر في محافظة دهوك، و
باجيد و  قادية مخيمي فيو مواقع. في نفس ال ةمبكر الآخر من أنشطة رعاية الطفولة والتنمية  طفالً  489وجم مشكو. كما يستفاد ، 2

كما في اللغة العربية واللغة اإلنجليزية والعلوم خالل عطلة الصيف. التعويضية دروس الطفل  6،000ن أكثر ميحضر  ،2و 1كندالة 
 مخيم شيخان في محافظة نينوى.و  ،في محافظة دهوك شاريامخيم بالجماعي المحيط شاريا للسكن مركز تستمر األنشطة في 

  طفاًل في كنجان ستي في محافظة أربيل. 190طالبًا الفصول الدراسية في دارتو، و 390يحضر 
 في محافظة واسط.  وستبدأ قريباً  ،ة الصيفية في محافظات بغداد وديالى وكربالء وبابلينشطة المدرساأل نازحطفل  5،220ء حوالي بد

 النازحين. طالب من 2،000لتستهدف في بغداد،  ة الصيفية في الرصافةينشطة المدرسلألويجري التخطيط لبدء 
  طفل من الفتيات والصبيان في عمر المدرسة. 221،000تم تقديم الدعم للحصول على فرص التعليم ل 
  ودهوك  ،تنظيم الدروس التعويضية واألنشطة الصيفية لألطفال النازحين في بغداد )لالستجابة إلى أزمة األنبار(تم محافظة دهوك، في و

مجموعة ترويحية  164وأربيل وكركوك والسليمانية الذين فاتهم الجزء المهم من السنة الدراسية الماضية. ولدعم هذه األنشطة، تم توزيع 
 صبي وفتاة. 6،900للمواقع خارج المخيمات في محافظة دهوك، ويستفيد منها أكثر من 

 الب باألنشطة المدرسية، ويوصون بالتسجيل المبكر لألطفال، وتعزيز الذهاب يعمل شركاء المجموعة على التنسيق في دعم إلتحاق الط
عداد الخطط في تجهيز اللوازم المدرسية إستعدادًا للعام الدراسي الجديد  .في تشرين األول/ أكتوبر إلى المدرسة، وا 

  جاهزون للتسليم إلى وزارة التربية. في بغداد، وهم  2فصاًل دراسيًا جاهزًا في مدرسة النهروان في الرصافة  13تم إستكمال 
 

 الثغرات والمعوقات:
  ،القدرات المحدودة في المخازن تحول دون توفير كما أن  إنعدام األمن يعرقل إيصال األنشطة التعليمية في محافظتي األنبار وصالح الدين

 اإلمدادات الالزمة على مستوى المحافظة.
  ألنشطة التعليمية في مختلف أنحاء العراق.لحصول على طفال النازحين لكافية لألتوفير مساحة هناك قدرة محدودة في 
  .هناك نقص في المكاتب والكتب واللوازم المدرسية األخرى التي تضمن توفير التعليم و هناك نقٌص في المصادر والتمويل في قطاع التعليم

 لتعليمية والنقل.الجيد، كما تحتاج األسر إلى الدعم في تغطية تكاليف اللوازم ا
 



  58تقرير الوضع اإلنساني رقم  –العراق  النازحين فيأزمة 
 

وتشا(لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أمكتب األمم المتحدة   

 www.unocha.org بالتنسيق ُتنقذ األرواح 

 الخدمات اللوجستية 

 االستجابة:
  آب/ أغسطس، لتخطي العقبات التشغيلية المشتركة. 19ع قد إجتماع في بغداد بتأريخ 
  يبلغ المخزون متر مكعب( من لوازم النظافة الشخصية من مخزن دهوك إلى منظمة أحد الشركاء. و  57.71طن متري ) 8،529تم إطالق

  .ثالثة من الشركاءإلى متر مكعب( من اللوازم غير الغذائية التابعة  409.18طن متري ) 48،508محافظة دهوك في 
 ويعود السبب بشكل  ،التحديات التي تواجه المجموعة من القدرة التخزينية للبضائع السابقة للخزن، والمخزون لحاالت الطوارئ محدودية تعد

 المساعدة اإلنسانية وسرعة تغير الوضع األمني، واإلحتياجات اإلنسانية المتزايدة.رئيسي إلى القيود المفروضة على عملية إيصال 
 طق هناك محدودية في حركة الحموالت اإلنسانية واألفراد في مناطق العمليات الرئيسية، باإلضافة إلى التكلفة الباهضة للنقل إلى بعض المنا

 التي يصعب الوصول إليها.
 
 

 ئالطوار حاالت اإلتصاالت في  
 االستجابة:

  وتعمل خدمات. للعاملين في المجال اإلنسانيلتحسين الوضع األمني وتوفير األمان  الالسلكيتم إمداد المنظمات اإلنسانية بخدمات 
 .العمليات بفاعلية أكبرتحسين تنسيق و  منظماتعلى إتاحة التواصل أمام ال اإلنترنت في المخيمات

 مخيم آشتي وذلك لمراجعة عملية توصيل و في محافظة السليمانية بإجراء تقييم في مخيم عربت بالقرب من مركز العبور ت المجموعة قام
 .ثالثة مواقعالمنظمات غير الحكومية العاملة في و األمم المتحدة  لموظفيخدمات اإلنترنت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  58تقرير الوضع اإلنساني رقم  –العراق  النازحين فيأزمة 
 

وتشا(لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أمكتب األمم المتحدة   

 www.unocha.org بالتنسيق ُتنقذ األرواح 

 خلفية األزمة         
 محافظة في البداية في وتركز. 2014 عام يناير /الثاني كانون في العراق في واسع نطاق على المسلح والصراع العنف إشتد

 شخص 500،000 من أكثر وتسببت في نزوح بسرعة العنفتنامت آثار و  ،والفلوجة الرمادي مدينتي وتضررت تحديداً  األنبار،
 مدينة األخرى المسلحة الجماعاتهاجم تنظيم داعش بالتعاون مع  ،2014 يونيو شهر حزيران/ فيو . مايو شهر أيار/ بحلول

 وقد. الدين صالحو  ونينوى وكركوك ديالى في محافظات مناطق ذلك في بما ،وسيطر عليها العراق شمال من كبيرة وأجزاء الموصل
 األساسية، اإلنسان حقوقانتهاك و  المدنيين ضد وممنهجة جسيمة وانتهاكات النطاق واسع ونزوح مستمر مسلح صراع إلى ذلك أدى

أزمة إنسانية في العراق اآلن أكبر  وبذلك يواجه .المضيفة المجتمعات على شديدة اتضغوطوف رضت  األساسية، الخدمات وتوقف
 .2015 في شهر تموز/ يوليوشخص ن ييمال 8حيث بلغ عدد األشخاص المحتاجين للمساعدة اإلنسانية أكثر من  العالم،

 

 
 

 
 
 

 من المعلومات، يرجى اإلتصال بـ:لمزيد 
 attefors@un.orgالشؤون اإلنسانية:  ة سيسيليا اتيفورس، موظفةالسيد

 7511352880(0)964+رقم الهاتف: 
 swanson@un.orgالسيد دايفد سوانسن، مسؤول قسم اإلعالم العام، 

 0849-377-750(0) 964+ رقم الهاتف: 
 https://iraq.humanitarianresponse.info لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط :
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