
السكان المتضررين1 األنبار: تأثير العمليات العسكرية على سير العمل اإلنساني

خارطة النزوح في مخمور 11

خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2016

تعتبر األزمة اإلنسانية في العراق أحدى أكبر وأكثر األزمات تعقيداً في العالم، والتي تؤثر على ما يقرب من ثلث السكان. إذ نزح عشرة ماليين شخص من العراقيين، بما في ذلك 3.4 مليون شخص كانوا قد نزحوا منذ كانون الثاني عام 2014، ويحتاجون حالياً إلى شكل من أشكال المساعدة اإلنسانية. 
وعلى الرغم من العمل في واحدة من أكثر البيئات خطورة في العالم، فقد تمكنت األمم المتحدة وشركائها في المجال اإلنساني البالغ عددهم 180 من إيصال المساعدة اإلنسانية إلى أكثر من مليوني عراقي كل شهر. ويقوم شركاء األمن الغذائي بمساعدة ما يصل متوسطه إلى 1.6 مليون شخص كل 
شهر. كما تقوم مجموعة التعليم بإيصال شكل من أشكال التعليم في حاالت الطوارئ إلى نصف مليون طفل. وقد وصل الشركاء في مجال الصحة إلى أكثر من 1.3 مليون شخص من خالل اإلستشارات الطبية هذا العام، وتحصين 5.5 ماليين طفل دون سن 5 سنوات من العمر ضد شلل األطفال. 

ويتلقى ربع مليون الجئ سوري ومئات اآلالف من األسر النازحة من العراقيين الدعم والمأوى.
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إتســم الربــع األول مــن عــام 2016 بالعمليــات العســكرية المكثفــة فــي األنبار وتشــديد الحصار 
علــى الفلوجــة. وقــد نــزح مــا يقــرب مــن 57،000 شــخص فــي األنبــار منــذ تصاعــد العمليات 
ــب  ــي يصع ــق الت ــي المناط ــك ف ــي ذل ــا ف ــمبر، بم ــون األول/ ديس ــة كان ــي نهاي ــكرية ف العس
الوصــول إليهــا غــرب الرمــادي. وهــذا يشــمل 38،000 شــخص مــن الذيــن نزحــوا حديثــاً 
ــر  ــعت األس ــا س ــاً بينم ــع هش ــزال الوض ــت. وال ي ــول هي ــل وح ــن داخ ــدام األم ــبب انع بس
النازحــة للحصــول علــى مــأوى فــي المواقــع الرســمية التــي أنشــئت حديثــاً، وقــد عــادت بعــض 
األســر بالفعــل إلــى مناطقهــم. وقــام الشــركاء فــي المجــال اإلنســاني بزيــادة االســتجابة لتلبيــة 
ــة  ــة الصحي ــي والنظاف ــاه والصــرف الصح ــال المي ــي مج ــدة وخاصــة ف ــات المتزاي اإلحتياج

والمأوى والصحة واألمن الغذائي.
األوضاع اإلنســانية في الفلوجة تبعث على القلق الشــديد. إذ ســاءت األحوال في أوائل 2016 
عندمــا تــم تشــديد الحصــار علــى المدينــة. ال توجــد طــرق آمنــة لهــروب المدنييــن، وال تدخــل 
ــف  ــول القص ــر ح ــا وردت تقاري ــرة. كم ــر المتوف ــب التقاري ــة حس ــى المدين ــات إل االحتياج
ــى  ــادرة عل ــر ق ــم المتحــدة غي ــى الرغــم مــن أن األم ــى أســاس منتظــم. وعل ــرات عل والتفجي
الوصــول إلــى مدينــة الفلوجــة، إال أن مصــادر المعلومــات الرئيســية  تشــير إلــى نقــص كبيــر 

من المواد الغذائية األساسية واألدوية.
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ــاً فــي قضــاء  نــزح مــا يقــرب مــن 2،400 شــخص مــن القــرى التــي تمــت اســتعادتها حديث
مخمــور منــذ 24 آذار/ مــارس. وقــد تــم اســتيعاب النازحيــن فــي البدايــة فــي مدينــة مخمــور، 
ولكــن نظــراً النعــدام األمــن المتزايــد، تــم نقلهــم إلــى مخيــم ديبكــه للنازحيــن فــي األول مــن 
نيســان، ومعظــم النازحيــن هــم مــن النســاء واألطفــال. ويقــدم الشــركاء فــي المجــال اإلنســاني 
الدعــم للســلطات المحليــة مــن خــالل توفيــر الغــذاء والمــاء والمســاعدة الطبيــة المتنقلــة واجــراء 
التحســينات علــى الصــرف الصحــي والتأكــد مــن حصــول النازحيــن الجــدد علــى المالبــس إذ 
فــر النازحــون وبحوزتهــم القليــل جــداً مــن ممتلكاتهــم. ويســعى الشــركاء فــي المجــال اإلنســاني 
ــى  ــن إل ــع أن يصــل عــدد النازحي ــن المتوق ــة. وم ــور إضافي ــع عب ــد مســاحة لمواق ــى تحدي إل

30،000 شخص بسبب انعدام األمن في قضاء مخمور.
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العراق: لمحة انسانية ( حتى تاريخ 10 نيسان 2016)

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة على هذه الخريطة ال تعني التأييد أو القبول الرسمي من قبل األمم المتحدة. البيانات في هذه الخريطة لها عدد محدود من المصادر، بما في ذلك أطراف الصراع. لم يتم التحقق من  البيانات بصورة مستقلة وهي قابلة للخطأ أو الحذف، المتعمد أو غير ذلك من المصادر المختلفة. ونظراً لتغير الوضع المستمر، فمن المرجح أن تتغير األعداد والمواقع.
 UNOSAT 19 10 ،المجموعات ومصفوفة تتبع النزوح،2 نظام التتبع المالي ألوتشا، 3 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، 4 تنسيق وإدارة المخيم 5التالحم اإلجتماعي وسبل العيش المستدامة في حاالت الطوارئ، 6 آلية االستجابة السريعة، 7 المساعدة النقدية متعددة األغراض، 8 اإلتصاالت في حاالت الطوارئ، 9 التنسيق والخدمات المشتركة OCHA.1 :تاريخ اإلنشاء: 10 نيسان/ أبريل 2016 المصادر
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