
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

  
 

 
 WFP/Mohammed Al Bahbahani 

رز ب ث أ ا د ح  األ
 ممر يف جديدة نزوح مبوجات العسكرية العمليات تسببت 

 .املوصل
 املستمرة، االحتياجات إىل ابالستجابة اإلنسانية املنظمات تقوم 

 النزوح الكربى من املوصل. ملوجات لالستعداد التأهب وزايدة
 دايرهم إىل النازحني من شخص 850.000 من أكثر عاد . 
 اجلاريةنقص التمويل إىل تقويض االستجابة اإلنسانية  يؤدي 

 . للموصل االستعداد عملية ويعيق

د ا عد  األ
 مليون 10 احملتاجني عدد

عدد املستهدفني 
يف  اتساعدابمل

خطة االستجابة 
اإلنسانية لعام 

2016 

 مليون 7.3

 مليون 3.3 عدد النازحني

الذين  النازحنيعدد 
يعيشون خارج 

 املخيمات

 مليون 3

عدد املتضررين يف 
 اجملتمعات املضيفة

 مليون 3.2 

 العائدين عدد
جئني عدد الال
 السوريني

 مليون 0.85 
 مليون 0.25 

حملة عامة على  /2016املصدر: خطة االستجابة اإلنسانية للعراق لعام  
 حتياجات اإلنسانية/ مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرةاال

ة ط ة خ ب ا ج ت س ال ة ا ي ن ا س ن إل  ا

تمويل ل  ا
 مليون 861  

()ابلدوالر األمريكي 2016املبلغ املطلوب لعام   
 مليون دوالر أمريكي( 453) 53٪

 اعتبارًاالتتبع املايل  خطةيف  التمويل متثل) تلقيهم مت
 (2016آب /أغسطس 29من 

 http://fts.unocha.orgاملصدر: 

 
 

  البحبحاين حممد /العاملي األغذية برانمج 

 موجة نزوح جديدة على طول ممر املوصل
 84.000 من يقرب ما إجبار إىل أدى الذي األمر ،حزيران/تكثفت العمليات العسكرية على طول ممر املوصل منذ منتصف يونيو

 ملنظمةملا ورد عن اوفقاً  يف مسارين رئيسيني أغسطس/آب 24يونيو/حزيران و 16يف الفرتة ما بني  املسلح النزاع منشخص على الفرار 
 حمافظة صالح الدين، يف حني الذ آخرون ابلفرار صوبنسمة( جنوابً  69.500الغالبية العظمى )حوايل  اجتهت. فقد للهجرة الدولية

 أربيل.يف حمافظة ديبكة نسمة( شرقاً ابجتاه  14.500)حوايل 
 

كيلومرتاً للوصول إىل   60-30القيارة والشرقاط سرياً على األقدام مسافة منطقيت من الضفة الغربية لنهر دجلة يف  النازحة اأُلسرومتشي 
يف احلجة،  مؤقتإىل موقع عبور  يف اجتاه اجلنوب ومن هناكنقلهم  جيريمث . األويلاألمين  التدقيقتلول الباج، حيث خيضعون لعملية 

استقر الكثريون يف مناطق اجملتمعات احمللية املضيفة يف تكريت واملناطق  وقد .النهائي األمين التصريح علىيتم التسجيل واحلصول حيث 
أيضاً يف  اأُلسرقدرات املخيم احملدودة، تعيش ل نظرًاو نتقال إىل خميمات النازحني. اال اأُلسربدأت  غري أنه يف اآلونة األخريةاحمليطة هبا، 

 كما يوفرون،  اجلدداجلاهزة لألكل واملاء للنازحني  غذيةاألالشركاء يف اجملال اإلنساين  ويقدمواملباين غري املكتملة.  اخلاليةاملدارس واملنازل 
نظمات غري احلكومية ذلك، فإن العدد احملدود للموعلى الرغم من املظللة والرعاية الصحية من خالل العيادات املتنقلة.  املناطقهلم 

 .أكثر من ذلك العمليات نطاق توسيعدون  حيولالعاملة يف حمافظة صالح الدين 
 

 

 اإلنسانية النشرة         
 العراق              

  آب/أغسطس 29 بتاريخصدرت  |2016 آب/أغسطس – متوز/يونيو 

 يف هذا العدد 
 1.ص ريةالعمليات العسك أتثري 
 2.ص 850.000اآلن  العائدين عدد 
 3.ص للموصل لالستعداد اجلهود تضافر 
 4.صالعمل اإلنساين  يعيقالتمويل  نقص 
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 اجملموعات

واملشاركة الرئيسية املنظمات  

 UNHCR اتاملخيم وإدارة تنسيق
NRC 

 UNICEF التعليم
Save the 
Children 

سبل العيش يف حاالت 
 التماسك -الطوارئ

 جتماعياال

UNDP 
DRC 

تصاالت يف حاالت اال
 الطوارئ

WFP 

 WFP األمن الغذائي
ACTED 

 WHO الصحة
IMC 

 WFP لوجستياتال

 احلماية
 

 محاية الطفل
 
 

 العنف اجلنسي
 

 مكافحة األلغام
 

 واألرض السكن يف احلقوق
 واملمتلكات

UNHCR 
DRC 

UNICEF 
Save the 
Children 
UNFPA 

NRC 
UNMAS 

MAG 
UNHABITAT 

NRC 
 

 UNHCR غري الغذائية واملواداملأوى 
NRC 

املاء والصرف الصحي 
 والنظافة الصحية

UNICEF 
             ACF 

 OCHA التنسيق واخلدمات املشرتكة
NCCI 

 UNHCR  املتعددةلألغراض  النقد
Mercy Corps 

 UNICEF السريعة االستجابة آلية
WFP 

 
 

 

 
 

 

خممور يف حمافظة أربيل، حيث اجتاه يف كيلومرتًا   50القادمة من الضفة الشرقية لنهر دجلة من القيارة إىل الشرقاط حنو  اأُلسر تتوجه
 8.000أكثر من  يقيمو النازحة اجلديدة مزيداً من الضغوط على اكتظاظ املخيم.  اأُلسرفرض تدفق  قد. و ديبكةيتم نقلهم إىل خميم 

اخليام لألسر اليت  فراحيث ال تتو  ابلسكان املكتظةاألمين  التدقيقيف منطقة نسمة  35.000 عدد السكان احلايل البالغ منشخص 
أكثر من  (2ديبكة )وقع اجلديد امل يؤويشخص، كما  4.700ديبكة ملعب  ويؤ . ويإليهاالنتقال حىت يتسىن هلم ا ختضع للفحص

قطعة أرض ابإلضافة إىل أماكن اإليواء األخرى اليت  600من خالل إقامة خميم مبساحة  حالياً التوسع  وجيري. شخص 11.000
 خُيطط إلقامتها.

 
 على اأُلسر منمتزايدة  أعداًدا ،احلوجيةيف حزيران /يف حمافظة كركوك يف منتصف يونيو ، واليت أُطلقتالعسكرية العملياتوقد أجربت 

كركوك   إىلدد حبثًا عن األمان يف املناطق اليت تسيطر عليها احلكومة. ويف األسابيع األخرية، تضاعف عدد الوافدين اجلُ  منازهلا ترك
 يف أربيل ةديبكعرب خميم  اأُلسربعض  نزحتمن انحية أخرى، و شخص يف األسبوع.  2.500وصل إىل أكثر من  حيث ثالث مرات

إىل املناطق  مباشرةً اجتاه الشمال الشرقي يف حماولة للوصول يف الذ البعض اآلخر ابلفرار بينما إىل كركوك،  هم من هناكتم نقلحيث ي
بلوغ طاقتهم االستيعابية  من ونزراوه ليالنو  يف كركوك للنازحنيالرئيسيان  املخيمان اقرتباليت تسيطر عليها احلكومة يف كركوك. وقد 

 .اتاملخيم خارج سكنيةشركاء حلول ال يدرسكما خميم جديد يف داقوق  إنشاء  جيريو القصوى. 
 

 اخلدمات األساسية إىلالوصول  إمكانيةاملتعلقة ابحلماية وعدم  املخاوف
النازحة، خالل  اأُلسرسقطت  فقد ،التقارير سبحبو . ونلشركاء اإلنسانيدى ال للقلق رئيسيًّا امبعثً  تشكل ال تزال محاية النازحني

 ظلتيف بعض احلاالت، و . املسلحة اجملموعاتوالقناصة وغريها من اهلجمات من قبل  يدوية الصنع لعبوات الناسفةلضحااي تنقلها، 
 خيضع له ذيالاألمين  التدقيق عديُ و  الدعم اإلنساين.ظل غياب  يفحلكومة ا عليها تسيطر اليت ملناطقلعبور إىل ال عالقة انتظارًا اأُلسر
بشأن محاية املدنيني أثناء  عن قلقهم نيالشركاء اإلنساني ا حيث أعربصارمً ا عامً  14األكرب من  والفتيانالرجال النازحني من مجيع 

يف الوقت الذي  املسافة إىل ساحة املعركة يف بعض احلاالت غري كافية،وقد تكون األمين.  التدقيقالنزوح، مبا يف ذلك يف مواقع عملية 
واملياه والنظافة  والغذاء املظللة املناطقو أوى تدقيق األمين خدمات املمواقع ال كما توفر.  قتالية أعماالً  تشهد اخلطوط األماميةالتزال 

مصنع  علىهاون ست قذائف  سقطتآب، /أغسطس 19 يفو . ولكن بشكل حمدود للغاية والصرف الصحي والرعاية الصحية
 35وإصابة  14مقتل  إىل الواردة عن هذه احلادثة التقارير وتشري، األمينللتدقيق ستخدم كموقع مشال بيجي كان ييف لألمسدة 

 منذ ذلك احلني مت إغالق. . وقد أُغلق املوقعاً انزح 20، من بينهم أكثر من شخصاً 

  يف وقت قريب إليها من العودةلن يتمكنوا  الفلوجة سكان
تعتمد  حيث من الفلوجة واملناطق احمليطة هبا انزح 85.000 ألكثر من ساعدةامل تقدميب األنباريف حمافظة  ونالشركاء اإلنساني يقوم

عشرة ال املخيماتيف  اليت تُقدم اخلدمات حتسَّنتالغالبية العظمى منهم على املساعدات اإلنسانية للبقاء على قيد احلياة. وقد 
رئيسية واملؤقتة، وكذلك يف مستوطنات النزوح واجملتمعات املضيفة. ال

 ،األنبارأكرب خميم للنازحني يف  على إدخال املزيد من التوسعاتوقد مت 
، فرعياً  اخميمً  29 إمجايل إىل ليضم ما يصلحتديداً يف عامرية الفلوجة، 

، تلقى متوز/يوليو شهر يزال خميمان قيد اإلنشاء. ويف بينما ال
 .انزح من الفلوجة واملناطق احمليطة هبا املساعدات الغذائية 89.000

 هاكتظاظا بسبب الصعوبة  املخيمات داخلب األوضاع ويغلب على
 مئويةدرجة  50رارة إىل احلدرجات  تصل حيثوحرارة الصيف اخلانقة 

 ابملخيماتيف املناطق احمليطة األطفال  يتعرضكما هذا الشهر.   خالل
 ت  ع  د   قدخلطر اإلصابة أو الوفاة بسبب الذخائر غري املنفجرة. و 

 سيتمكنيف الوقت احلاضر ال يزال من غري الواضح مىت إال أنه ، على وجه السرعة مجيع النازحني إىل الفلوجةإىل عودة احلكومة 

 .القتال جراء منألضرار جسيمة  مدينة الفلوجةحمطة ضخ املياه يف  تعرضت
ثيمبا ليندن /اإلنسانية الشؤون لتنسيق املتحدة األمم مكتب: املصدر  

http://www.unocha.org/iraq
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التطبيقات الساتلية العملياتية التابع ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث  ربانمجل وفقاً و العودة إىل دايرهم.  منابلضبط الناس 
. وابإلضافة إىل مبىن 2.600 كثر منأل أحدث أضرارًا أو قد دمرأن القتال األخري  إىل، تشري صور األقمار الصناعية )يونوسات(

 ما حدثمثل قد تعرضت ألضرار جسيمة، البنية التحتية الرئيسية شرتك بني وكاالت األمم املتحدة أناملتقييم للذلك، أفادت بعثة 
 لمنطقة التجارية.ولطة ضخ املياه حمل

 انزح اآلن 850.000عودة 
 آب/شهر أغسطس من ااعتبارً  األصلية مواطنهمانزح يف العراق إىل  850.000عاد أكثر من الدولية للهجرة،  للمنظمة وفًقا

 شهرعودة منذ عملية الوترية  تتسارعقد و  .فصاعًدا 2014 حزيران/يونيو شهرمن  بدءاً نزحوا  الذين أولئك ومنهم ؛2016
وقد . 2016عام  متوز/يوليو 22 إىل حزيران/يونيو 22يف الفرتة من  يف املائة 6 إىل العائدين نسبة ارتفعتبينما  ؛2016 آذار/مارس

اىل  اأُلسر، عادت األنبارفي ف. األنبارحمافظة صالح الدين و  ةحمافظ كل من  يف اليت حدثت مؤخرًا لعودةا تحاالجلت غالبية سُ 
 املشار إليها، بشكل العودة حاالت وترتبطحمافظة بغداد اجملاورة.  منو داخل احملافظة  من ما كانت قد نزحتبعدالرمادي وهيت 

خلدمات، مبا يف ذلك يف تقدمي استئناف التدرجيي الاب ،جزئي
 واإلدارة العامة والتعليم.صحة والكهرابء واملياه الخدمات 

بشأن  همخماوف أبدواقد  اإلنساين العمل الشركاء يف جمالغري أن  
وغريها  من األلغامبعد مل يتم تطهريها اليت بعض مناطق العودة 

على  بشكل خاصهذا األمر  وينطبق .العبوات الناسفةمن 
ة ملنع يف حماولو . عنيفاً  مناطق الفلوجة والرمادي اليت شهدت قتاالً 

حلد من حتركاهتم ابالسلطات العائدين تنصح  ،احلوادث ومحاية املدنيني
 والبقاء يف قراهم.

 

 للموصل لالستعداد الشركاء تضافر جهود

 ظيمتن سقطت يف قبضة املدينة اليت وهي املوصل، حنو األمنية القوات تقدم يف ظل العسكرية احلملة تكثيف تسببي أنمن املتوقع 
ممر املوصل. ومن على طول  شخص 660.000 من يقربنزوح ما يف ، 2014 حزيران/يونيويف  الدولية اإلسالمية يف الشام والعراق

 اً اثر آيرتك  سوفاألمر الذي  ،نفسها املوصلداخل قدم العمليات العسكرية تآخرين مبجرد شخص  مليون 1.5 يتضرراملرجح أن 
 .ورةطاخل ةابلغ األوضاع منلفرار ل األسرحماوالت و  اإلصاابت اجلماعيةعدد كبري من وقوع مدمرة على املدنيني، مبا يف ذلك 

 واملالجئحلماية واملياه والغذاء ا يفا حتياجات األكثر إحلاحً اال تمثلوتنزوحهم.  مسارس على طول شركاء ملساعدة الناال ويستعد
 ،جتماعياالنوع الالقائم على  العنفللعنف اجلنسي و  تعّرضن اللوايتخاصة  ،والفتيات النساء ستحتاجكما واملساعدة الطبية.   الطارئة

 ددوع   املظللة ناطقامل وخاصةً  ،ستقبالاال مراكز إىل الوافدينالطارئة لألشخاص اإلغاثية دعم متخصص. وسيتم توفري املساعدات  إىل
 ،الدعم الصحيو  ،ةالنظافة الصحيلوازم والصرف الصحي و  ،الطوارئاملياه يف حاالت و  احلماية دعم تقدمي سيتم كما  ،الطارئة املالجئ

  تلكوالوجبات الساخنة. وابإلضافة إىل  األغذيةصناديق و 
ُ
توفري اإلغاثة الشركاء يف  يستمرنقذة للحياة، سوف االستجابة األولية امل

 يف حاالت الطوارئ يف مجيع القطاعات.

(2016مصفوفة تتبع النزوح أغسطس  –افظة )املصدر: املنظمة الدولية للهجرة احمل دون حبسبالعائ  

األكثر إحلاحاً احلماية  االحتياجات تتضمن 
 اتواملساعد واملالجئ الطارئةواملياه والغذاء 

 .الطبية
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 برتتيب الشركاء يقوم ،املدى القصري. ولذلك على الً مستحي أمراً املوصل  املتوقعة من النزوح حاالتبناء خميمات جديدة جلميع  يعدو 
مناطق اجملتمعات املضيفة اخلدمات األساسية يف و  ع دد املالجئ الطارئة توفريخيم، والسيما املخارج للحلول البديلة للسكن ولوية األ

للنازحني من مدينة املوصل يف إقليم كردستان العراق، أعلنت  اتاملساعديف خطوة مهمة لتيسري تقدمي و ن. و رتكز النازحيحيث 
بدون  نيغاثة الدوليالتأشريات لعمال اإل إصدارمن الضرائب و  املستوردةالشحنات اإلنسانية  إعفاءإمكانية حكومة إقليم كردستان 

 رسوم. 

 

 للموصل ستعدادالامتويل  عجز
عن جتة ية الناحتياجات اإلنسانالتوفري ال لالستعدادمليون دوالر أمريكي  284أطلق الشركاء يف اجملال اإلنساين نداًء عاجاًل لتقدمي 

 يف واشنطن يف أواخر املنعقد "لدعم العراق املاحننيمؤمتر "مع قد جاء هذا النداء العاجل ابلتزامن مدينة املوصل، و املعركة املتوقعة يف 
 أنشطة لتنفيذمليون دوالر أمريكي  590ما يقرب من  بتقدميخالل هذا احلدث، تعهدت الدول األعضاء و . متوز/يوليو شهر

 العراق يف اإلنسانية األنشطة متويل وحدة تلّقت، آب/أغسطس 25 وحبلولمنظمي احلدث.  اليت أدىل هبا لتصرحياتل وفقاً  ،إنسانية
املقرتحة يف  لتنفيذ املشروعات ،يف املائة 2 ما يبلغ أو ،مليون دوالر أمريكي 7تنسيق الشؤون اإلنسانية ل املتحدة األممكتب مل التابعة

ويل متكما متس احلاجة إىل .  آب/غسطسأ 25 لولحبمليون دوالر أمريكي  31مت التعهد احلازم بتقدمي  يف حني ،النداء العاجل
 االستجابة اإلنسانية. لتقدمي ، بشكل فعال،ستعدادلال ، وذلكاملوصل يف العملية العسكرية الشروع يفإضايف على وجه السرعة قبل 

 
لعدد  اتساعدامل تقدمي الستمرارالدعم الالزم  إىل إضافةً  اإلنساين عملية املوصل على اجلانبر للتعامل مع أثالتمويل املطلوب  أييتو

 أُطلقت يفاليت و  ،2016لعراق لعام لجابة اإلنسانية االستخطة  لبتاطقد و يف العراق.  ابلفعل معوزينشخص  ماليني 10
خطة تعاين على صعيد آخر، " اجلارية. و الدعم ياتلعم" ملساندةمليون دوالر أمريكي  861 بلغمب، 2016 الثاينكانون /يناير

يف املائة. ونتيجة لذلك،  53 ما يعادل أوفقط، مليون دوالر أمريكي  453 تلّقتبعدما تمويل اليف  نقص من االستجابة اإلنسانية
 من أساسياً  ابرانجمً  99 حوايل أهنى

ُ
 .مل يبدأه من األساسأو  عمله نقذة للحياةالربامج امل

 

نداءً عاجالً  ونإلنسانياشركاء الأطلق 
مليون دوالر أمريكي  284لحصول على ل

  .للموصل ستعدادلال
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احلياة ينقذ التنسيق –األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  مكتب  

 
 

بلغ عنه عن طريق التمويل الشكل يعكس. http://fts.unocha.org: املصدر
ُ
 األنشطة متويل ، ووحدة2016 آب/أغسطس 29من  اعتبارًاخدمة التتبع املايل  امل

 .يف العراق التابعة ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ةاإلنساني
كتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية التابعة ملاملايل التتبع إبالغ خدمة  تلقية للتمويل،، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة والوكاالت املنيالشركاء اإلنسانيرجى من مجيع يُ 
(FTS - http://fts.unocha.org )ملسامهات النقدية والعينية عن طريق الربيد اإللكرتوين: ابfts@un.org 

 لموصل ل العاجل لنداءا تنفيذل متويل مشرتك ختصيص

املشرتك لتمويل  صندوقلل ثايناملايل التخصيص ال، مت تفعيل داء املوصلناملكوانت الرئيسية املندرجة حتت  إىلمن أجل توجيه التمويل 
واملياه  ،املأوى واملواد غري الغذائية :يصالتخص يف إطار هذاهلذا العام. وتشمل اجملموعات ذات األولوية  لعراقيف ا اإلنسانية األنشطة

 وآلية االستجابة السريعة. ،والتعليم ،تنسيق وإدارة املخيماتو  ،مايةاحلو  ،واألمن الغذائي ،الصحية والنظافة والصرف الصحي

 صندوقال يكون لدىأن يُتوقع املتحدة واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية. و التمويل إىل وكاالت األمم  يذهبمن املقرر أن و 
يف  وترمجتهاالتعهدات  بكافة الوفاء عند هالصرف متاحة مليون دوالر أمريكي 45ىل إما يصل  تمويل اإلنساين يف العراقلاملشرتك ل

 فقد. وابإلضافة إىل ذلك، املاضي العاممنذ أتسيسه  صندوقال هذااألكرب يف اتريخ  هو تخصيصهذا ال ويعترب. مسامهاتصورة 
لتجهيز احتياطي الصندوق املشرتك للتمويل اإلنساين يف العراق من دوالر أمريكي  ماليني 4 مبلغ لعراقيف ااإلنساين نسق املخصص 
 ومنذ عاملموصل. لالستجابة املتحدة لوكاالت األمم احليوية بشكل ُمسبق لضمان استعدادية اإلنسانية  الحتياجاتاب خمزوانت
أملانيا  عدة دول منها منأمريكي  دوالر يونمل 22.1املشرتك للتمويل اإلنساين يف العراق  الصندوقتلقى  اترخيه، حىت 2016

مليون  1.5وأسرتاليا ) ،(مليون دوالر أمريكي 2.6السويد )و  ،(مليون دوالر أمريكي 6.8وهولندا ) ،(مليون دوالر أمريكي 11.2)
على اجلارية دعم العمليات إطار شركاء يف للهذا العام  مليون دوالر أمريكي 34ما يقرب من  الصندوق صرفقد و (. دوالر أمريكي

 واملوصل. األنبارطول ممرات 

 لزايرة موقعنا على االنرتنت:

 

، 
 freijsen@un.org الربيد اإللكرتوين: أيفو فرجيسن، مدير مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،

  1352880 751 964+، هاتف:attefors@un.org، الربيد اإللكرتوين: مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةيف الشؤون اإلنسانية  مسؤولةاتيفورس،  سيسيليا

 1352875 751 964+ :هاتف، kropf@un.org، الربيد اإللكرتوين: يف مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية االتصال كروف، مسؤول  فيليب
 www.unocha.org/iraq | www.unocha.org | www.reliefweb.int: على الروابط التاليةمكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  ميكنكم االطالع على النشرات اإلنسانية الصادرة عن
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