
 
 

 

 

       

 

 

  
  

 
 
  
   

     
  

 
  

 النشرة اإلنسانية
في العراق   

 نيسان/ أبريل 72/ الصادرة في 7102 أبريل/ مارس
 
 
 

 في هذا العدد 
 الموصل منشخص  0550555أكثر من فرار . 1ص

 توقف أوامر العودة اإللزامية في األنبار .2ص

من غرب األنبار شخص 050555من المحتمل فرار . 3ص  

 للتمويلتحديد شركاء ُجدد . 4ص

 
 

 في محافظة األنبار.ات مخيمأحد الأطفال في 
   بونديت ا: أوتشا / كالمصدر

 شخص 0550555تجاوز عدد األشخاص الفاّرين من القتال في الموصل 
 من األحياء السكنية الغربية 000،333فرار 

ال يزال معدل النزوح من غرب الموصل يتصاعد مع اقتراب القتال الستعادة غرب المدينة من تنظيم داعش في المدينة القديمة. إذ 
 4050555شخص من األحياء السكنية الغربية منذ أواخر شباط/ فبراير. وهناك ما يقدر بنحو  3020555فّر ما يقدر بنحو 

نيسان / أبريل0 فّر ما  20على الشركاء في المجال اإلنساني الوصول إليهم. وحتى ر تعذّ 0 ويشخص في مناطق غرب الموصل
شخص من القتال في مدينة  0430555مجموعه 

الموصل والمناطق المحيطة بها0 ومن مجموع 
م ال يزالون يعيشون منه 4020555هؤالء0 فإن 

إلحصائية حكومية. ويقيم  وفقا   في حالة نزوح
يمات النازحين ومواقع غالبية النازحون في مخ

الطوارئ إلى الجنوب والشرق والشمال من 
المدينة0 حيث يقدم الشركاء الحكوميون والشركاء 
في المجال اإلنساني المساعدة اإلنسانية. ويستعد 
الشركاء إلعداد مجموعة متنوعة من 

0 بما في ذلك حدوث موجة المحتملةالسيناريوهات 
 نزوح كبيرة.

 المخيمات لتلبية احتياجاتوتتسارع عملية بناء 
النازحين حديثا 0 واستيعاب األشخاص الذين قد 

 ون في المستقبل القريب.يفرّ 

 

 

 

 

 

 

 

 أبرز األحداث
 من غرب  استمرار ارتفاع أعداد النازحين

نازح في  3020555إلى  ليصل0 الموصل

 أبريل.نيسان/  20

  المتضررة أكثر من نصف المواقع المدمرة أو

 .كانت في المواقع السكنية في الموصل جدا  

 أوامر العودة اإللزامية في األنبار. توقف 

  ادةعالستيمكن أن تؤدي العمليات العسكرية 

من تنظيم داعش  األنبارغرب السيطرة على 

 شخص. 050555ما يصل إلى  نزوحإلى 

  التمويل شركاء صندوق أكثر من نصف

منظمات غير من اآلن الجماعي للعراق هم 

  حكومية وطنية.

 األعداد
المحتاجيناألشخاص  11 م   

عدد األشخاص 
 المستهدفين للمساعدة

2.0 م  

 3.1 م عدد النازحين

عدد األشخاص الذين 
 يعيشون خارج المخيمات

م 0.2  

عدد األشخاص 
المتضررين في 
 المجتمعات المضيفة

م  3.2 

 عدد العائدين
السوريين الالجئينعدد   

م 1 .7 
م 5 .23 

المصدر: خطة االستجابة اإلنسانية للعراق لعام  
اإلنسانية/  االحتياجات/ لمحة عامة على 2517

 مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة

ة ي ن ا س إلن ا ة  ب ا ج الست ا  خطة 

لتمويل  ا
 مليون 500  

)بالدوالر  7251المبلغ المطلوب لعام 
(األمريكي  

مليون دوالر  4.071 (  18%
 أمريكي(

تى ح يمثل التمويل في وحدة التتبع المالي
 2517 أبريل/ نيسان 20

 http://fts.unocha.org المصدر:

النزوح على طول ممر الموصل. المصدر: السلطات والشركاء في المجال اإلنساني. 
 .أرقام النزوح المنظمة الدولية للهجرة
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 في الغرببثُُلثين أضرار البنية التحتية أعلى 

 تؤدي األعمال القتالية العنيفة0 بما في ذلك النيران العشوائية إلى خسائر في البنية التحتية المدنية في مختلف أنحاء الموصل. ووفقا  
األخيرة التي أجراها كل من مركز األمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومحافظة نينوى للتقييمات 

اعتمادا  على صور األقمار الصناعية0 فقد شهدت المواقع السكنية أسوأ أضرار في البنية األساسية. وتشير التقييمات إلى أنه من 
موقعا  سكنيا 0 ويشكلون نسبة  10145كبير أو مدمرا  بالكامل نتيجة للقتال0 فإن هناك أكثر من  موقعا  متضررا  بشكل 10555بين 
في المائة من مجموع المواقع المدمرة. وقد شهدت البنية التحتية للنقل مثل الطرق والجسور على ثاني أعلى مستوى من الدمار0  00

 في المائة من المجموع الكلي. 15حيث بلغت 
 

مرة أسوأ مما هو عليه في األحياء الشرقية0 األمر  2.0لتحليل0 فإن الدمار الناجم عن الصراع في األحياء الغربية يصل إلى ووفقا  ل
الذي يفسر فرار األعداد الكبيرة من الغرب مقارنة بالشرق. وبما أن صور األقمار الصناعية ال تحدد إال األضرار الجسيمة والتدمير 

نطقة ي مھمن الضرر أعلى بكثير. هذا وقد شهد حي الجديدة0 و ا  نوع شهدتن يكون عدد المباني التي الكامل0 فمن المحتمل أ
قت بالمساكن التي لح إلى الثلث من بين األضرار ألضرارنسبة ا وصلتسکنية إلی الغرب من المدينة القديمة0 أشد األضرار0 حيث 

مبنى سكنيا  أو أصيبت بأضرار بالغة في  120 تم تدميرعلی مستوى المدينة. وفي األسبوع األخير من شهر آذار / مارس وحده0 
 حي الجديدة.

 

وال يزال هناك ما يقدر بنصف مليون شخص داخل غرب الموصل0 وكثير منهم معّرضون للحرمان الشديد0 والمخاطر الناجمة عن 
لنيران العشوائية0 واستخدامهم كدروع بشرية أو استهدافهم من قبل تنظيم داعش مباشرة. وال تزال معدالت االصابات مرتفعة0 حيث ا

إصابة إلى المستشفيات منذ منتصف تشرين األول/ أكتوبر0 وال تزال ُتشّكل مسألة الحصول على ما يكفي  00555ُأحيل أكثر من 
مشكلة كبيرة بالنسبة للعديد من سكان غرب الموصل. ويقوم الشركاء في المجال اإلنساني بتقديم المساعدة من الغذاء والمياه النظيفة 

في المناطق التي يمكن الوصول إليها في الغرب0 ولكن ألسباب لوجستية وأمنية لم يتمكنوا من تقديم المساعدة الطارئة في غرب 
 الموصل بالسرعة التي قدموها في الشرق.

 

 
يزال النازحون من الموصل يصلون إلى المخيمات ومواقع الطوارئ بمعدل سريع. المصدر: مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين/ ال 

 إيفور بريكيت

 

أكثر من نصف المواقع التي دمرت أو 

كانت في تضررت بشدة في الموصل 

 .سكنية مواقع

http://www.unocha.org/somalia
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 الشرق بشكٍل ثابٍت، على الرغم من االحتياجات اإلنسانية المستمرة ارتفاع حاالت العودة إلى

المناطق الُمستعادة في غرب الموصل0 على الرغم من أن تقارير تفيد قيام عدٍد قليٍل من  سجل بعد حاالت عودة رسمية إلىلم تُ 
النازحين من غرب الموصل بمغادرة المخيمات والتوجه إلى األحياء الغربية من المدينة. ومن المرجح أن ُيشّكل مدى الضرر الذي 

طأ في قدرة الناس على العودة إلى ديارهم0 مما يجعل حركات العودة أب لحق بالبنية التحتية في األحياء الغربية مقارنة بالشرق عائقا  
 550555بكثير مما كانت عليه في شرق الموصل. وال تزال العودة إلى األحياء السكنية الشرقية مستمرة0 حيث عاد أكثر من 

ين يزيد على نصف عدد األشخاص الذشخص إلى ديارهم في شرق الموصل والمناطق المحيطة بها وفقا  للسلطات العراقية0 أي ما 
 فروا من الشرق.

األحياء  نية الرئيسية فياالحتياجات اإلنسا تشكالن إمكانية الحصول على مياه الشرب النقية0 ونقص فرص العمل المتاحة إن  
ملة إمدادات المياه مليون لتر من الماء إلى شرق الموصل يوميا 0 لتك 2.3. ويستمر الشركاء في المجال اإلنساني في نقل الشرقية

التي تقدمها البلدية. ونتيجة للنقص في الوظائف في الشرق0 فإن مستويات الدخل منخفضة وفقا  لتقارير0 وال تزال هناك حاجة إلى 
 مساعدة غذائية تكميلية لعديد من األسر.

 

 توقف طلبات العودة في األنبار
 نازح جرّاء تلّقي تعليمات بالعودة إلى ديارهم 44،333تضرر أكثر من 

 
ى ديارهم في إل تهمعودتقتضي ب محافظة األنبار التابع إلىالخالدية  قضاء للنازحين المقيمين في مخيماتتعليمات تم إصدار 
دارة المخيمات0 المناطق  في أواخر آذار / مارس0 وذلك بناء على توجيه صادر عن مجلس محافظة األنبار. ووفقا  لشركاء تنسيق وا 

 شخص بهذا التوجيه0 بمن فيهم النازحون من الفلوجة والرمادي وهيت. 110555سيتضرر أكثر من 
 

شخصا ( غادروا المخيمات لبيوتهم بحلول بداية نيسان / أبريل. ووفقا  لقائمقام  725أسرة ) 125ووفقا  لمصادر حكومية0 فإن نحو 
ا تعرضت ألدنى قدر ممكن من األضرار0 وتم تقديم الخدمات الخالدية0 فقد اختارت هذه األسر العودة بمحض إرادتها ألن منازله

 األساسية لهم في مناطقهم0 وكانوا واثقين من أن األمان قد توّفر في هذه المناطق.
 

مكالمات من أشخاص متضررين جّراء تلّقي تعليمات بالعودة إلى ديارهم من مجلس  15تلقى مركز اتصاالت النازحين العراقيين 
 ر0 معربين عن حاجتهم إلى المساعدة والتدخل.محافظة األنبا

 
وفي أعقاب جهود الدعوة على مختلف المستويات0 أوقف 
محافظ األنبار إجراءات اإلعادة اإللزامية في األسبوع األول 
من نيسان / أبريل. وتعتزم سلطات المحافظة إنشاء لجان 
لمتابعة وضع النازحين في المخيمات0 بما في ذلك أي 

ة. ولم يتم اإلبالغ عن أي حاالت للعودة القسرية حركات عود
منذ هذا التاريخ0 على الرغم من استمرار عمليات العودة من 
مخيمات الخالدية. وحدثت تهديدات بالعودة القسرية بشكل 

 .متكرر في األنبار0 وفقا  لشركاء ميدانيين
 
انعدام األمن وأخطار المتفجرات والتوترات االجتماعية تعرقل 

 عودة الكثير من السكان
من بين األشخاص الذين يعيشون في مخيمات النازحين0 هناك الكثيرين الذين ال يستطيعون العودة إلى ديارهم: البعض ألن 

البعض اآلخر بسبب انعدام األمن المستمر أو وجود مخاطر المتفجرات0 أو بسبب االعتقاد بأن منطقتهم منازلهم قد ُدّمرت0 و 

من المرجح أن يؤدي حجم أضرار البنية 

 جعلالتحتية في غرب الموصل إلى 

عليه  يبكثير مما هأبطأ  حركات العودة

 .في الشرق

ستؤثر العودة اإللزامية من مخيمات 

 .نازح 000111الخالدية على أكثر من 

ال تزال تواجه األسر العائدة مخاطر تتمثل 

والتوترات الناجمة عن بأخطار المفجرات 

 .عدم التالحم االجتماعي

 7102مارس  آذار/ 31للهجرة المصدر: مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية 
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ملوثة بالعبوات الناسفة. وال يستطيع آخرون العودة إلى ديارهم بسبب المخاطر التي قد يواجهونها نتيجة للصراعات القبلية الجارية 
 بارتباطهم مع تنظيم داعش.في منطقتهم األصلية0 أو بسبب اعتقاد اآلخرين 

 
ألف عراقي من األنبار. وال يزال العائدون يواجهون  0700 هناك نحو 2514مليون عراقي عادوا إلى ديارهم منذ عام  1.0ومن بين 

لتنقل0 امخاطر تتمثل بالتلوث الناجم عن األخطار المتفجرة0 واالفتقار المتواصل للخدمات األساسية والقيود المفروضة على حرية 
بما في ذلك عمليات البحث عن الخاليا النائمة لتنظيم داعش0 وطرد األسر المشتبه في صلتها بهذا التنظيم0 وال سيما في الفلوجة 
وهيت. ومن خالل التقييمات التي ُأجريت في مناطق العودة في المحافظة0 فقد تبّين بأنَّ االفتقار إلى التالحم االجتماعي ُيشّكل 

 ة.مخاطر عالي
 

 شخص غرب األنبار 050555من المحتمل فرار ما يصل الى 
 ألف شخص يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في المحافظة 433يقدر بأنَّ أكثر من 

بالحديث عن خارج مدينة الموصل0 ال يزال تنظيم داعش يفرض قبضته على تلعفر وحويجة وغرب األنبار حيث يوجد مئات اآلالف 
 المدنيين المحاصرين حاليا . من

شخص في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في غرب األنبار0 وبالتحديد  1250555 – 1550555ويعيش ما يقدر ما بين 
في المائة منهم في القائم. ويهرب عدد قليل من الناس من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم  75في عانة وراوة والقائم0 وأكثر من 

شخص عبر موقع عبور  0100555 مّر أكثر من 2517داعش بشكل يومي. وفي الفترة بين كانون الثاني / يناير ونيسان / أبريل 
 0 بالقرب من الرمادي0 من األجزاء الغربية من المحافظة0 وفقا  لوزارة الهجرة والمهّجرين.10الكيلو 

وعلى الرغم من أنَّ موعد بدء العمليات العسكرية غير مؤكد حاليا 0 إاّل أنَّ الشركاء في المجال اإلنساني يستعدون لالستجابة لعدد 
شخص صوب شرق األنبار0 ومن المرجح أن يحتاج  050555نزوح  إلىمن السيناريوهات المختلفة. ويشير أسوأ السيناريوهات 

 شخص غربا  إلى سوريا. 150555كثير منهم إلى المساعدة اإلنسانية. ومن المتوقع أن يهرب نحو 

وستحدد طبيعة ومدة العملية العسكرية عدد النازحين واحتياجاتهم. ويقوم الشركاء في المجال اإلنساني بإعداد استجابة مرحلية: وهي 
وى األول لالستجابة في حاالت الطوارئ0 حيث يجري توفير الغذاء والماء والرعاية الصحية وخدمات الصرف الصحي للنازحين المست

قطعة أرض في  40055في نقاط تجمع محددة0 تليها مرحلة تقديم المستوى الثاني لالستجابة0 وهي مرحلة الدمج. ويوجد نحو 
 شخص. 270555ر0 والتي يمكن أن تستوعب ما يصل إلى المخيمات ومواقع الطوارئ في شرق األنبا

أكثر من نصف شركاء صندوق التمويل الجماعي للعراق هم اآلن من 
 منظمات غير حكومية وطنية

منظمة غير حكومية  02ومن خالل المضي قدمًا في التزامات "الصفقة الُكبرى" بتحقيق المزيد من التوطين، يحدد الصندوق 

 خالل دورات تدريبيةمؤهلة جديدة من 

أجرى صندوق التمويل الجماعي اإلنساني للعراق مجموعة من الدورات التدريبية في مختلف أنحاء العراق لدعم الشركاء الحاليين 
دخال شركاء ُجدد.  المؤهلين وا 

ية لغتين العربوالسليمانية بالّ جديدة في دهوك وأربيل وكركوك شريكة محتملة منظمة  02أجرى الصندوق تدريبات على أهلية  إذ
 شريكا   25منظمة لتقييم القدرات مما أدى إلى تحديد  34. وعقب التدريب0 خضعت 2510ديسمبر كانون األول/ واإلنجليزية في 

. ونتيجة لذلك0 أصبح اآلن أكثر من نصف المنظمات غير ةوطني منظمة 17من منظمات دولية0 و ممنه 12وكانت  0جديدا  
 منظمات غير حكومية وطنية.من منظمة غير حكومية شريكة اآلن  133الحكومية البالغ عددها 

الشرکاء في المجال اإلنساني  يستعد

 ياهالطارئة والم ةيلالستجابة لألغذ

والصرف الصحي لما  يةالصح يةوالرعا

 .شخص 010111 یإل يصل

http://www.unocha.org/somalia
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دورات تدريبية في بغداد ودهوك -في المائة من الشركاء  00تضم -منظمة شريكة مؤهلة  117شخصا  آخر من  105وحضر 

صندوق التمويل الجماعي اإلنساني للعراق في آذار / تطوير وميزانية وأربيل وكركوك والسليمانية بشأن وضع مقترحات مشروع 

اء في بغداد لشركلتدريب ادورات  بعة لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةمارس. كما عقدت وحدة التمويل اإلنساني التا

آذار/  25الذي تم إصداره في  2517عام األول لتخصيص للودهوك وأربيل وكركوك لدعم تقديم المقترحات في نظام إدارة المنح 

 .2517اإلنسانية لعام االستجابة خطة في  مارس لدعم البرامج ذات األولوية

 
 
المطلوب في أمريكي مليون دوالر  500على اإلنترنت. ومن أصل مبلغ ال  2517اآلن خطة االستجابة اإلنسانية لعام  فرو وتت

 في المائة من المجموع المطلوب. 10مليون دوالر0 وهو ما يمثل  173.4الخطة0 تم بالفعل تلقي مبلغ 
 

 زورونا على األنترنت

 

 لمزيد من المعلومات0 يرجى االتصال على
 freijsen@un.orgإيفو فريجسن0 رئيس مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على 

 6086 780 782 964+0 هاتف pond@un.orgكايت بوند0 مسؤولة قسم التقارير0 
 | www.unocha.org/iraq | www.unocha.orgويمكن الحصول على النشرات اإلنسانية لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية من خالل زيارة المواقع التالية: 

www.reliefweb.int 
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