
 
 

 

 

       

 

 

  
  

 
 
  
   

     
  

 
  

 النشرة اإلنسانية
في العراق   

 أيار/ مايو 01/ الصادرة في 7102 أبريلنيسان/ 
 
 
 

 في هذا العدد 
 الموصل غرب منشخص  4000000أكثر من فرار . 1ص

 استخدام طرائق توزيع النقد في شرق الموصل .2ص

من تلعفر شخص 00005 أكثر من فرار. 3ص  

 اإلنسانية في الحويجةتدهور األوضاع . 4ص

 
 

 المصدر: مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين/ ايفور بريكت

  
 نسمة 4000000تجاوز عدد السكان الفارين من غرب الموصل 

 ال تزال األوضاع اإلنسانية في األحياء الغربية تشكل مصدر قلٍق كبيرٍ 
عدد األشخاص الفارين من يتصاعد ال يزال 

بشكل ثابت. ومع غرب مدينة الموصل 
األخذ بعين االعتبار عودة حوالي 

شخص إلى المناطق التي يمكن  320000
ب النازحين من غر عدد بلغ يالوصول إليها0 

 وفقا  شخص  4140000حوالي الموصل 
أيار/  10 اعتبارا  من ات العراقيةللسلط
وبذلك يصل العدد اإلجمالي  مايو.

لألشخاص النازحين من مدينة الموصل 
 0220000والمناطق المحيطة بها إلى 

منهم حوالي مايو / أيار0  10شخص حتى 
يعيشون حالة  اشخص ال يزالو  4000000

النزوح. وقد فرَّ معظم النازحين إلى 
المخيمات ومواقع الطوارئ حيث يجري 

اإلنسانية لهم. إنَّ  تقديم المساعدات
ما يقدر بنحو يواجهها األوضاع التي 

شخص يعيشون في مناطق  3000000
التي يسيطر عليها تنظيم و غرب الموصل0 

 ُتشّكل مبعث قلٍق کبيٍر للشرکاء في داعش0
المجال اإلنساني0 حيث هناك صعوبة كبيرة 

ي مجال الصحة من المخاطر المحتملة لتفشي األمراض المنقولة في الحصول على الغذاء ومصادر المياه النظيفة. ويحذر الشركاء ف
 عن طريق المياه مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بسرعة.

 

 

 مناطق شرق الموصل تشهد ارتفاعا  في عودة النازحين0 واشتداد الحاجة إلى األموال
 نداء االحتياجات المعقدة التباع نهج مرن لتقديم المساعدة

 أبرز األحداث
  0يوجد  إذاستمرار النزوح من غرب الموصل

نازح حاليا  من مدينة غرب  4140000
 أيار/ مايو. 10الموصل اعتبارا  من 

 شرق في النقدية المساعدات البدء ببرامج 
 .الموصل

 تلعفر من شخص 50000 من أكثر فرار 
 .والماء الغذاء بسبب نقص

 األمن انعدام الحويجة يواجهون السكان في 
 .األسعار ارتفاع مع الغذائي

 من أمريكي دوالر مليون 44 تخصيص 
التمويل اإلنساني الجماعي للعراق0  الصندوق

 .األولوية ذات لتمويل المشاريع

 األعداد
11 م األشخاص المحتاجين  

عدد األشخاص 
 المستهدفين للمساعدة

2.0 م  

 3.1 م عدد النازحين

عدد األشخاص الذين 
 يعيشون خارج المخيمات

م 5.2  

عدد األشخاص 
المتضررين في 
 المجتمعات المضيفة

م  3.2 

 عدد العائدين
السوريين الالجئينعدد   

م 1 .7 
م 0 .23 

المصدر: خطة االستجابة اإلنسانية للعراق لعام  
اإلنسانية/  االحتياجات/ لمحة عامة على 2014

 مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة
 

ة ي ن ا س ن إل ا ة  ب ا ج ت س ال ا ة   خط

لتمويل  ا
 مليون 505  

)بالدوالر  4201المبلغ المطلوب لعام 
(األمريكي  

 مليون دوالر أمريكي( 712 ( 22%
تى ح يمثل التمويل في وحدة التتبع المالي

 2014 مايوأيار/  5
 http://fts.unocha.org المصدر:

 
 

النزوح على طول ممر الموصل. المصدر: السلطات والشركاء في المجال اإلنساني. 
 .المنظمة الدولية للهجرةأرقام النزوح 
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أربعة أشهر من استعادة شرق مدينة الموصل من تنظيم داعش0 عاد مستوى نسبي من الحياة الطبيعية إلى شرق مدينة الموصل.  بعد
ويتوزع السكان في أحياء شرق الموصل بسرعة0 حيث يعود الناس إلى ديارهم ويلتمس النازحون الجدد من غرب الموصل وتلعفر 

 المجتمعات المضيفةالمأوى مع األصدقاء والعائلة0 أو مع 
 
 

 شخص الى منازلهم شرقى الموصل 111،111عودة ما يصل الى 
 

شخص0 حتى نهاية نيسان/ أبريل0 أي ما ال يقل عن  1050000و  500000يقدر عدد العائدين إلى شرق مدينة الموصل ما بين 
شخص من  500000نصف عدد الذين فروا من قبل. وتفيد مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بمغادرة أكثر من 

. 2014وبداية نيسان/ أبريل  2010إلى ديارهم في شرق مدينة الموصل وأطرافها ما بين نهاية عام  وعودتهممخيمات النازحين 
 حاق األطفال بالمدارس0 واستئناف الحياة الطبيعية.الت0 وفرص العمل0 و اأُلسروكان من بين أسباب العودة لم شمل 

 
 من غرب الموصل إلى شرق الموصل. وتشير األرقام الحكومية وباإلضافة إلى ذلك0 أفادت السلطات العراقية أيضا  إلى فرار السكان

شخص فروا من غرب الموصل إلى شرق المدينة في األسبوع األخير من نيسان/ أبريل وحده. فيما  140000إلى أن أكثر من 
ل نسبة كبيرة من الناس الهاربين من تلعفر أيضا  السكن مع األهل واألصدقاء في شرق الموصل.  فضَّ

 
زايد عدد السكان في شرق مدينة الموصل 0 أصبحت االحتياجات أكثر تعقيدا : فالنازحون الُجدد يحتاجون إلى مساعدات ومع ت

 العائدة والمقيمية والمجتمعات المضيفة إلى دعم طويل األمد لكسب العيش. اأُلسرإنسانية0 في حين تحتاج 
 

 المصدر: كيت بوند    األسواق مفتوحة في شرق الموصل0 إاّل أنَّ القوة الشرائية ال تزال ضعيفة

 

 ال يزال ُيشّكل الغذاء الحاجة األولوية في شرق الموصل
 

حاجة  لشكّ إلى أن الغذاء ال يزال يُ تشير التقييمات تعمل واإلنتاج متاح0 ولكن إنَّ طرق التجارة في شرق المدينة مفتوحة0 واألسواق 
 أولوية.

عاد ما ال يقل عن نصف األشخاص الذين 

فروا من شرق الموصل إلى ديارهم 

شملهم مع األسر والبحث عن  ليجتمع

 عمل.

يتوافر الغذاء على نطاق واسع في شرق 

من الغذائي يستمر في الموصل، لكن األ

 القوة الشرائية ضعفبسبب التدهور 

 .للسكان

http://www.unocha.org/somalia
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تشير تحليالت األمن الغذائي التي أجريت في آذار / مارس إلى أن األمن الغذائي ال يزال يشكل مصدر قلٍق. حيث أنًّ األسواق و 

اآلجل ّدين الغذاء بال تقوم بشراءلذا 0 التي ال تملك دخال   اأُلسرن تعمل على نطاق واسع وأصبحت المصدر الرئيسي للغذاء0 ولك
ا قدمهمن أصحاب المحال التجارية أو تقترض األموال. وعلى الرغم من ذلك0 ما زال االعتماد على المساعدات الغذائية التي ت

لى الرغم 0 عمحدود   -لوطني للدعم الغذائي برنامج العراق ا -جدا . إن الوصول إلى نظام التوزيع العام  المنظمات اإلنسانية كبير
من تسجيل تحسينات طفيفة في شرق مدينة الموصل منذ بداية العام. ويرتبط انعدام األمن الغذائي في شرق الموصل ارتباطا  وثيقا  

ساعدات الغذائية ين بأنَّ المالنازحة والعائدة. ويفيد مرکز اتصاالت النازحين العراقي اأُلسربالبطالة وانخفاض الدخل0 وال سيما بين 
 فهمتصلون في مختلف أنحاء العراق0 نصالمجهها أکبر المخاوف التي يوا دائما   تشكل لألغذية والرعاية الصحية والمأوىوالنقدية 

 تقريبّا يتصلون من نينوى.
 

 سيساعد توفير المساعدات النقدية وسبل العيش على تعزيز االنتعاش الذاتي
 

حيا  سكنيا  من أحياء  45وجد تقييم االحتياجات المشترك بين الوكاالت والمجموعات المتعددة الذي أجري في نيسان / أبريل في 
كانت األسواق مفتوحة0 فإن نسبة كبيرة من الناس لم يحصلوا على الموصل التي يمكن الوصول إليها0 أنه بغض النظر عما إذا 

في المائة من المناطق  05أي دخل في الشهر السابق0 وكانوا يعتمدون على اقتراض األموال من أجل شراء المواد الغذائية. وفي 
التكيف السلبية  استراتيجيات بأن معظم السكان يشترون الغذاء عن طريق االقتراض. ويؤدي انتشارالتقييم التي جرى تقييمها0 وجد 

 المقيمة وتقليص القدرة على مواجهة الصدمات. اأُلسرهذه إلى زيادة ضعف العديد من العائدين و 
 

وخلص التقييم إلى أنه من أجل التخفيف من حدة الضعف0 وبدء سبل كسب العيش0 وتعزيز االقتصاد المحلي0 فإن االنتشار الواسع 
عاش أفضل وسيلة للجهات الفاعلة في المجال اإلنساني لدعم االنت تعتبرقتران مع البرامج المدرة للدخل الالنطاق للمساعدة النقدية با

 الذاتي لألشخاص في شرق الموصل.
 

 التوزيعات النقدية في شرق الموصل دءب

إلى النتائج المستخلصة من تقييم االحتياجات المتعددة القطاعات ومراجعة وظائف السوق المشتركة بين الوكاالت0 بدأ  استنادا  
قدية متعددة نة0 باإلضافة إلى القيام بتوزيعات اأُلسر الشركاء في المجال اإلنساني إجراء تقييمات لمواطن الضعف على مستوى 

أسرة توزيعات نقدية  005أسرة0 وتلقت  10510األغراض في شرق الموصل في منتصف نيسان / أبريل0 وتم حتى اآلن تقييم 
شخص في شرق مدينة  200000متعددة األغراض لمرة واحدة. ويجري حاليا  توسيع نطاق المخطط بسرعة بهدف الوصول إلى 

 1200000. وتهدف مجموعة المساعدات النقدية المتعددة األغراض إلى الوصول إلى 2014الموصل بحلول نهاية حزيران/ يونيو 
 شخص في الموصل هذا العام كجزء من االستجابة في مختلف أنحاء البالد0 بما في ذلك المناطق المحيطة بمدينة الموصل.

  
ومع استمرار نزوح الناس إلى شرق مدينة 
الموصل بسبب العمليات العسكرية في غرب 
المدينة0 ستبقى هناك حاجة ملّحة للمساعدة 
الُمنقذة للحياة. وفي الوقت ذاته0 تحتاج 
مجتمعات المقيمين والسكان المضيفين 
والعائدين إلى برامج لتوليد سبل العيش 

يق مع مبادرات تحقيق بالتنسيق الوث
االستقرار من أجل إعادة إنشاء الهياكل 
األساسية والخدمات في المدينة. إنَّ مرونة 
برامج القائمة على النقد0 باالقتران مع 
المشاريع الُمدّرة للدخل0 والدعم اإلنساني 
المتواصل سيساعد أكثر الفئات السكانية 

القائمة على النقد  البرامج ستساعد

ة للدخل والدعم در  والمشاريع الم  

ر األكثالسكانية اإلنساني للفئات 

 .الوضع المعقد تداركعلى  ضعفا  

 

 بوند: أوتشا / كيت المصدرر إلى حدود إقليم كردستان العراق. األشخاص الفارين من تلعف وصول

كانت الغالبية العظمى من الناس في 

 ،دخال   ال تملكاألحياء التي تم تقييمها 

ينالطعام وتشتري   .بالدَّ

http://www.unocha.org/somalia
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 في شرق مدينة الموصل. المعقد اإلنساني الوضعضعفا 0 على تدارك 

 
 شخص من تلعفر الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش 50000فرار أكثر من  

 إن الحاجة للماء والغذاء تدفع االالف إلى الفرار
شخص من منطقة تلعفر الخاضعة لتنظيم داعش باتجاه منطقة زمار0 وهي منطقة تقع شمال شرق المدينة  50500فر أكثر من 

في إقليم كوردستان العراق في أواخر نيسان/ أبريل. بعد ذلك0 تم نقل هؤالء النازحين حديثا  إلى المخيمات والمجتمعات المضيفة 
ي األسابيع المقبلة ف خاص من تلعفر وغربي مدينة الموصلاقية فرار آالف االشحيث يتم تقديم المساعدة لهم . وتتوقع السلطات العر 

شخص في تلعفر  300000إلى  200000أيار/ مايو0 ال زال هناك ما يقرب من  10مع استمرار العمليات العسكرية. واعتبارا  من 
 والمناطق المحيطة بها تحت سيطرة تنظيم داعش.

 
 استمرار تدهور األوضاع اإلنسانية في الحويجة  

 إنخفاض مستوى النزوح بالرغم من شحة الموارد في القضاء
بلغت منذ بداية شباط/ فبراير. و انخفض معدل النزوح من قضاء الحويجة بشكل ملحوظ نتيجة ألنشطة تنظيم داعش في المنطقة 

شخص بمعدل أسبوعي. وبحلول  40000عندما فر أكثر من  2010نسبة النزوح من المنطقة ذروتها في كانون األول/ ديسمبر 
نهاية شهر نيسان/ أبريل0 كان تدفق الناس قد انتهى بشكل كامل. ويمكن أن تكون هناك عوامل مختلفة مسؤولة عن هذا االنخفاض 

 500000زوح0 بما في ذلك الزيادة المحتملة في أنشطة تنظيم داعش الرامية إلى منع الناس من الفرار. ويقدر أن ما يقرب من في الن
   شخص قد يبقون في الحويجة تحت سيطرة تنظيم داعش. 000000 –

 
ين إلى انتقلت نسبة أكبر من النازحإن حركة نزوح الناس من منطقة الحويجة قد تغيرت أيضا  خالل األشهر القليلة الماضية0 حيث 

محافظة صالح الدين0 وبقيت نسبة أقل منهم في محافظة كركوك. وفي نيسان/ أبريل0 ارتفع عدد األشخاص الوافدين من الحويجة 
 شخصا . 250شخص0 في حين ارتفع عددهم في كركوك بنحو  30000إلى صالح الدين بنحو 

 
في قضاء الحويجة مستمرة في التدهور0 حيث أصبحت مخزونات الغذاء والماء نادرة مع أفاد النازحون بأن الظروف اإلنسانية 

ارتفاع األسعار0 ولكن لم يبلغ عن أي حاالت سوء تغذية. وتشير التقارير إلى إن األشخاص الفارين من منطقة الحويجة يواجهون 
النزوح. كما أفادت التقارير بأن أشخاصا  من  مخاوف أمنية خطيرة ومضايقات محتملة من الجماعات المسلحة على طول طرق

م يدعمون تنظيم بأنه دعات المضيفة تنبذهم بسبب اإلعتقاالحويجة يواجهون مضايقات ومعاملة قاسية في مواقع النزوح0 وأن المجتم
 داعش أو لديهم صالت مع التنظيم. أفاد شرکاء الحماية بأن المعاملة القاسية للنازحين من الحويجة أوسع انتشارا  في صالح الدين.

  

مليون دوالر للمشاريع ذات  44تخصيص صندوق التمويل اإلنساني في العراق: تم 
 األولوية 

 3بتأريخ  2014لتخصيص القياسي األول لصندوق التمويل اإلنساني الجماعي للعراق لعام انعقد اجتماع لدفاع المجموعة حول ا
مليون دوالر لدعم األنشطة ذات األولوية  44أيار/ مايو. وأّيد منسق الشؤون اإلنسانية0 بالتعاون مع المجلس االستشاري0 تخصيص 

أيار/  10و  5مشاريع المعتمدة لعملية مراجعة تقنية بين . وستخضع جميع ال2014في خطة االستجابة اإلنسانية للعراق لعام 
 مايو.

 
يوما  واألغذية العاجلة المنقذة للحياة والجاهزة لألكل  30لمدة  لأُلسرويخضع مشروع التمويل الذي يغطي توزيع الحصص الغذائية 

لحاالت الطوارئ التابع لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون  في الموصل للمراجعة النهائية مع الصندوق المركزي لإلستجابة
 نازح خالل ستة أشهر. 4550000ماليين دوالر أمريكي لتقديم المساعدة ل  10اإلنسانية. وقد تم البحث في تخصيص 

مداد في بعد ستة أشهر من قطع طرق اإل

المدينة، أفاد النازحون بأن إمدادات الغذاء 

 .نضبتوالمياه في تلعفر قد 

http://www.unocha.org/somalia
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مليون دوالر  204قي في المائة فقط 0 حيث تم تل 21نسبة  2014أيار/ مايو0 تم تمويل خطة االستجابة اإلنسانية لعام  3وحتى 
مليون دوالر أمريکي المطلوبة لالستجابة اإلنسانية. كما أن هزيمة تنظيم داعش في الموصل لن يكون  504.0أمريکي من أصل 

مؤشرا  لنهاية االحتياجات اإلنسانية في العراق. وسيبقى التمويل السخي الحجر األساس في تلبية االحتياجات العاجلة للعراقيين الذين 
اصلون الفرار من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في تلعفر والحويجة وغرب األنبار. إذا حصل نقص في تمويل خطة يو 

 اإلستجابة اإلنسانية0 فإن اآلالف من العراقيين قد ال يحصلون على المساعدة التي يحتاجون إليها.
 

 

 

 
 زورونا على األنترنت

 

 يرجى االتصال علىلمزيد من المعلومات0 
 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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