
 
 

 

 

       

 

 

 
 
 
 
  
   

    
 

 
 

 في هذا العدد
فرار السكان من العنف في الفلوجة. 1ص   
تواصل االستجابة في حاالت الطوارئ. 2ص   
اإلستعداد لسد الموصل. 3ص   
 اإلحتياجات المتزايدة تفوق المصادر. 4ص 

 
 

لنشرة اإلنسانية في العراقا  
حزيران/ يونيو 01الصادرة في  6102 أيار/ مايو  

 
 
 

 

 ماذج النزوح في الفلوجة: المصدر: السلطات والشركاء في المجال اإلنساني. أعداد النازحين من منظمة الهجرة الدوليةن
 

كانت الهام وأوالدها الخامسة من بين آالف الفارين من الفلوجة في األسابيع األخيرة. 

  المصدر: أوتشا، ثيمبا ليندن
 فرار آالف األسر من الفلوجة

 من المحتمل بأن يكون هناك اآلالف من السكان في حالة تنقل في خضم القتال الدائر

أيار/ مايو.  22يوم  تنظيم داعش منبدأت قوات األمن العراقية العمليات العسكرية الستعادة السيطرة على الفلوجة في األنبار 
شخص من الفارين من الفلوجة  03،888حيث وصل إلى أكثر من  الناس من الفلوجة بأعداد متزايدةومنذ ذلك الحين، يفر 

حزيران/ يونيو. وقد فر معظم الناس في البداية من المناطق المحيطة بالفلوجة. كما أشارت  10والمناطق المحيطة بها بحلول 
حزيران/ يونيو عندما بدأت العمليات العسكرية في مركز المدينة. وفي  7ارير إلى مغادرة األسر مدينة الفلوجة نفسها بتأريخ التق

 .األيام القليلة الماضية، ُسمح لعشرات اآلالف من الناس مغادرة مركز المدينة

فضاًل عن استعداد المئات من  ،دة فرص فرار األسروتأتي الزيادة المفاجئة في النزوح في أوائل شهر حزيران / يونيو بعد زيا
األسر األخرى تحمل المخاطر العالية جدًا في محاولة الهروب، وأحيانًا تلحقها عواقب وخيمة. وتشير بعض التقارير إلى غرق 

إلرتجالية. ويتم فصل أو التعرض لإلصابة أو القتل على يد القناصين أو األجهزة المتفجرة ا بعض الناس أثناء محاولتهم الهروب
العديد من األسر أثناء هروبهم حيث يوضع الرجال والفتيان في سن المراهقة في مكان منفصل عن أسرهم إلجراء الفحص 

 .األمني

ما يبدو هناك القليل من  ، وعلىفعالً  إن وجد ؛ هذااخل الفلوجة تعاني من شحة الغذاءبأن األسر التي ال تزال محاصرة دعتقد يُ و 
األمراض. وفي الوقت الذي ال توجد فيه احصائية دقيقة حول  تفّشيمصادر المياه الصالحة للشرب. وهناك مخاطر كبيرة في 

مم المتحدة بأنه يمكن أن يكون هناك اآلالف من األسر. ليس هناك ما هو أكثر أعداد المدنيين الموجودين في المدينة، تقّدر األ
دعوة جميع أطراف وتواصل األمم المتحدة والشركاء  أهمية من ضمان حماية المدنيين والحصول على المساعدات الُمنقذة للحياة.
  .لدوليالصراع إلى بذل كل جهد ممكن للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون اإلنساني ا

 

برز األحداث  أ

  لطوارئ في حاالت ااالستجابة إستمرار تقديم
نبار للنازحين من مدينة الفلوجة في األ

المأوى وهناك نقص في  ربيل. أمخمور في و 
 المخيمات المعدة مكتظةو  في كال الموقعين

 .بالسكان
  على مؤخرًا شخص  108،888ح نحو نز

هذا خالل نبار والموصل طول ممرات األ
 .العام

 العديد تواجه و  ذالتمويل اإلنساني آخذ في النفا
  .مج خطر اإلغالقمن البرا

د  األعدا

 18 م األشخاص المحتاجين

عدد األشخاص 
 المستهدفين للمساعدة

 7.3 م

 3.3 م عدد النازحين

عدد األشخاص الذين 
 يعيشون خارج المخيمات

م 3  

عدد األشخاص 
المتضررين في 
 المجتمعات المضيفة

م  3.2 

 عدد العائدين
 عدد الآلجئين السوريين

م  0.7 
م  0.25 

للعراق لعام  المصدر: خطة االستجابة اإلنسانية 
/ / لمحة عامة على اإلحتياجات اإلنسانية2812

 مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة

ة ب جا االست ي خطة  ن سا إلن  ةا

لتمويل  ا

 مليون 021  
)بالدوالر  2812لعام المبلغ المطلوب 

(األمريكي  
 مليون دوالر أمريكي( 582)  33%
 بتأريخل خطة االستجابة اإلنسانية تموي
 2812 حزيران / يونيو 10
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لمجموعات ا  
 المنظمات الرئيسية والمشاركة

دارة المخيم  UNHCR تنسيق وا 
NRC 

 UNICEF التعليم
Save the 
Children 

سبل العيش في حاالت 
التالحم  -الطوارئ

 اإلجتماعي

UNDP 
DRC 

مجموعة اإلتصاالت في 
الطوارئحاالت   

WFP 

 WFP األمن الغذائي
ACTED 

 WHO الصحة
IMC 

 WFP النقل واإلمداد

 الحماية
 حماية الطفل -
 
 العنف الجنسي -
-  
 مكافحة األلغام -
- HLP 

UNHCR 
DRC 

UNICEF 
Save the 
Children 
UNFPA 

NRC 
UNMAS 

MAG 
UNHABITAT 

NRC 
 

المأوى واللوازم غير 
 الغذائية

UNHCR 
NRC 

الصحي الماء والصرف 
 والنظافة الصحية

UNICEF 
             ACF 

التنسيق والخدمات 
 المشتركة

OCHA 
NCCI 

 UNHCR النقد لألغراض المتعدده 
Mercy Corps 

 UNICEF آلية االستجابة السريعة
WFP 

 
 

 

 

تمتلك األسر التي تمكنت من  مل  
األمان أي شيء بر الوصول إلى 

 بحاجة إلى كل شيءوكانت 
 

 

المنزلية على النازحين من الفلوجة في مخيمات عامرية الفلوجة.  توزيع اللوازم
 : المنظمة الدولية للهجرة في العراقالمصدر

للنازحين في  في حاالت الطوارئاالستجابة تواصل تقديم  تقارير حول تفاقم األوضاع اإلنسانية بصورة متزايدة في الفلوجة
 مواقع متعددة

تقع الفلوجة، و عامرية معظم النازحين من الفلوجة إلى  توجه
جنوب المدينة، حيث أعدت  كلم 38على بعد  البلدة هذه

حكومة العراق والشركاء الخيام والمياه والصرف الصحي 
 مليئة بالسكاناآلن . هذه المخيمات الصحية مقدماً  والمنشآت
الشركاء في المجال اإلنساني بالتعاون مع الحكومة وتعمل 
، بما في ذلك إنشاء مخيمات أخرى على وجه السرعةعلى 
الحبانية مدينة الخالدية و في البلدات المجاورة  فياثنين 

  السياحية.

 
تمتلك  مل. األهلوفي مخيم هناك في المدارس  مالفلوجة باتجاه الشرق، ويتم استضافتهمناطق شمال من  أيضاً بالفرار  السكان والذ

بذل جهود كبيرة لتقديم المساعدة الطارئة األمان أي شيء وكانت بحاجة إلى كل شيء. وتُ  بر األسر التي تمكنت من الوصول إلى
أنشطة  تقديملوازم المنزلية األساسية والرعاية الصحية. ويجري حاليًا للنازحين حديثًا، بما في ذلك المأوى والمياه والمواد الغذائية وال

 توفير الدعم النفسي.بلفرق المتنقلة تقوم امتخصصة لألطفال والنساء و 

يناير  /الوصول إلى الفلوجة منذ أن وقعت تحت سيطرة جماعات المعارضة المسلحة في كانون الثاني مناألمم المتحدة  تتمكنلم 
عدد إذ أن في الفلوجة.  نمن المدنيين المتبقي 08،888حوالي ما ُيقدر بعمل الشركاء في المجال اإلنساني مع . و 2814عام 

، مخزونات الطوارئ تقريباً  تنضبكما نطاق األزمة القدرة اإلنسانية. قد تخّطى و  ،بكثير الممقررالنازحين أعلى من هذا الرقم 
مع ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود و األموال، وهناك عدد قليل من الشركاء في الخطوط األمامية.  إلىوكالة  حيث تحتاج كل

من األطفال  ع وجميعهم تقريباً األمراض المعدية. ال يوجد سوى دعم محدود للرضّ  تفّشيمن المرجح فالظل والماء الصالح للشرب، 
المستوى المتدّني  إلى جانب مستضداتالانخفاض مستوى كما يؤدي  لم يتم تطعيمهم.ممن الذين كانوا خارج سيطرة الحكومة 

 األمراض بشكل أكبر. تفّشيمخاطر إلى زيادة لنظافة والصرف الصحي ل

نبار يقيمون بالفعل في مخيمات بالقرب من نازح من أماكن أخرى في األ 70،888أكثر من كان قبل العملية العسكرية األخيرة، 
تقديم المساعدة في حاالت الطوارئ  يواصل الشركاء في المجال اإلنساني أيضاً و الفلوجة. عامرية الحبانية و و  الخالدية فيالفلوجة 

محافظة  غرب فيكيلو  10في مخيم الوفاء ومخيم  ، بما في ذلك في المواقع المؤقتةالصراعمن  ينألشخاص آخرين متضرر 
 االنبار.

 
 نسانية سيناريوهات التخطيط لحاالت الطوارئ اإل تجسيد 

في األزمة اإلنسانية في العراق  تكمن 
 ةالناجمغير المتنبئ بها و موجات النزوح 

قوات األمن وقد كثّفت المسلح.  الصراععن 
العراقية والجماعات المسلحة المتحالفة معها 
العمليات العسكرية الستعادة المناطق التي 

كانون  منذ عليها تنظيم داعشيسيطر 
 .2812يناير  الثاني/

قدر يُ فقد نزح مؤخرًا ما ونتيجة لذلك، 
شخص على طول  108،888حوالي ب

؛ وقد عاد نبار والموصل هذا العامممرات األ
 أكثر من الذ كما. منهم لمناطقهمكثير ال

 في الممجال اإلنسانيالسلطات والشركاء  . المصدر:ممرات الموصل واألنبار

http://www.unocha.org/somalia
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تشكل مسألة توفير أماكن للنازحين 
 الُجدد مشكلة كبيرة

 

 

 

 

 

 

 

، وبذلك يتخطى تم نقل مئات األسر 
 والبالغة المقررةة تمخيم اآلن قدر ال

 أسرة 1،888
 
 
 
 
 
 
 

التخطيط للتأهب في سياق  يجري
 واألوضاع المتقلبةالمسلح  الصراع

 التي نسانيةاإلعملية المالية و الزمة واأل
 في التمويل تعاني نقصاً 

 
 
 
 
 
 
 

. وخيمةلعمليات العسكرية عواقب إنسانية كان ل. و 2814يناير عام  /كانون الثانيمنازلهم منذ بالفرار من مليون عراقي  3.3 
على نطاق ذلك سيعتمد ، و أعمال العنف الجارية نزوح أو تضرر المزيد من السكان منمن المتوقع خالل األشهر الستة المقبلة و 

 ال تزال خطة الطوارئ ت، كان2812لعام نسانية خطة االستجابة اإلفيه في الوقت الذي وضعت و ومدة وشدة العمليات العسكرية. 
األنبار والنزوح  في الممرعلى طول  ةالنزوح المستمر  لالستجابة إلى عملياتلذلك ال يتم تضمين التكاليف المطلوبة و تطوير. قيد ال

 في المستقبل ال سيما من الموصل.

 

 مخمور في محافظة أربيلالمناطق المحيطة بمن العنف في  السكان فرارتواصل 
 جبهة عسكرية نشطة أخرى في شمال العراقهناك 

 قضاءجنوب شرق الموصل في  فيوتحديدًا 
مارس، شهر آذار/ منذ أواخر فمخمور في أربيل. 

شتباكات بالفرار من اإلشخص  14،888نحو  الذ
 كافية مساحةوتشكل مسألة توفير مسلحة. ال

مشكلة القتال  الذين نزحوا بسببدد جُ اللألشخاص 
طاقته قريب المخيم ديبكه وقد تجاوز . كبيرة

 أنشئ ، حيثشخص 0،888 االستيعابية البالغة
السلطات المحلية  وتقومفي الملعب المحلي.  مخيم

 بتوفيروالشركاء في المجال اإلنساني 

كركوك.  إلىمعظمهم  وتوجه المخيم، واوغادر  على الكفالةشخص  4،288نحو  حصل. وقد لنازحين حديثاً لحتياجات اإلنسانية اإل
 لة.شخص يعيشون بين الخط األمامي العسكري الحالي والضفة الشرقية لنهر دج 38،888حوالي وهناك مايقدر ب

 
 دة مؤخرا  الواف األسر في استيعاب تهقدر يتخطى  كرماوا مخيم

     نقلهم من قبل قوات األمن من مناطق الجبهة األمامية أعداد السكان الذين تمزيادة في  2812 عام شهد الربع الثاني من
     والبالغة المقررةة تمخيم اآلن قدر ، وبذلك يتخطى التم نقل مئات األسر؛ حيث في دهوك كرماوا العسكرية في نينوى إلى مخيم

 نظراً  اإلنساني المجتمعبذلك تُفرض صعوبات على ، و حسب أحد التقارير بسبب مخاوف أمنية وجرى نقل األسرأسرة.  1،888
الشركاء في المجال اإلنساني مع يعمل مخيم. و الفي  إكتظاظ السكان وكذلكحماية الالمتعلقة ب والمخاوف قصيرةاإلبالغ اللفترة 

  .الناس المساعدة اإلنسانية من تلّقيالتأكد و السلطات لمواجهة التحديات 

 
 سد الموصل لالمحتمل  لإلنهيارالتخطيط 

سد الموصل في محافظة نينوى في شمال . ويعمل تدابير التأهب حولمع السلطات  يعملونالشركاء في المجال اإلنساني 
وتقليل خطر الفيضانات ئية الكهربا ويعمل على توليد الطاقةالمياه من نهر دجلة ويخزن  1004العراق منذ اكتماله في عام 
تحت واقع لسد لأن الحجاب الحاجز بفي السنوات األخيرة  والمجرىستشعار في الموقع أجهزة اإل تالموسمية. ومع ذلك، فقد أشار 

لة لمنع انهيار السد بما في ذلك أعمال الصيانة. وتعمل األمم المتحدة مع السلطات العراقية جهود المبذو وتتواصل الضغط شديد. 
. اتحدوث تصدع تصاالت لتعبئة الدفاع المدني في حالتنبيه في حاالت الطوارئ ونظام اإلاللتأهب؛ وهذا يشمل لحول التخطيط 

في العراق لمواصلة دعم التأهب  ث والتنسيق أربعة أشخاصفريق األمم المتحدة لتقييم الكوار نشر أبريل  شهر نيسان/ فيو 
؛ وبالتالي ستكون لالستجابة لهطرية القدرات القُ  ي سيفوقكارثالنهيار السد الالتنسيق مع الحكومة. إن الحجم الهائل بالتشغيلي 

اإلعفاء المتعلقة بالفريق مجموعة من البروتوكوالت بشأن القضايا  كتببالتعاون مع السلطات، و  لمساعدة الدولية.لهناك حاجة 
سريع للمنظمات غير الحكومية التسجيل وال لعاملين في المجال اإلنسانياتأشيرات دخول و  الضريبي الستيراد السلع اإلنسانية

 في الممجال اإلنسانيالسلطات والشركاء  خارطة الوضع في مخمور:

 

 زورونا على موقعنا

http://www.unocha.org/somalia
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مع تمويل ثلث مبلغ النداء، بدأت 
 باإلغالق بالفعل.المشاريع 

 
 
 
 
 
 
 
 

تتبع األمم المتحدة سياسة عدم  
التسامح المطلق إزاء اإلستغالل 

 واإلعتداء الجنسي
 
 
 
 
 
 
 

والمشهد السياسي  ضاع المتغيرةواألو المسلح  الصراعجنبية. ويتم التخطيط للتأهب في سياق الفرق الطبية األعمل وتسهيل 
  .في التمويل تعاني نقصاً  التي نسانيةاإلعملية المالية و الزمة واأل جهود اإلصالح الذي يشهدالمتغير 

 

 ستغالل وسوء المعاملةشبكة جديدة لمنع اإل
 لمجتمعات المتضررةاأمام تعزيز المساءلة يقومون بفي المجال اإلنساني  العاملين

المجتمعات المتضررة  ء الجنسي. ولتعزيز المساءلة أمامتتبع األمم المتحدة سياسة عدم التسامح المطلق إزاء اإلستغالل واإلعتدا
فقد أنشأ الفريق الُقطري اإلنساني في العراق شبكة مع وضمان منع اإلستغالل واالعتداء الجنسي في العمل اإلنساني في العراق، 

قيام العاملين في المجال اإلنساني بمنع وجبر الضرر وليس تكريس اإلستغالل الجنسي جميع كيانات األمم المتحدة لضمان 
ف من فقدان القدرة على واإلعتداء على األشخاص الذين يلتمسون الحماية والمساعدة اإلنسانية. ونظرًا لحساسية الموقف والخو 

 الوصول إلى المساعدات اإلنسانية، تبقى حاالت اإلستغالل أو إساءة المعاملة من بين أكثر اإلنتهاكات غير المبلغ عنها.

عدة مكالمات من الناس  ىمنذ افتتاحه العام الماضي تلقّ ففي العراق.  الراجعةالتغذية  اتآلي أحد لنازحينامركز معلومات يعد 
عمال اإلغاثة،  تجاهمن هذه الحاالت لم ترد أي شكوى عتداء. ستغالل الجنسي واإلءة استعمال السلطة، بما في ذلك اإلإساحول 
جراءات أخرى. الشبكة التي ألغراض التوثيق حماية التوجيه هذه التقارير إلى الشركاء في مجال  يعيدمركز االتصال وكان  وا 

الكيان ضد هذا العمل يقوم به  ؛عتداء ليست مسؤولة عن التحقيق في الشكاوىواإل ستغالل الجنسيمنع اإل حول أنشئت حديثاً 
 .همةالمتّ الجهة 

 

 زيادة التمويل اإلنساني الحاجة العاجلة ل
 المشاريع تواجه خطر اإلغالق، حيث ال يزال يواجه النداء اإلنساني نقصًا في التمويل

مليون عراقي من  7.3لتوفير اإلغاثة الطارئة إلى  2812مليون دوالر أمريكي لعام  021طلب الشركاء في المجال اإلنساني 
مليون دوالر أمريكي. وكانت العديد من البرامج تعمل  200في المائة أو  33الفئة السكانية الضعيفة. وحتى اآلن، تم تسلم 

عندما كانت الموارد الرئيسية متاحة. ومع تمويل ثلث مبلغ  2810األموال التي تسلمتها خالل األشهر األخيرة من عام باستخدام 
 النداء، بدأت المشاريع باإلغالق بالفعل.

عشرات من سُتغلق البسبب نقص التمويل. و  للمستوى األولالصحة  برنامجًا من برامج 38الشهر الماضي أكثر من  في قغلوأُ 
طوارئ لمعالجة حاالت ال 2812نداء  ىستثنوقد إتعبئة عاجلة للتمويل. إجراء لم يتم  إنحياة في األسابيع المقبلة المليات إنقاذ ع
حتياجات المالية الفلوجة والموصل. وستتوقف اإلمدينتي نبار والموصل، بما في ذلك حتياجات اإلنسانية الجديدة لممرات األاإل

 القتال والنزوح. امتداد فترةالبنية التحتية ومدى بواألضرار التي لحقت  النزوحعلى نطاق 

 
 5026 لعاملعراق لمستوى تمويل خطة االستجابة اإلنسانية 

 

 
اإلنساني، بما في ذلك الجهات المانحة والوكاالت المستفيدة إبالغ خدمة المتابعة المالية في مكتب األمم المتحدة لتنسيق يرجى من جميع الشركاء في المجال 

 fts@un.org( حول المساهمات النقدية والعينية عن طريق البريد اإللكتروني: FTS - http://fts.unocha.orgالشؤون اإلنسانية )

 

مليون دوالر أمريكي المبلغ المتبقي لتلبية اإلحتياجات اإلنسانية  576  مليون األموال المستلمة 285 

120 
مليون دوالر   

 نداء اإلغاثة
 
 

  2812حزيران  10بتأـريخ نظام التتبع المالي وفقًا لالتمويل  .
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 ،يرجى اإلتصال بلمزيد من المعلومات 

 leroux@un.orgسوزان لي روكس، نائب رئيس المكتب 

  (attefors@un.org /+964 (0)751 1352880) في مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية سيسيليا اتيفورس، موظف الشؤون اإلنسانية

 (kropf@un.org / +964 (0)751 1352875) ي مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةفيليب كروبف، مسؤول قسم التواصل ف

للعراق صندوق األموال اإلنسانية المجّمعةالمصدر:   

 
 

 في المواقع ذات األولوية دوالر أمريكيمليون  25ل القياسي  التخصيصصندوق األموال اإلنسانية المجّمعة ينهي 

هذا العام إلى الشركاء في المناطق التي  دوالر أمريكيمليون  32 مبلغ خصص صندوق األموال اإلنسانية المجّمعة للعراق
مع  بار والموصل. وتماشياً نطوارئ لممرات األاللدعم خطة  والمناطق التي تعاني من نقص الخدماتيصعب الوصول إليها 
جموعات الصحة والمياه والصرف الصحي إلى مألنشطة المنقذة للحياة لتمويل فقد أعطيت أولوية الاستراتيجية التخصيص، 

لدعم  دوالر أمريكيمليون  0.0تم تخصيص حوالي و  األمن الغذائي.و غير الغذائية والحماية  واللوازمظافة الصحية والمأوى والن
 .العمليات العسكرية تكثيفحتياجات الناشئة في الفلوجة وحولها، حيث تصاعد معدل النزوح بسبب اإل
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