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 في هذا العدد
األمطار الغزيرة تتسبب في حدوث فيضانات. 1ص   
الكوليراحملة التلقيح ضد . 2ص   
حاالت جديدة من النزوح والعودة . . 3ص   
 إنخفاض درجات الحرارة بسرعة. 4ص 

 
 

ات في أجزاء من مخيم التكية أواخر تشرين األول تسببت في حدوث فيضاناألمطار الغزيرة في 

 للنازحين في بغداد. المصدر: أوتشا/ ثيمبا ليندن

 الفيضانات تلحق دمارًا كبيرًا بالعاصمة العراقية
 تضُرر عشرات اآلالف من النازحين من هطول األمطار الغزيرة

األول / أكتوبر بفيضانات في مدينة بغداد وضواحيها بسبب سوء تصريف المياه.  تشرينتسببت األمطار الغزيرة في أواخر شهر 
مع مياه الفيضانات. كما أسهمت الفيضانات أيضًا في زيادة إنقطاع  لطتاختو فقد فاضت شبكات المجاري والصرف الصحي 

ت بحدوث وفيات ناجمة عن الصعق وأفادت السلطا ،التيار الكهربائي، حيث غمرت المياه العديد من محطات توليد الكهرباء
أعلن نتيجة لذلك، توقف األمطار. و من أيام بعد داد في شبكات الصرف الصحي حتى سبالكهرباء. وتضررت الطرق وحدث إن

تشرين الثاني/ نوفمبر حالة الطوارئ في المناطق المتضررة من األمطار الغزيرة. ودعا إلى تعبئة  1رئيس الوزراء العراقي في 
لوزارات والمحافظات، وقوات األمن والدفاع المدني والمتطوعين المدنيين لتكثيف جهود اإلنقاذ في بغداد والمحافظات قدرات ا

 المتضررة األخرى.

يقيمون في  الذين شخص على األقل من النازحين 04،888ويقدر الشركاء في المجال اإلنساني بأن الفيضانات قد أثرت على 
في تهطل تشرين الثاني/ نوفمبر، بدأت األمطار  5موقعًا ومخيمًا، معظهم في محافظتي بغداد واألنبار. وبتأريخ  48أكثر من 

حيث يتلقى الشركاء المزيد من المعلومات  ،التوقف. وقد يرتفع عدد األشخاص المتضررين منبغداد مرة أخرى بعد بضعة أيام 
 الفيضانات من المحافظات األخرى بما في ذلك ديالى وصالح الدين والسليمانية. . وقد وردت أخبار عناع الميدانيةحول األوض

 

 

األحداث برز   أ

  أدت األمطار الغزيرة والفيضانات المنتشرة
على نطاق واسع إلى تضرر االالف من 
 النازحين في بغداد وأجزاء أخرى من البالد

  شخص بوباء  2،488ُأصيب أكثر من
الكوليرا في العراق. وقد ُأطلقت حملة تلقيح 

 الستكمال االستجابة المستمرة
  يقدم الشركاء في المجال اإلنساني الدعم إلى

 واجهة برودة الطقس.مالنازحين في 

د  األعدا

 8.7 م األشخاص المحتاجين

األشخاص عدد 
 المستهدفين للمساعدة

 5.6 م

 3.2 م عدد النازحين

عدد األشخاص الذين 
 يعيشون خارج المخيمات

م  2.9 

عدد األشخاص 
المتضررين في 
 المجتمعات المضيفة

م  3.2 

 عدد العائدين
 عدد الآلجئين السوريين

م  0.42 
م  0.25 

المصدر: خطة االستجابة اإلنسانية/ لمحة عامة على  
 اإلحتياجات اإلنسانية

ني ء اإلنسا ا ند ل  ا
ائج ت ن ل  ا

مليون   498  
المبلغ المطلوب لتغطية اإلحتيات 
اإلنسانية من شهر تموز وحتى شهر 

()بالدوالر األمريكي 2815كانون األول   
 مليون دوالر أمريكي( 812)  44%

من  اإلنسانية للفترةتمويل خطة االستجابة 
شهر تموز وحتى شهر كانون األول 

2815 

  أمريكي مليون دوالر 414
إجمالي التمويل اإلنساني المستلم في 

 2815العراق لعام 
يمثل التمويل في نظام التتبع المالي اعتبارا من 

 2815 تشرين الثاني 5
 http://fts.unocha.org :المصدر
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  للنازحين أهميةاالستجابة لحاالت الطوارئ لتلبية اإلحتياجات األكثر 

ن إلى المدارس والمباني الدينية أو أقاموا مع العائالت المضيفة حيث تدمرت الخيام أو تضررت في مواقع و لجأ بعض النازح
عديدة. وقد عملت السلطات العراقية على 

الناس من مواقع  وقامت بنقلتوفير حفارات 
النزوح المتضررة. ويعمل الشركاء في المجال 

الستجابة لاإلنساني بالتنسيق مع الحكومة 
لإلحتياجات اإلنسانية. وتشمل اإلهتمامات 
الرئيسية المأوى واللوازم المنزلية والمواد 

عطيت األولوية الغذائية والمياه النظيفة. وقد أُ 
ا لسحب المياه من المناطق التي غمرته

الفيضانات وتوزيع األغطية البالستيكية 
والبطاطين والخيام ولوازم النظافة والمعونات 
الغذائية الطارئة. وفي مطلع شهر تشرين 

شخصًا من النازحين في المستوطنات في عامرية الفلوجة وبغداد مواد اإلغاثة األساسية مثل  2،658الثاني/ نوفمبر، تلقى حوالي
الشركاء في المجال اإلنساني  قاملكيروسين )النفط األبيض( وجراكن الماء واألغطية البالستيكية. كما الفرش وأواني المطبخ وا
تم توزيع الحصص الغذائية التي تكفي لمدة يومين إلى أكثر من و خيمة.  1،988توفير ما يقرب من بووزارة الهجرة والمهجرين 

 نازح في المستوطنات في بغداد واألنبار. 38،888

على الصحة العامة. ويكثف الشركاء في مجال الصحة من عمليات المراقبة  خطراً المناطق المتضررة من الفيضانات تشكل 
 الفيروس.حضانة أسبوع من قد تؤدي إلى زيادة في حاالت اإلصابة بالكوليرا، بعد فترة التي الوبائية مثل الفيضانات 

 البدء بحملة التلقيح لمواجهة الكوليرا
أنحاء مختلف في  شخص 2،488أكثر من ُأصيب 

عن عالن إلمحافظة عراقية منذ ا 10أصل  من 15
أيلول/ سبتمبر  شهر تفشي مرض الكوليرا في منتصف

 الماضي وفقًا لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
في المائة من حاالت الكوليرا  05كانت حوالي و 

والوسطى:  المؤكدة في أربع من المحافظات الجنوبية
بدأ الشركاء وقد القادسية والمثنى. و  بابلو  بغداد

العاملين في مجال الصحة في أواخر تشرين 
حوالي  استهدفتلتي التلقيح اة حملباألول/اكتوبر 

النازحين العراقيين والالجئين  شخص من 258،888
 13مخيمًا رسميًا في  62السورين اللذين يقيمون في 

نتقال مرض الكوليرا في إلحد من لوذلك  ،محافظة
األشخاص القائمين من  658و التلقيحملية القائمين على عشخص من  1،388تدريب حوالي  كما تمالمناطق المعرضة للخطر. 

 حوال الجوية كالفيضانات في بغداد وحولهاسوء األ ويتسببالدعم خالل الجولة األولى من الحملة.  لتقديم ةجتماعيعلى التعبئة اإل
في أوائل تشرين الثاني/  المقررةالفرق تمكنت من الوصول إلى أغلب المواقع إال أنَّ في بعض المواقع،  التلقيحأخير عملية بت

جرعة ثانية من اللقاح ويتطلب القيام بمحافظة.  12في في المائة  98أكثر من تغطية تم اإلبالغ عن  ،نبر. حتى اآلنوفم
 التلقيحذ حملة نفتُ و . ةجرعكل  أسبوعين بين فترةول/ ديسمبر بعد ويعتزم القيام بها في كانون األ ،تحقيق أقصى قدر من الحصانةل

مليون دوالر أمريكي  2.2العاملين في مجال الصحة بدعم مالي قدرُه  ينمن خالل السلطات الصحية الحكومية والشركاء المحلي
 تشكل وال تزالخرى. لجهود االستجابة الجارية األُ  مكملة اللقاحاتتعد و من صندوق األمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ. 

 نتقال المرض في المناطق المعرضة للخطر.إيقاف إ في العائق األكبرالنظافة ة و يالصح تعزيز الخدماتعملية 

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 
 حاالت الطوارئ

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 

UNHCR  
NRC 

المأوى واللوازم غير 
 الغذائية

UNHCR 
NRC 

الماء والصرف الصحي 
 والنظافة الصحية

UNICEF 
             ACF 

التنسيق والخدمات 
 المشتركة

OCHA 
NCCI 

 UNHCR النقد لألغراض المتعدده 

Mercy Corps 

 UNICEF آلية االستجابة السريعة

WFP 

 
 

 

 

في المائة  05حوالي  تسجيلتم  
من حاالت الكوليرا المؤكدة في 

 يةجنوبالمحافظات ة من الأربع
القادسية و  بابلو  : بغدادىوسطالو 

 والمثنى.
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 رئيسيا   تشكل تحديا   المياه إلمدادات التحتية البنى التزال
 وانتشر. والوسطى الجنوبية المحافظات حدثت في الحالي الكوليرا وباء تفشي فإن بؤرة العراق، في التفشي السابقة لحاالت خالفاً  

وقد تفاقمت . النهر من مباشرة المأمونة غير المياه يستخدم الناس حيث الفرات، نهر ضفاف طول على كبير حد إلى الوباء هذا
 إلى الوصول لضمان المناسبة التحتية الحاصل في البنى النقص الحالة بسبب

مما  حاالت الطوارئ اإلستراتيجيات المتبعة لمواجهة فضاًل عن ،النظيفة المياه
 إمدادات وتأمين توفير على اإلستجابة جهود وتتركز. التلوث خطر تفاقم ساعد في

 ودعم ،أعراض الكوليرا عليهم تظهر الذين للمرضى العالج وتوفير النظيفة المياه
. المرض من أنفسهم حماية الناس على لمساعدة واإلعالمية الوطنية الحملة

 مليون 1.3 الشركاء العاملين في مجال المياه والصرف الصحي بتوزيعالمنزلية، فقد قام  المياه إمدادات التأكد من تعقيم لضمانو 
 العامة. المياه خزانات في المستخدمة للمياه معالجة قرص 1،888و المستخدمة في المنزل المياه لمعالجة قرص

 

تشرين أكتوبر و تشرين األول/ إلى كربالء والنجف في  الزوارالماليين من  بيننتشار المرض والعدوى االسيطرة على تعد مسألة و 
طبية. ومن المتوقع الفرق التخزين اإلمدادات الطبية وتعبئة التأهب عملية  شملوت، حتى اآلن. اتولويمن األنوفمبر الثاني/ 

حاالت  أما ما يخصق طبي لتقديم الخدمات الصحية في العيادات المتنقلة والمستشفيات المخصصة. يفر  1،588 وصول حوالي
يران والكويت وسلطنة عمانالبفقد تم رصد حاالت مؤكدة في ، اً الكوليرا إقليميوباء نتشار إ  لمنظمة الصحة العالمية. وفقاً  ،حرين وا 

 الوضع األمني غير المستقر والقيود المفروضةعلى الحركة
 يزداد الوضع تعقيدا  مع حاالت النزوح والعودة التي تحدث في آِن واحد

شهر كانون األول/ أكتوبر، إستمر  وفي أواخرإستمر الوضع األمني الهش في صالح الدين وسط موجات نزوح وعودة جديدة. 
الحويجة في كركوك وانتقال الناس إلى المراكز  قضاء العديد من القرى في جنوب نزوحالقتال شمال بيجي. وتشير التقارير إلى 

شخص  2،588إلى عمليات نزوح وقائية داخل الحويجة. وقد نزح نحو  قضاء. وأشارت بعض التقارير أيضاً الالحضرية داخل 
ول/ أكتوبر، وفقًا لمصفوفة تتبع تشرين األ 24و 28في قضاء بيجي في محافظة صالح الدين بسبب العمليات العسكرية بين 

نازح إلى المحافظة. وقد تقطعت  0،888النزوح في حاالت الطوارئ التابعة للمنظمة الدولية. وخالل الفترة نفسها، عاد أكثر من 
في ناحية حمرين الذين سعوا للعودة إلى صالح الدين قادمين من كركوك منذ منتصف تشرين  أشخاص 218السبل بحوالي 

. إنَّ المنطقة نائيٌة، إال لدى السكان هناك االول/أكتوبر. ويشار إلى أن المياه النظيفة والمأوى يعتبران من اإلحتياجات األساسية
 أنَّ أحد الشركاء المحليين قدم االستجابة الفورية.

ين من النازحين إلى ناحية الحبانية السياحية قادم قليلةمر القتال في الرمادي وحول الفلوجة في األنبار. وال تزال تصل أعداد يست
طن  1،888يزال يصعب الوصول إلى حديثة. ومع ذلك، أرسلت وزارة التجارة أكثر من ال  ، كمامن مدينة الرمادي وضواحيها

كغم من الدقيق للشخص الواحد(. وتشير التقارير إلى أنَّ عملية توزيع الدقيق في  9الي لسكان حديثة )حو  الدقيقمتري من 
خرى جريت عملية توزيع أُ أُ ف السعر مقارنًة مع بغداد. وقد حديثة، أدت إلى إنخفاض سعر الدقيق إلى النصف، لكنه ال يزال ضع

 طن بالقرب من ناحية البغدادي. 448 شملت

ويمنع  ،مناطق الصراعمنع الناس من مغادرة يُ  اإلجراء ذي يربط األنبار وبغداد بشكل متقطع، وبذلكأغلق حاجز جسر بزيبز الو 
دخول إلى بغداد، مع إبقاء شروط الكفالة القاصدين الاألنبار. وقد لوحظت زيادة في التدقيق على الناس إلى دخول اللوازم األخرى 

 سارية المفعول.

األمني المتأزم في منطقة جبل سنجار في محافظة نينوى، مع ورود تقارير عن الغارات الجوية تتوارد التقارير حول الوضع و 
واإلشتباكات المستمرة. وتشير بعض التقارير إلى حاالت نزوح أولية بسبب ُقرب الغارات الجوية من المنطقة، ولكنها ال تزال غير 

 لدة سنجار محدود.مؤكدة. وُيعتقد بأن أعداد السكان المدنيين القاطنين في ب

 

 1.3 million 

water treatment tablets for household use 
have been distributed  

ركز جهود االستجابة على توفير تت

المياه النظيفة،  وتأمين إمدادات

وتوفير العالج للمرضى الذين 

تظهر عليهم أعراض الكوليرا 

ومساعدة الناس على حماية أنفسهم 

  ضد هذا المرض.

 

 

 

 

 

 

 

في شخص  2،588نزح نحو  
قضاء بيجي في محافظة صالح 

الدين بسبب العمليات العسكرية بين 
 تشرين األول /أكتوبر 24و  28
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 لتأهب لفصل الشتاء إعطاء األولوية للنازحين في ا
 يقدم الشركاء في المجال اإلنساني الدعم لجهود التأهب للشتاء

واللحف ، بدأت الجهات الفاعلة اإلنسانية بتوزيع مواد اإلغاثة األساسية، بما في ذلك البطاطين الحرارةسرعة إنخفاض درجات مع 
والحصير الحرارية ولوازم العزل لجعل الخيام أكثر  ألبيض(، ومواقد التدفئة والجراكنوالكيروسين )النفط ا والمالبس الدافئة لألطفال

في لمساعدة العاجلة اشخص إلى  488،888حوالي وفقًا لشركاء المأوى، يحتاج و لشتاء. دفئًا وأكثر مقاومة للظروف الجوية في ا
قل ال يمتلكون اللوازم المنزلية األساسية وغيرها من لوازم إدامة الحياة هذا شخص على األ 408،888لمأوى، والحصول على ا

 الشتاء.

، يقيم 2814مليون عراقي الذين نزحوا من منازلهم منذ كانون الثاني/ يناير عام  3.2من بين النازحين العراقيين البالغ عددهم 
والمباني الدينية والمدارس والمباني  الرسميةشخص في ترتيبات المأوى غير المناسب مثل المستوطنات غير  688،888أكثر من 

نازح في المخيمات. ويشكل هؤالء الناس مبعث قلق  248،888أكثر من  يقيمغير المكتملة والمهجورة. باإلضافة إلى ذلك، 
خاص، حيث األمطار الغزيرة واقتراب إنخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، وخاصة في األجزاء الشمالية من 

 د.البال

ويقدم الشركاء في المجال اإلنساني الدعم لجهود السلطات العراقية التي تعمل على توفير وقود الكيروسين )النفط األبيض( المدعم 
لجميع المواطنين العراقيين، بما في ذلك النازحين داخليًا. ونظرًا للصعوبات المالية الحالية، فمن المتوقع أالا تتمكن السلطات من 

 188،888مليون لتر من الكيروسين ألكثر من  12، عندما قدمت أكثر من 2814المساعدة التي قدمتها في عام تقديم نفس 
 محافظة. 14نازح في 

مجموعة من البطاطين ومالبس لألطفال في دهوك،  13،888 بتوزيع اليونيسف وشركاؤها قامتواستعدادًا لفصل الشتاء المقبل، 
مدرسة أيضًا باللوازم  258بطانية هذا الشتاء. وسيتم تجهيز  198،888مجموعة من المالبس و 488،888خطط لتوزيع  وهناك

ني/ أكتوبر، أطلقت وكالة األمم المتحدة طفل نازح. وفي مطلع شهر تشرين الثا 40،888لتوفير خدمة تعليمية أفضل لحوالي 
شخص من العراقيين  368،888لآلجئين برنامج المساعدة الخاص بالشتاء، والذي يهدف إلى توزيع لوازم فصل الشتاء إلى نحو 

شخص على مجموعات الشتاء التي  428،888الجئ سوري في مختلف أنحاء البالد. وسيحصل حوالي  68،888النازحين و
البطاطين الحرارية العالية وموقد وصفيحة بالستيكية لتحسين العزل واإلحتفاظ بالحرارة، باإلضافة إلى الماء وجريكان تتألف من 

نازح في المخيمات على مجموعات العزل الخاصة بالخيام وتتألف من لوحات  40،888من الكيروسين. كما سيحصل حوالي 
 للحد من فقدان الحرارة من خالل جدران الخيمة. البوليسترين األرضية العازلة ونسيج بطانة عازل

 حاالت الطوارئلستجابة يؤثر على االالتمويل نقص 
 اإلحتياجات اإلنسانية تتزايد وفقا لتقديرات أولية

إلحتياجات اإلنسانية والتخطيط لإال أنَّ التقديرات األولية  ،ون عراقي إلى المساعدة اإلنسانيةملي 0.4يحتاج ما ال يقل عن 
مليون نازح  3.2ماليين نسمة. وهذا يشمل ما يزيد عن  18تشير إلى أنا هذا الرقم سيكون أكثر من  2816اإلستراتيجي لعام 

الجئ سوري. ويعيش أكثر من  244،888شخص من العائدين، و 415،888، و2814منذ شهر كانون الثاني/ يناير عام 
 اعش.مليوني شخص في المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم د

للنداء اإلنساني، لم يتم الحصول على التمويل الكامل. وال تزال اإلحتياجات تفوق الموارد  الضروريةعلى الرغم من األولويات و 
مليون دوالر أمريكي  490مليون دوالر أمريكي من المجموع الُكلي البالغ  210في المائة، أي  44تم تسلم حوالي فقد المتاحة. 

االستجابة . وقد تقوضت عملية 2815ول/ ديسمبر عام كانون األ -لفترة من تموز/ يوليولالمطلوب في خطة االستجابة اإلنسانية 
عف التمويل في العراق. وتمت موافقة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ على منح لتفشي وباء الكوليرا المستمر أيضًا بسبب ض

مليون دوالر أمريكي لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف لتوفير استجابة سريعة وتقديم الدعم في مواجهة وباء الكوليرا في  4.5
مليون دوالر أمريكي.  414اإلنسانية منذ بداية العام تشرين االول/ أكتوبر. وبلغ إجمالي التمويل الخاص بخطط االستجابة  38

 شخص 488،888حوالي يحتاج  
في الحصول لمساعدة العاجلة إلى ا

لشركاء  وفقاً  على المأوى هذا الشتاء
 المأوى.

 

 

 

 

 

 

 

شخص  688،888يقيم أكثر من  
 في ترتيبات المأوى غير المناسب،

نازح في  248،888ويقيم أكثر من 
 المخيمات

 

 

 

 

 

 

 

مدرسة أيضًا  258سيتم تجهيز   
باللوازم لتوفير خدمة تعليمية أفضل 

طفل نازح 40،888لحوالي   
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وألمانيا وكندا وفقاً  ECHOهي الواليات المتحدة األمريكية واليابان و 2815وكانت الجهات المانحة الخمس األكثر تبرعًا في عام 
 لنظام التتبع المالي على اإلنترنت.

 

 2815كانون األول/ ديسمبر  -يوليولعراق تموز/ لمستوى تمويل خطة االستجابة اإلنسانية 

 
تنسيق األمم المتحدة لمكتب في خدمة المتابعة المالية إبالغ  ةالمانحة والوكاالت المستفيدات جميع الشركاء في المجال اإلنساني، بما في ذلك الجهيرجى من 

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