
 
 

 

 

       

 

 

 
  

 
 
  
   

    
 

 
  

راقلنشرة اإلنسانية في العا  
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الحاجة إلى المساعدة في مناطق العودة .3ص   
 تمويل جديد للموصل. 4ص 

 
 

سر 
ُ
  بهاء الياس/  OCHA: املصدر . النازحة تزور منازلها في بعشيقة، شرق مدينة املوصل األ

 إرتفاع معدالت النزوح واإلصابات في الموصل

  تكثيف القتال يتسبب في موجات نزوح جديدة

بعد مرور أكثر من شهرين على العمليات العسكرية 
السيطرة على الموصل من تنظيم داعش، الستعادة 

شخص من مدينة الموصل  101،111نزح أكثر من 
 140،111وأطرافها بسبب القتال الدائر، وال يزال 

شخص منهم نازحين حتى اآلن. وحدثت موجات نزوح 
شخص  32،111جديدة، حيث الذ ما يقرب من 

بالفرار من المدينة منذ أن اشتّدت العمليات العسكرية 
 كانون األول/ ديسمبر. 22في 

 الُملّحة داخل الموصل اإلحتياجات

مصير ما  يشعر المجتمع اإلنساني بقلق بالغ حول
الذين يمكن أْن  من يصل عدده إلى مليون شخص

يحاصروا داخل الموصل، بما في ذلك ما يصل إلى 
غرب الموصل، حيث مناطق شخص في  001،111

ُيتوقع أن تكون األوضاع وخيمة، وُيرّجح تزايد حدة 
الجوع، حيث انقطعت خطوط اإلمداد التجارية في 

كبيرة  احتماليةأواخر تشرين الثاني/ نوفمبر. وهناك 
غرب المدينة أشبه بالحصار، أن تكون األوضاع في ب

كما أنَّ خيارات إيصال المساعدات الُمنقذة للحياة إلى 
قيد المناقشة بين  ال تزالالمحاصرين في الداخل 

 الحكومة والشركاء في المجال اإلنساني. وتعد مسألة التخفيف من آثار األوضاع اإلنسانية الشبيهة بالحصار أولوية قصوى.

حققت قوات األمن العراقية تقدمًا كبيرًا منذ تكثيف العمليات العسكرية، وتقع اآلن غالبية مناطق شرق الموصل تحت سيطرة قوات 
المدنيون في هذه المناطق اآلن على المساعدات اإلنسانية بسهول أكثر. وقد تلّقى اآلالف من السكان ويحصل األمن العراقية. 

 منزلية، إاّل التي تضم أغذية جاهزة لألكل، ومياه ولوزام النظافة ومستلزمات  االستجابة للطوارئ،في مناطق شرق الموصل ُحزم 
ة للمياه إلى مواقع التوزيع. وهناك حاجة ماسّ  يتسبب القتال العنيف بمنع وصول الناسكما متفرقة، تجري بصورة أنَّ التوزيعات 

صهاريج المياه إلى المنطقة، وخاصة مع في إيصال متزايدة  صعوبةوهناك بالجفاف، اآلبار ، حيث  بدأت في شرق المدينة

 أبرز األحداث
  يتكثف القتال في الموصل، األمر الذي

يتسبب في زيادة معدالت النزوح بسرعة، 
 ووقوع إصابات في صفوف المدنيين. 

  الخاصة باإلصاباتاستجابة الرعاية شهدت 
 من الموصل. زيادة بالقرب

  الغذاء  في نقصتشير التقارير إلى وجود
 .الحويجةوالماء والدواء في 

  َّوجود  وقّلة ،منازلالب التي تلحقتاألضرار إن
 أمام السكانأكبر عائق  تشكالن العيشفرص 

 العائدين.

 األعداد 
 11 م األشخاص المحتاجين

عدد األشخاص 
دةالمستهدفين للمساع  

 0.3 م

 3.1 م عدد النازحين

عدد األشخاص الذين 
اتيعيشون خارج المخيم  

م 2.0  

عدد األشخاص 
المتضررين في 
 المجتمعات المضيفة

م  3.2 

 عدد العائدين
ينعدد الآلجئين السوري  

م 1 .2 
م 1 .24 

للعراق لعام  المصدر: خطة االستجابة اإلنسانية 
/ / لمحة عامة على اإلحتياجات اإلنسانية2110

 مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة

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

لتمويل  ا
 مليون 001  

)بالدوالر  2110لعام المبلغ المطلوب 
(األمريكي  

 مليون دوالر أمريكي( 727)  00%
 13حتى ل خطة االستجابة اإلنسانية تموي

 2110كانون الثاني/ يناير 

 

 المجال في والشركاء السلطات: المصدر. الموصل ممر طول على النزوح
 للهجرة الدولية المنظمة النازحين، أعداد. اإلنساني
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تساقط األمطار في فصل الشتاء. وتشير التقارير إلى تضاءل مخزونات المواد الغذائية في جميع  بتدهور أوضاع الطرق عق
الطرق التجارية منذ نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية المتاحة  كما أنَّ قطعْ أنحاء المدينة، 

 وطرائق إيصالها.

  

ويواجه المدنيون العالقون داخل الموصل مخاطر ُمحدقة تتمثل بالوقوع بين مناطق تبادل إطالق النار، وهناك زيادة سريعة في 
المدنيين بين عدد كبير من  وهناكعدد األشخاص الذين يتلّقون العالج بسبب طلقات نارية منذ بداية كانون األول/ ديسمبر. 

معظم اإلصابات نتيجة لنيران غير مباشرة، وتشير  وكانتنصف جميع اإلصابات المبلغ عنها.  ، وهو ما يقل قلياًل عنالمصابين
شخص من الموصل إلى المستشفيات في أربيل لعالج اإلصابات في غضون ثالثة  3،111التقارير إلى إحالة ما يقرب من 

 .يركانون الثاني/ ينا 0تبارًا من اع في المائة منهم من المدنيين 40أسابيع، و

 

 ارتفاع معدل اإلصابات في صفوف المدنيين

للتعامل مع معدل اإلصابات المتزايد في صفوف  أن عدد مراكز استقرار الحالة الصحية بالقرب من الخطوط األمامية غير كاف  
المدنيين. ففي الوقت الحاضر، هناك ثالث مراكز الستقرار الحالة الصحية لتوفير خدمات فرز الُمصابين، وتقديم الرعاية لحاالت 

سبوع األول من اإلصابات، وخدمات اإلحالة بالقرب من الخطوط األمامية، وهناك خطط جارية إلقامة مشاريع جديدة. وفي األ
كم شرق مدينة الموصل، لمساعدة  21سريرًا بالقرب من برطلة،  01شهر كانون الثاني/ يناير، تم افتتاح مستشفى ميداني يضم 

 حصول على الرعاية التي يحتاجون إليها بشكل أسرع، وتخفيف الضغط على المستشفيات في أربيل.للالناس 

ت اإلنسانية في مناطق شرق مدينة الموصل في كانون األول/  ديسمبر ، والتي أسفرت هجمات على مواقع توزيع المساعداإنَّ ال
عن مقتل وجرح مدنيين وعمال إغاثة، تسلط الضوء على المخاطر الكبيرة في هذه المناطق. ويواصل المجتمع اإلنساني دعوة 

 اجين أينما كانوا.جميع أطراف الصراع لضمان السماح بوصول المساعدات اإلنسانية إلى جميع المحت

مليون شخص من العملية العسكرية، بما في ذلك احتمالية الخسائر الكبيرة  1.0 -1.2وفي أسوأ سيناريو محتمل، فقد يتضرر 
شخص إلى المأوى  011،111في األرواح. وقد يحاول ما يصل إلى مليون شخص الفرار من المدينة إلى بر األمان، ويحتاج 

إدراك تعّرض المدنيين للخطر الشديد، فقد تم تطوير مفهوم العمل اإلنساني واإللتزام بمسألة حماية في حاالت الطوارئ. ومع 
 المدنيين، ووضعها في قلب اإلستراتيجية العسكرية.

 

 إلى المحتاجين يجري تقديم المساعدة حيثما أمكن الوصول

في المائة من النازحين بسبب القتال في  00ُيقيم حاليًا 
مواقع الطوارئ والمخيمات في شمال العراق، حيث تقوم 
الحكومة والشركاء في المجال اإلنساني بتقديم المساعدة 

المدارس المؤقتة بتوفير فرص التعلم  اإلنسانية. وتقوم
ن، كما تم توفير طفل  من أطفال النازحي 12،111ل 

، بما في ذلك  132،111خدمات الحماية ل شخص 
. وقد  10،111الخدمات النفسية واإلجتماعية ل  طفل 

توقفت بعثات الوصول إلى المناطق الُمستعادة حديثًا 
اير في في شرق الموصل في منتصف كانون الثاني/ ين

ن وعمال و رح فيها مدنيأعقاب الهجمات التي ُقتل وجُ 
ستأنفت إإغاثة. ومنذ بداية شهر كانون الثاني/ يناير، 

بعثات الوصول عملها، وتستمر في تمهيد الطريق للتوزيعات، لضمان حصول األشخاص على المساعدة التي يحتاجون إليها. 
صاعب، حيث تتساقط الثلوج في بعض المناطق، وتتسبب األمطار المستمرة وتتسبب الظروف الجوية في الشتاء إلى تفاقم الم

 بفيضانات في مناطق أخرى.

في المائة من النازحين البالغ  00ُيقيم حاليًا 
شخص بسبب القتال في  144،011عددهم 

مواقع الطوارئ والمخيمات في شمال العراق، 
 م المساعدة اإلنسانيةيجري تقديحيث 

ومواقع الطوارئ.  المخيماتالفارين من الموصل في السكان إيواء  يتم
 روجنفيكتنسيق الشؤون اإلنسانية / سيلفيا األمم المتحدة ل : مكتبالمصدر

، المدنيين بين المصابينعدد كبير من  هناك
وهو ما يقل قلياًل عن نصف جميع اإلصابات 

معظم اإلصابات نتيجة  وكانتالمبلغ عنها. 
ة لنيران غير مباشرة، وتشير التقارير إلى إحال

شخص من الموصل  3،111ما يقرب من 
إلى المستشفيات في أربيل لعالج اإلصابات 

في المائة  40في غضون ثالثة أسابيع، و
كانون  0منهم من المدنيين اعتبارًا من 

 الثاني/ يناير

http://www.unocha.org/somalia
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 تدهور األوضاع في الحويجة بشكل أكبر
  2702شخص منذ آب/ أغسطس  700777نزح حوالي 

شهد قضاء الحويجة في كركوك، والذي 
وقع تحت سيطرة تنظيم داعش في حزيران/ 

، زيادًة في العمليات العسكرية 2114يونيو 
عندما ُقطع  2110منذ شهر تموز/ يوليو 

الطريق التجاري الذي يربط الحويجة بمدينة 
للمنظمة الدولية للهجرة، فقد  الموصل. ووفقاً 

شخص من الحويجة  00،111فّر حوالي 
منذ آب/ أغسطس، وواجهوا مخاطر تهدد 
الحياة أثناء فرارهم. وفي الشهر الماضي 

شخص  20،111وحده، نزح ما يقرب من 
حديثًا. وُتشير التقارير إلى أنَّ هناك ما 

شخص ما زالوا يعيشون  01،111يقدر ب 
دهور وضعهم اإلنساني داخل القضاء، ويت

 بشكل ثابت.

 

 

 يواجه المدنيون نقصًا في الغذاء والماء والدواء حسب التقارير 

مخاطر متعددة، تتمّثل بتدهور األمن الغذائي، وسوء نوعية المياه، ونقص الخدمات األساسية، والتعرض لظروف  السكانيواجه 
 اإلحتياجاتراع الدائر. ووفقًا لألشخاص الذين فروا من القضاء، فإن فصل الشتاء، فضاًل عن تأثير الص الطقس الباردة في

لصحية. ووفقًا لتقرير رصد سوق العراق التابع لبرنامج األغذية العالمي في شديدة في الحويجة، وخاصة نقص الغذاء والرعاية ا
أمام الفئات السكانية األكثر  المصاعبتشرين األول/ أكتوبر، فإن أسعار المواد الغذائية في األسواق مرتفعة جدًا، مما يفاقم 

 في المنطقة. ةالصح موظفيعدد قليل من و هناك شحة في األدوية، و ضعفًا. 

 
 

 اإلحتياجاتقدرة المخيم تكافح لتلبية 

شخص في  30،111ُيقيم ما يقرب من نصف النازحين من الحويجة منذ آب/ أغسطس في محافظة كركوك. إذ يقيم أكثر من 
مواكبة معدل النزوح. وتتم استضافة في ا، حيث تواجه قدرة المخيم صعوبة ، وداقوق، ونزراوة، ويحياو 2و  1مخيمات ليالن 

النازحة حديثًا اآلن في خيام الطوارئ على طول الممرات والمساحات الفارغة في المخيمات القائمة. وبدأت السلطات في  اأُلسر
. 31،111أوي أكثر من يأن  هي يمكنذخيمة، ال 0،111ء مخيم جديد بسعة منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، ببنا  شخص 

 

 

 

 

مخاطر متعددة، في الحويجة  السكانيواجه 
تتمّثل بتدهور األمن الغذائي، وسوء نوعية 

 .المياه، ونقص الخدمات الصحية

 أعداد النازحين،مصدر: السلطات والشركاء في المجال اإلنساني. ال. الحويجةالنزوح من 
 المنظمة الدولية للهجرة

http://www.unocha.org/somalia
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 األنبار في محافظةاستمرار عودة النازحين 
 مليون شخص إلى ديارهم 0.1عاد ما يقرب من 

بينما تستمر حاالت النزوح في بعض أنحاء البالد 
مليون  1.4ما يقرب من ُمسببة مصاعب مستمرة، عاد 

نازح في العراق إلى ديارهم. وفي األسابيع واألشهر 
األخيرة، كانت حاالت العودة أكثر وضوحًا في محافظة 
األنبار، حيث يتجاوز عدد العائدين إلى األنبار اآلن 

قد . و منظمة الهجرة الدوليةلتقارير وفقًا  عدد النازحين
م في عاد أكثر من نصف مليون شخص إلى دياره

في المائة من  43محافظة األنبار، ويشّكلون نسبة 
حاالت العودة المبّلغ عنها. ففي قضاء الرمادي وحده، 

في المائة من السكان العائدين من  12يوجد اآلن 
 200،111مختلف أنحاء العراق. وال يزال هناك حوالي 

لمخيمات، والباقي في المجتمعات المضيفة، والمستوطنات نازح في المحافظة، وهو ما يزيد قلياًل على ربع عدد النازحين في ا
 مستأجرة والمباني الحكومية.الالسكنية غير الرسمية، والمنازل 

 

 عودة المواطنينأمام  العراقيلتفرض األضرار التي لحقت بالمنازل واإلفتقار إلى ُسبل العيش 

تقديم ديارهم في أقرب فرصة ممكنة، ال تزال هناك حاجة ماّسة لالرغبة الشديدة لأُلسر النازحة بالعودة إلى من على الرغم 
تعّرضت إلى ضرر كبير في البنية التحتية، مثل الفلوجة والرمادي. إنَّ لعائدين، وخاصة في المناطق التي لمساعدة اإلنسانية لا

استعادة الخدمات العامة. ومن بين  لىباإلضافة إعملية إزالة األنقاض واأللغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة تسير ببطئ، 
 األسباب الرئيسية التي تدفع الناس للبقاء في حالة نزوح، هي تضرر الممتلكات، والمخاطر الناجمة عن الذخائر غير المنفجرة.

 

إنَّ قّلة وجود فرص كسب الرزق تقع أيضًا على رأس قائمة أسباب البقاء في حالة نزوح. كما أنَّ وسائل التوظيف الشائعة مثل 
وجود الذخائر الزراعة والمشاريع المحلية قد تضررت بشدة على حد سواء من جّراء الصراع، ويعود السبب في ذلك إلى النزوح، و 

ق عملية إعادة زراعة األرض. ووفقًا للتقارير حديثة، يعود موظفي الحكومة غير المنفجرة في المناطق الزراعية، األمر الذي يعوّ 
الضعيفة  اأُلسرة على األقل. وقد تضررت اأُلسر في الفلوجة والرمادي وهيت لديها موظفًا من أحد أفراد  اأُلسرللعمل، ومعظم 

فرص العمل. وقد تم إعادة فتح طرق التجارة واستقّرت أسعار المواد  شّحةالتي ترأسها نساء بشكل خاص بسبب  اأُلسرمثل 
دفعهم إلى اقتراض المال. وتشمل المجموعات األولى من العائدين  اأُلسرلبعض  الغذائية األساسية، إال أنَّ عدم وجود دخل كاف  

ضعفاء بشكل خاص بسبب نقص خيارات ُسبل العيش. وقد تفاقم والسكان الالنزوح، الناس الذين استنفدوا مدخراتهم خالل فترة 
والحصول على الرعاية الصحية الخاصة حيث لم تعد تتوفر الخدمات  ،وضعهم المالي أكثر بسبب تكلفة إصالح الممتلكات

 على األهل واألصدقاء. األموال بشكل متزايد، أو أن يصبحوا معتمدين إقتراضالصحية الحكومية، مما يدفعهم إلى 

 

 

 

الكبير الذي لحق على الرغم من الضرر 

بالبنية التحتية وخطر العبوات الناسفة، 

فقد عاد أكثر من نصف مليون شخص 

 إلى ديارهم في محافظة األنبار.

التي  اأُلسرالضعيفة مثل  اأُلسرتضررت 
شّحة فرص ترأسها نساء بشكل خاص بسبب 

إلى  اأُلسرالعمل، األمر الذي يدفع بتلك 
 إقتراض األموال بشكل متزايد.

زورونا على موقعنا 
 على اإلنترنت

http://www.unocha.org/somalia
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 العائدة اأُلسرسر النازحة و ال تزال هناك حاجة إلى تقديم المساعدة اإلنسانية للُ 

في مناطق  اإلحتياجاتيقوم الشركاء في المجال اإلنساني بالتعاون مع السلطات والجهات الفاعلة لتحقيق اإلستقرار لتلبية مختلف 
الضعيفة بالمساعدات اإلنسانية التي يحتاجون إليها أثناء المراحل األولى من إعادة تأسيس  اأُلسرالعودة. وتُبذل جهود لتزويد 

 حياتهم.

 اإلنسانية في أوساط السكان النازحين عالية مع وجود نازحين ُجدد من نينوى وكركوك، اإلحتياجاتوفي هذه األثناء، ال تزال 
نبار بسبب انعدام األمن. ويقوم الشركاء في المجال نزوح الُسكان في مناطق عانة وراوة والقائم في غرب محافظة األفة إلى باإلضا

ية. ومع ذلك، فقد للوافدين الُجدد، ويستمر تقديم الخدمات في المخيمات والمستوطنات السكن الطارئةاإلنساني بتوفير االستجابة 
 تحديات في تعبئة الموارد للحفاظ على االستجابة.ى وجود لأشار الشركاء إ

 
 

 لموصللتمويل إضافي عاجل لالستجابة 
 تمويل الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ لدعم الرعاية الخاصة باإلصابات0 وتوفير لوازم الشتاء

في المائة،  20التي وصل من خاللها تمويل النداء العاجل للموصل إلى  2110على الرغم من التبرعات السخية في نهاية عام 
اإلنسانية في العراق في تزايد. ومع  اإلحتياجاتفي المائة، ال تزال  00التي وصلت إلى  2110وخطة االستجابة اإلنسانية لعام 

د اإلصابات في صفوف المدنيين القادمين من الموصل بشكل متزايد وبسرعة، تشتدُّ الحاجة إلى حلول فصل الشتاء، وارتفاع أعدا
مليون دوالر أمريكي لالستجابة  10دفعة جديدة من األموال. أطلق صندوق األمم المتحدة المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ 

 الفاّرين من القتال في مدينة الموصل. األشخاصة إلى من خالل تقديم المساعدة الُمنقذة للحياوذلك السريعة للعراق، 
 

إنَّ التمويل التابع لصندوق األمم المتحدة المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ يكون موّجهًا لدعم انشاء ثالث وحدات ميدانية 
وصول إلى المنشآت لمعالجة اإلصابات األكثر خطورة في صفوف النازحين المدنيين من الموصل، والذين ال يستطيعون ال

الخدمية القائمة في الوقت المناسب، وكذلك ُيقّدم الدعم في توفير رعاية األمومة في حاالت الطوارئ للنساء الحوامل المعرضات 
، ورعاية المولود الجديد. ومع انخفاض درجات الحرارة إلى ما وارئالطلحاالت الشاملة للخطر من خالل توفير الخدمات التوليدية 

ستوفر األموال النفط األبيض كما في المخيمات ومواقع الطوارئ إلى ظروف الشتاء القارس.  اأُلسردون الصفر المئوي، تتعرض 
 حياة في فصل الشتاء أثناء فترة النزوح.على البقاء على قيد ال اأُلسروالسخانات ولوازم سد المنافذ في الخيام، والبطانيات لمساعدة 

 

 

  2707تم إصدار الُملّخص الُمسبق لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 

للمجتمع الدولي في اجتماع رفيع المستوى للمانحين   2110تم تقديم الُملّخص التنفيذي الُمسبق لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 
معالجة األزمة اإلنسانية في العراق، تستهدف الخطة في لجهود الحكومة  مبر. ودعماً في بروكسل في منتصف كانون األول/  ديس

مليون شخص من الفئة السكانية األكثر ضعفًا بين العراقيين بغض النظر عن وضعهم، سواء كانوا نازحين، أو في المجتمع  0.0
الصراع. ويتوقع مناطق البقاء في منازلهم في  ارواختأو السكان الضعفاء جدًا الذين ا المضيف أو في مجتمعات العائدين،

بسبب المتضررين السكان  تمّكنقبل أْن ي في األشهر المقبلةالمجتمع اإلنساني بأن الوضع اإلنساني العام سينحدر نحو األسوء 
 إعادة بناء منازلهم والمجتمعات المحلية وُسبل العيش. من الصراع
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