
 
 

 

 

       

 

 

  
  

 
 
  
   

     
 

 
  

 

اإلنسانيةالنشرة   
في العراق   

شباط/ فبراير 71 الصادرة في/ 7102كانون الثاني/ يناير   
 
 
 

 

 في هذا العدد
الموصلشخص ال يزالون في غرب  007،777. 1ص   
آالف العائدين إلى شرق الموصل .2ص   
طفل إلى المدرسة 23،777عودة  .3ص   
 العراقاستمرار حاالت العودة في مختلف أنحاء . 4ص 

 . استمرار فرار السكان من الحويجة0ص
 

 

 كايت بوند/  OCHA: املصدر . األطفال في مخيمات النازحين في محافظة األنبار

  

 شخص ال يزالوا في غرب مدينة الموصل  007،777
 بالغ حول سالمة ما يقربقلق بالمجتمع اإلنساني يشعر 
 غرب فيشخص الذين ُيتوقع بقائهم  007،777من 

 الصراعجميع أطراف  يلتزم أنالمهم جدًا الموصل. ومن 
بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين في  ممسؤوليتهب

عسكرية الستعادة السيطرة على هذا الجزء العملية السياق 
  من المدينة. *

وتستعد الحكومة العراقية والشركاء في المجال اإلنساني 
 ات المحتملة التي يمكنمن السيناريوه مختلفةلمجموعة 

في هذه العملية، بما في ذلك مساعدة النازحين  تظهرأن 
ذ أواخر منو . في أماكنهم الُمتبّقينبسبب القتال والناس 

ن عطرق اإلمداد السابقة ت طعقُ  ،نوفمبر /تشرين الثاني
، بما في ذلك الطريق السريع من الموصل غرب الدينة
 حيث تتضاءل ،رتدهو بال بدأت األوضاعو إلى سوريا، 

السكان إلى حرق ، كما عمد مدادات الذذائية والوقوداإل
 لتدفئة منازلهم.األثاث والقمامة 

 

 

 

 

 

 :في وقت النشر. ويتوفر التقرير الُمحدث حول الوضع هنا* بدأت العملية العسكرية على غرب الموصل 
 https://goo.gl/7YrnOv 

 

 أبرز األحداث
 007،777  شخص عالق في غرب الموصل

 في ظروف متدهورة.
  عشرات اآلالف من حاالت العودة إلى شرق

 الموصل.
  طفل إلى المدرسة في شرق  23،777عودة

 الموصل
  ُتشّكل المتفجرات خطرًا على المجتمعات

 العائدة 

 األعداد 
11 م األشخاص المحتاجين  

عدد األشخاص 
 المستهدفين للمساعدة

2.6 م  

 3 م عدد النازحين

عدد األشخاص الذين 
 يعيشون خارج المخيمات

م 0.2  

عدد األشخاص 
المتضررين في 
 المجتمعات المضيفة

م  3.2 

 عدد العائدين
السوريين عدد الآلجئين  

م 1 .0 
م 7 .23 

للعراق لعام  المصدر: خطة االستجابة اإلنسانية 
/ / لمحة عامة على اإلحتياجات اإلنسانية2716

 مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة

ة ب ا ج الست ا ي خطة  ن ا س إلن  ةا

لتمويل  ا
 مليون 161  

)بالدوالر  2716لعام المبلغ المطلوب 
(األمريكي  
 مليون دوالر أمريكي( 791) 14%

تى ح يمثل التمويل في وحدة التتبع المالي
 2710كانون الثاني/ يناير  13

 http://fts.unocha.org المصدر:
 

 

 المجال في والشركاء السلطات: المصدر. الموصل ممر طول على النزوح
 للهجرة الدولية المنظمة النازحين، أعداد. اإلنساني

https://goo.gl/7YrnOv
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 ن الوضع األمنيعودة اآلالف من السكان إلى شرق الموصل مع تحس  
 المكاسب العسكرية تؤدي إلى تحسين األمن والوصول في شرق الموصل

بعد أْن اقتربت المعركة الستعادة السيطرة على الموصل من تنظيم داعش من الشهر الرابع، تفرض قوات األمن العراقية اآلن 
ى ضربات الشرقية لنهر دجلة إلالموصل. وال تزال تتعرض بعض األحياء السكنية الواقعة على الضفة مدينة سيطرتها على شرق 

في الذرب، األمر الذي تسبب في سقوط  تنظيم داعش بالذخائر المتفجرة بواسطة طائرات بال طيار ونيران غير مباشرة من مواقع
 عيةوظ، وبدأت مظاهر الحياة الطبين الوضع األمني في الشرق بشكل ملحالمدنيين. وبشكل عام، فقد تحسّ  في صفوفضحايا 

 .مع عودة آالف السكان من مواقع النزوح الظهور،ب

ن وصول المساعدات اإلنسانية بشكل ملحوظ خالل شهر كانون الثاني/ يناير الجاري بعد المكاسب الميدانية لقوات األمن تحسّ هذا و 
المدينة  شخص في 077،777إلى ما يقرب من  بتوزيعات إنسانية قامت الحكومة والشركاء في المجال اإلنساني حيثالعراقية، 

وغيرها من المناطق التي أمكن الوصول إليها مؤخرًا. وفي األسابيع األخيرة، وصل الشركاء في المجال اإلنساني إلى عدد من 
كيلومترًا إلى الجنوب الذربي من مدينة الموصل، حيث استفاد  17المناطق الجديدة ألول مرة، بما في ذلك القرى على التي تبعد 

 ع المياه والمواد المنزلية والنظافة.شخص من توزي 16،777

 
 شخص إلى منازلهم 070555عودة أكثر من 

عائدين إلى منازلهم في شرق مدينة الموصل. ومن بين ما  ،ذادر أعداد كبيرة من الناس المخيماتتُ  ،ن الوضع األمنيمع تحسّ 
 00،777الذين نزحوا بسبب العمليات العسكرية في الموصل والمناطق المحيطة، عاد أكثر من  من شخص 227،777يقرب من 
 .إلى منازلهم

المحالت التجارية، واألسواق في بعض األحياء السكنية الشرقية مفتوحة ويجري تزويدها من خالل الطرق التجارية، كما أنَّ المواد 
دين. وقد دعت والعائ ية ال تزال منخفضة بين المواطنينالمدن القريبة. القوة الشرائ المنزلية األساسية متوفرة بأسعار مقاربة من
عادة تشذيل اقتصاد المدينةاأُلسر كسب العيش لتعزيز دخل  توفير ُسبل السلطات لزيادة التركيز على المساعدة في  .ة وا 

 
  اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من نقص المياه

إنَّ عدم كفاية أداء شبكة مياه البلدية ُيشّكل أحد أكبر المخاوف اإلنسانية في شرق الموصل، األمر الذي يحول دون حصول مئات 
 2.3الشركاء في المجال اإلنساني حاليًا بنقل اآلالف من الناس على مياه الشرب والذسيل واالحتياجات المنزلية العامة. ويقوم 

 المتزايد.  مليون لتر من المياه بالصهاريج إلى المدينة كل يوم، ولكن الكمية ال تزال غير كافية لعدد السكان

وتتوفر المياه المعبأة للبيع في المحالت التجارية 
ل ،نخفاض مستويات الد نظرًا الواألسواق، ولكن 

ًا األكثر فقر  اأُلسرر متاحًا أمام يعد هذا الخيار غي
كثيفة ومكلفة، ويمكن أْن يكون نقل وضعفًا. العمالة 

المياه بالصهاريج مجرد تدبير مؤقت حتى يتم إصالح 
 الشبكة.

انخفضت معدالت اإلصابات في االسابيع االخيرة 
بعد هدوء في العمليات العسكرية. ال تزال القدرة على 

إلصابات بالُقرب من المدينة لرعاية تقديم ال
ربيل. ومنذ بدء العمليات العسكرية في أكيلومترا إلى المستشفيات في  17 منخفضة، وال يزال العديد من المدنيين الجرحى يسافرون

مدني مصاب في المستشفيات الرئيسية في اربيل. وقامت إحدى  1،677تشرين األول/ أكتوبر، تمت معالجة أكثر من  10
شخص مصاب في  377بمعالجة أكثر من  ،كيلومترًا شرق الموصل 27بعد يالمنظمات غير الحكومية التي تدير مستشفى ميداني 

إلى ما يقرب من  اإلنسانيةوصول التوزيعات 
 الموصل مدينة شرق شخص في 077،777

مليون لتر من المياه  2.3نقل يجري 
 وم،كل يالموصل مدينة شرق بالصهاريج إلى 
 كإجراء مؤقت

 األطفال العائدين إلى منازلهم في شرق الموصل من مخيم حسن شام: المصدر: أوتشا كاتريونا هيث

http://www.unocha.org/somalia
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كانون الثاني/ يناير. ويجري العمل حاليًا على توسيع قدرة رعاية اإلصابات  1ول من عملها، بعد أْن فتحت أبوابها يوم الشهر األ
للتعامل مع الزيادة المتوقعة في عدد الضحايا نتيجة للعمليات العسكرية في غرب الموصل، كما تم إنشاء مركزين آخرين الستقرار 

 جنوب من المدينة.الحالة الصحية للمصابين إلى ال

 

طفل يعودون إلى المدرسة في شرق الموصل 23،777  
 ثالثون مدرسة تفتح أبوابها من جديد

الثاني/  وبدعم من الشركاء في المجال اإلنساني بافتتاح ثالثين مدرسة في شرق الموصل في نهاية كانونقامت وزارة التربية والتعليم 
تاحة المجال أمام  تعليمهم. كانت بعض المدارس قد أغلقت لمدة عامين، ولم تحصل الفتيات على  إلكمال طفل 23،777يناير، وا 

، حيث ُمنعنَّ من الذهاب إلى المدرسة إلى حد كبير. ويعد استئناف التعليم تنظيم داعش أبان حكم حق التعليم وجه الخصوص على
ي بيوتهن. وتخطط ، في حين تبقى الفتيات فتنظيم داعشأمرًا مهمًا بالنسبة للفتيان المراهقين، الذين كثيرًا ما يتم تجنيدهم من قبل 
استهم، لمنع تأخرهم، وفقدان الفرص المتاحة لألطفال في الوزارة وشركائها لفتح دورات خاصة لمساعدة األطفال على اللحاق بدر 

 وفي المناطق -بما في ذلك في فناء المدرسة  -أجزاء أخرى من العراق. إنَّ وجود الذخائر غير المنفجرة في شرق الموصل 
 تح المدارس.عرقل إعادة فيُ على األطفال، و  الُمستعادة مؤخرًا في مركز محافظة نينوى، ال يزال يشكل خطرًا كبيراً 

 
 المخيماتفي الخيام داخل طفل يتلقون التعليم في مدارس  200555

طفل  24،777توفر أماكن التعلم المؤقتة التي ُأنشئت في مخيمات النازحين على مقربة من الموصل حاليًا التعليم إلى ما يقرب من 
الذين يعيشون في مخيمات ومواقع الطوارئ. إنَّ المساحة محدودة في المخيمات، وأماكن التعلم في الخيام مزدوجة باعتبارها أماكن 

. وعلى نوبات، أو يوم بعد يوم من أيام األسبوع على شكلًا، وهذا يعني أن تكون األنشطة التعليمية المتاحة ترفيهية لألطفال أيض
طفل في سن المدرسة من النازحين من الموصل  03،477في المائة من  37الرغم من مسألة المساحة المتاحة، فإن أكثر من 
أي نوع من أنواع ال يتلّقون طفل نازح  26،777أكثر من  وهناكغير النظامي. والمناطق المحيطة حاليًا يشاركون في برامج التعليم 

 .التعليم بسبب القتال

 
 استمرار عودة النازحين في مختلف أنحاء العراق

  مليون شخص إلى ديارهم 9.0عاد ما يقرب من 

مليون شخص إلى ديارهم  1.0تتواصل حاالت العودة إلى الديار على قدم وساق في مختلف أنحاء العراق، حيث عاد ما يقرب من 
شخص إلى منازلهم في مختلف أنحاء البالد.  177،777. وفي الشهر الماضي، عاد ما يقرب من 2714منذ حزيران/ يونيو 
شخص  300،777شخص، تليها محافظة صالح الدين، حيث عاد  607،777دد األكبر من العائدين بواقع وتحتفظ األنبار بالع

 إلى ديارهم.

إنَّ إحدى العقبات الرئيسية في العودة تتمثل في التلوث الكبير بالذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة. والعقبة األخرى هي مدى 
 وبعد العودة إلى المناطق الُمستعادة، يواجه العراقيون صعوبات ومخاطر. ،البنية التحتية في مناطق العودة الضرر في

 

 

 

 

 

ن مدرسة في شرق الموصل في و افتتاح ثالث
تاحة المجال إلنهاية كانون الثاني/ يناير، 

ألول  تعليمهم طفل إلكمال 23،777أمام 
 امينمرة منذ ع

إلى  مليون شخص 1.0اد ما يقرب من ع
منازلهم، وغالبًا إلى المناطق ذات التلوث 

 العالي بمخلفات المتفجرات

http://www.unocha.org/somalia
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 صالح الديني في أخطار المتفجرات تعرقل العودة إلى بيج

استعادت قوات األمن العراقية بلدة بيجي التي تبعد 
الى الشمال من بذداد في محافظة  كيلومتراً  207

. وبعد 2710أكتوبر  تشرين األول/ صالح الدين، في
تشير التقديرات إلى أن األضرار التي معركة طويلة، 

لحقت بالبنية التحتية المدنية والخدمات األساسية 
وقد فرَّ  المائة.في  07إلى نحو  وصلت واإلسكان

و يونيحزيران/ غالبية النازحين من بيجي ما بين 
من ، ، بعد فترة وجيزة2714أغسطس عام /وآب

كانون  31في و على المدينة.  تنظيم داعش استيالء
 عودةعن جدول ليناير، أعلنت الحكومة العراقية الثاني/ 
منازلهم. حتى اآلن، عاد حوالي  إلىبيجي سكان 

وال يزال هناك شخص بالفعل إلى بيجي،  21،777
الشركاء في المجال اإلنساني المخاوف بشأن األوضاع في  وأثار .1النزوحمصفوفة تتبع ل ، وفقاً شخص نازح 11،777من  أكثر

ُتشير التقارير إلى و العودة اآلمنة.  ن، وكالهما تعرقاللمتفجرات والضرر بالبنية التحتيةأخطار االكبير بتلوث البيجي، بما في ذلك 
يث كانوا عبوة ناسفة حعليهما انفجرت عندما مؤخرًا ك وفاة طفلين بيجي، بما في ذل قضاءفي  بصورة دوريةأمنية حوادث حدوث 

. ودقيق ءبطي بشكل يسير ملفإن الع، العبوات الناسفةالرتفاع مستوى التلوث وتعقيد  يلعبون. أنشطة إزالة األلذام جارية، ولكن نظراً 
  المخاطر الناجمة عن مخاطر المتفجرات. حولحملة لزيادة الوعي العام إلى المجتمع  افي غضون ذلك، دعو 

 

 نضوب الموارد تفاقم حالة الضعف
خالل  لناسا استنزفتإذ بعد عامين ونصف من النزوح.  اقتصاديةمصاعب  اأُلسرستواجه العديد من  ،إضافة إلى المخاوف األمنية

ر الذي ، األمفأن فرص العمل محدودة ،من ناحية أخرىو . ُأتلفتالمنزلية التي  اللوازمناهيك عن  أموال،هذه الفترة ما لديهم من 
منازل الضعيفة مثل المسنين والمعوقين ورّبات ال السكانية يثقل كاهل هؤالء النازحين إلعادة بناء منازلهم من جديد. كما أن الفئات

 في حاجة ماسة للمساعدة اإلنسانية الدائمة.هم و  ،على وجه الخصوص للخطر معّرضون
ي كل من: مدينة تكريت ف ديارهم فيأعداد كبيرة من النازحين إلى يعود حيث  العراق،وينطبق هذا الحال على مناطق أخرى من 

 ؤخراً م استعادتهاوأجزاء أخرى من المناطق التي تم  ،الفلوجة، وهيت في محافظة األنبارو نة الرمادي، مديو  الدين،محافظة صالح 
بحاجة إلى مساعدة إنسانية هم ، و لإلصاباتمعرضون  –البالد  في مختلف أنحاء –العائدون  السكانفي محافظة نينوى. إن 

 مان عدم إهمال أي منهم في العراق.لض اإلنعاش،بالتنسيق الوثيق مع مبادرات  وشاملة،متواصلة 
 

 استمرار فرار السكان من الحويجة في محافظة كركوك
 استمرار العنف في الحويجة يخلق موجة نزوح جديدة من المنطقة

ال يزال الوضع اإلنساني في الحويجة في محافظة كركوك محفوفًا بالمخاطر في ظل أعمال العنف المستمرة. وقد فرَّ أكثر من 
عندما تكثفت العمليات العسكرية، وفقًا لمصفوفة تتبع النزوح. وفرَّ  / أغسطسشخص من قضاء الحويجة منذ شهر آب 10،777

شخص في شهر كانون الثاني/ يناير وحده. وأشار أولئك الذين تمكنوا من الفرار إلى خطورة رحلة الفرار  11،777ما يقرب من 
الليل، في ظل نقص الذذاء والماء والدواء. ويواجه الفارون مخاطر حقيقية، بما في ذلك التي مروا بها والتي كثيرًا ما كانت أثناء 

 اإلصابات والموت من العبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة على طول الطريق، خصوصًا في جبال حمرين.

                                                      
 
1 http://iraqdtm.iom.int/ReturneeML.aspx  

االقتصادية الناجمة عن النزوح مصاعب ال
الطويل األمد فاقمت مخاوف الحماية 

 للعائدين الضعفاء

http://www.unocha.org/somalia
http://iraqdtm.iom.int/ReturneeML.aspx


  | النشرة اإلنسانية في العراق
 
 
 

 

www.unocha.org/somalia | www.unocha.org 
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) • Coordination Saves Lives 

 

 في محافظة كركوك، في حين الذين فّضلوا البقاء شخص 47،277 من من بين الناس الذين نزحوا من الحويجة، هناك ما يقربو 
زايد معدل تأربيل وبذداد أقل. ومع و إلى نينوى،  الفاّرينآخرين إلى محافظة صالح الدين القريبة، بينما كانت أعداد  30،777 فرَّ 

ليالن - وزارة الهجرة والمهجرين لبناء مخيم جديد اضطرمما  ،في كركوك للمخيم قد ازدادت مؤخراً  االستيعابيةالنزوح، فأن الطاقة 
لمساعدة . وتوفر السلطات الحكومية والمنظمات اإلنسانية ا/ فبرايرالنازحين في شهر شباط باستقبال- ليالن –المخيم الجديد  وبدأ-

الرعاية لألكل و  ةجاهز واألغذية الالصرف الصحي، خدمات المياه و مواقع ومخيمات النازحين. وهذا يشمل إلى القادمة  لأُلسرالعاجلة 
حديد االحتياجات تقييم الحماية السريعة لت تجري عملياتو . التدقيق األمنيالطبية العاجلة لألسر التي تمر عبر نقاط التفتيش ومواقع 

 .لطوارئ في محافظة صالح الدينلحاالت الذلك. كما يجري بناء مالجئ  واالستجابة وفقاً  الماّسة
 
سيطرة تنظيم وقعت تحت  قدلمدينة كانت ا، و شخص 17،777و 07،777في الحويجة ما بين  اختاروا البقاءعدد الذين  قدرويُ 

 .2714ونيو ي حزيران/ داعش منذ
 

 2710مليون عراقي ُمستهدف للمساعدات في عام  6.2

 مليون دوالر أمريكي 180لحصول على إلى ا 2597تسعى خطة االستجابة اإلنسانية لعام 
هناك ديسمبر.  كانون األول/في  2710عام لمسبق من خطة االستجابة اإلنسانية الُملخص الالشركاء في المجال اإلنساني  عرض

من و . اً لعراقيين األكثر تضرر مليون شخص من ا 6.2، للوصول إلى هذا العاملدوالر أمريكي مليون  510ما ال يقل عن حاجة إلى 
ة الُمنّظمالمساعدة اإلنسانية  وستبقىلالستجابة ألزمة الموصل. مليون دوالر أمريكي  331 من ما يقرب، سيخصص هذا المبلغ

وبعاج، وعودة ماليين العراقيين إلى منازلهم أو بقائهم في المناطق التي  الحويجة،و تلعفر، و الموصل،  استعادةضرورية جدًا بعد 
 .في األسابيع المقبلة 2710لعام الكاملة اإلنسانية  االستجابةسيتم إطالق خطة  كما نزحوا إليها أثناء القتال.

 

زورونا على موقعنا 
 على اإلنترنت

شخص من قضاء  10،777فرَّ أكثر من 
ما ، و الحويجة منذ شهر آب/ أغسطس

شخص في شهر  11،777يقرب من 
 .كانون الثاني/ يناير وحده

 ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال على

 freijsen@un.orgم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على إيفو فريجسن، رئيس مكتب األم

 6086 780 782 964+هاتف ، pond@un.orgكايت بوند، مسؤولة قسم التقارير، 

 | www.unocha.org/iraq | www.unocha.org: لتنسيق الشؤون اإلنسانية من خالل زيارة املواقع التاليةويمكن الحصول على النشرات اإلنسانية ملكتب األمم املتحدة 
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