
 
 

 

 

       

 

 

  
  

 
  
   
   

    
  

 
  

 النشرة اإلنسانية
في العراق   

 آب/ أغسطس 1الصادرة في  /2017 تموز/ يوليو
 
 
 

 في هذا العدد 
 تنّوع مشاكل الحماية. 1ص

 ظروف العودة المستدامة غير مالئمة .2ص

التمويل تتسبب في قطع الخدماتقلة . 3ص  

  أضرار جسيمة لحقت بالمنازل في غرب الموصل. 4ص
 

 

 بونديت ا: أوتشا / كالمصدر

  
 الحماية مشاكلتنّوع 

 تعدد المخاطر يهدد سالمة المدنيين في مختلف أنحاء العراق
 في الموصل الكبيرانتهى القتال 

ولكن المخاطر التي تهدد الحياة 
التي يواجهها المدنيون العراقيون 

هناك و  .تستمر وتصبح أكثر تنوعا  
أجهزة ب ليتمثتلوث واسع النطاق 

عدم متفجرة متطورة وحاالت 
وتقارير عن العنف في االستقرار 

الخوف  أن  د. البال مختلف أنحاء
 االنتقامية بين النازحين األعمالمن 
قدرة المجتمعات المحلية على  يعيق

العودة إلى ديارهم وبدء حياتهم من 
 .جديد

 

سنواتعدة ستستغرق إزالة األخطار المتفجرة   
إن الحجم الهائل من األجهزة المتفجرة يجعل العراق واحدا  من أكثر البلدان تلوثا  في العالم وذلك بعد عقود من الحرب. وتشكل 
األخطار المتفجرة خطرا  يهدد حياة المدنيين الفارين من ديارهم والعائدين إلى مناطقهم األصلية. كما أن المدن التي شهدت قتاال  

المعقدة. وفي المناطق الحضرية والعبوات الناسفة المدفعية غير المنفجرة، وألواح الضغط،  بذخائر مليئةتكون  عنيفا  مثل الموصل
أمام الناس العائدين إلى ديارهم. كذلك و  ،يتم دفن األجهزة المتفجرة المرتجلة داخل األنقاض، وهذا يشكل عائقا  حيال عملية إزالتها

وث حقول المزارعين مخاطر مميتة للعمال واألطفال بصفة خاصة. كما أن تعقيد وتنوع األجهزة أما في المناطق الريفية، يشكل تل
 وقتا  طويال .المتفجرة يتطلب خبراء مختصين في إزالتها، وهو أمر مكلف ويستغرق 

 

لمتفجرة واحدة تلو إدارة األخطار المتفجرة خطوة حاسمة في تهيئة الظروف للعودة المستدامة، ولكن يجب تدمير األخطار ا تعد
من  ةاألخرى. كما أن اجهزة المتفجرات المعقدة وكمية التلوث تجعالن هذه العملية طويلة. ولكي يتم إستعادة إنتاج الحاجة المطلوب

لية سنوات. وتشير التقديرات األو عدة الغذاء التي يحتاجها الشعب العراقي، فقد تستغرق عمليات إزالة األلغام في المناطق الزراعية 
 الموصل وحدها.إلى أن إزالة األخطار المتفجرة قد تستغرق أكثر من عقد في مدينة 

 
 
 

 أبرز األحداث
في الوقت الحالي، ولكن  الكبيرانتهى القتال  •

 .متنوعةالمدنيين يواجهون مخاطر 

يواجه العائدون انعدام األمن وعدم الثقة في  •

 المجتمع وانخفاض فرص العمل.

يتعهد المانحون بتقديم مبلغ إضافي قدره  •

مليون دوالر في واشنطن، ولكن هناك  200

حاجة ماسة إلى مزيد من األموال إلبقاء 

 االستجابة على المسار الصحيح.

دمار واسع النطاق في غرب الموصل يترك  •

 بال مأوى.شخص  200،000

 

 بالمليون األعداد
11 م األشخاص المحتاجين  

عدد األشخاص 
 المستهدفين للمساعدة

2.6 م  

.33 م عدد النازحين  

عدد األشخاص الذين 
 يعيشون خارج المخيمات

م .52  

عدد األشخاص 
المتضررين في 
 المجتمعات المضيفة

م  3.2 

 عدد العائدين
السوريين الالجئينعدد   

م 2  
م 0 .23 

المصدر: خطة االستجابة اإلنسانية للعراق لعام  
اإلنسانية/  االحتياجاتلمحة عامة على  /2017

 مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة

 خطة االستجابة اإلنسانية
 التمويل

 مليون 985  
)بالدوالر  7201المبلغ المطلوب لعام 

(األمريكي  
 مليون دوالر أمريكي( 454 (46%

حتى  يمثل التمويل في وحدة التتبع المالي
 2017 تموز/ يوليو 28

 http://fts.unocha.org المصدر:
 

 

التلوث بالعبوات الناسفة على نطاق واسع في المدن المتضررة من النزاع. حي حمد، غرب الموصل. الدمار منتشر وكذلك 

 : أوتشا / ثيمبا ليندنالمصدر

 

 المصدر: كيت بوند، أوتشا
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انعدام األمن والهجمات غير المتماثلة  استمرار  
باإلضافة للمناطق األكبر، ال تزال األوضاع غير مستقرة في مختلف أنحاء البالد نظرا  للهجمات المتقطعة التي يقوم بها عناصر 

والتي تعرض المدنيين للخطر من الهجمات بعبوات ناسفة تستهدف المدنيين والعجالت. وهناك أيضا  قلق من تعرض تنظيم داعش 
اندالع القتال. وتعرضت منطقة اإلمام الغربي، جنوب مدينة الموصل على طول نهر دجلة، لهجوم  مناطق الناس لخطر الوقوع في

شخص في النصف األول من الشهر.  1،800يو، مما أدى إلى نزوح أكثر من واحتالل من قبل تنظيم داعش في أوائل تموز/ يول
يوليو، غير أن عمليات القتال ال تزال مستمرة، مما يجعل  واستعادت قوات األمن العراقية سيطرتها على المدينة في نهاية  تموز/

 .المدنيين في منازلهم معرضين لخطر مستمر من جراء القصف غير المباشر والمدفعي
 
 

، بالقرب من محطة توليد الكهرباء ةمن منطقة اإلمام الغربي إلى بلدة القيارة، والبعض اآلخر إلى قرية جاللبالفرار النازحون  الذ
في  يسكنونمحافظة صالح الدين. وكثير منهم كانوا  في في القيارة. وفر  البعض منهم إلى منطقة العلم فيما فر  أخرون إلى تكريت

مثل  بلداتمباٍن مهجورة أو غير مكتملة في بلدة الشرقاط. وال يزال تنظيم داعش موجود في محافظة صالح الدين، وتتعرض 
المخاطر الناجمة عن نيران األسلحة الصغيرة والهجمات  بشكل دوري"الشرقاط" لحاالت متكررة من انعدام األمن. ويواجه المدنيون 

تبادل إطالق النار أو بالقصف  مناطق تنظيم داعش، فضال  عن الخطر على حياتهم إذا وقعوا فيبعبوات ناسفة من قبل عناصر 
 .الجوي خالل االشتباكات بين تنظيم داعش وقوات األمن

 
العودةحاالت ال االنتقامية يعوق عمخوف النازحين من األ  

البلد تحت سيطرة تنظيم داعش، فإن المناطق التي يمكن تقييمها اآلن ستظل تعاني من اآلثار  من مناطقبعض ال ال تزالبينما 
. كما أن مخلفاتهم ستلقي عن ذلك الناجمة

.بظالل طويلة على العراق ألجيال قادمة   
 

خالل أكثر من ثالث سنوات من االحتالل، عانى 
الماليين من العراقيين وما زالوا يعانون من 

بل س  وممتلكاتهم و النزوح، وفقدان أفراد أسرهم، 
نظام قمعي معاناتهم من عيشهم، فضال  عن 

ظلم بال عقاب وصراع في كل مكان. إن الشعورو 
العدالة تطبيق هائل جدا  كما أن هناك حاجة إلى 

على نطاق واسع. وفي محافظات صالح الدين 
واألنبار ونينوى واجه الناس المشتبهين في 

من  انتمائهم إلى تنظيم داعش عمليات الطرد
منازلهم طوال شهر تموز/ يوليو. وفي مدينة 

بعد مخاوف جدية بشأن سالمتهم. وأدت  18كيلو  مخيمالرمادي في محافظة األنبار، تم نقل عائالت العائدين من منازلهم إلى 
 المعاناة.إلى نفس  نصالح الدي في التهديدات المماثلة التي يتعرض لها الناس في الشرقاط

 

الدعوة على جميع  ويجري تقديمإلى شركاء الحماية.  األ سراألعمال االنتقامية والعقاب الجماعي ضد هذه  لحو التقارير  وتصل
المستويات لحماية المدنيين وتعزيز اللجوء إلى العدالة في ظل سيادة القانون. كما أن التقارير المتعلقة باإلجراءات خارج نطاق 

النازحين في المخيمات، ويشكل الخوف من التعرض لهذه األعمال عامال  في اختيار القضاء ضد العائدين المختارين تطال أيضا  
البقاء في أماكن النزوح. ومن بين العقبات الرئيسية التي تعترض العودة بين النازحين الشعور بأن مناطقهم األصلية غير آمنة، وفقا  

ل االنتقامية، فضال  عن خطر عمادام األمن والخوف من األألبحاث جديدة أجرتها المنظمة الدولية للهجرة. وتشمل مشاعر انع
 المتفجرات.الهجوم ووجود مخاطر 

 

بعدلم تتحقق شروط العودة المستدامة   
 تواجه المجتمعات العائدة عقبات متعددة فضال  عن إنعدام األمن

 : اليونيسيفالمصدرمن الشمس الحارقة في الفلوجة.  يحتمونالنازحون 

في ظل داعش، يتحمل الماليين النزوح 
والخسارة واالضطهاد والعنف والصراع. 

 حاجةوهناك المظالم هناك شعور كبير ب
. وتزداد التقارير عن إلى العدالة كبيرة

 األعمال االنتقامية.

http://www.unocha.org/somalia


  | النشرة اإلنسانية في العراق

 

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

أكثر من مليوني شخص إلى ديارهم  عاد إذ. باآلالفعلى الرغم من تزايد المخاطر والمخاوف، ال يزال الناس يعودون إلى ديارهم 
، على الرغم من أن أعداد العائدين في 2014في مختلف أنحاء البالد منذ بداية النزاع وما نجم عن ذلك من نزوح بدأ في عام 

ابعة لمنظمة في المائة تقريبا  عما كانت عليه في األشهر األخيرة، وفقا  لمصفوفة تتبع النزوح الت 25تموز/ يوليو كانت أقل بنسبة 
 .الهجرة الدولية

 

ال االنتقامية وغيرها من التحديات التي تعترض التعايش بين العائدين واألشخاص الذين بقوا في منازلهم عمإن المخاوف من األ
تزال تواجه ليست العقبات الوحيدة التي تعرقل العودة حاليا . وال يمكن التقليل من شأن الصدمة التي تعاني منها المجتمعات التي ال 

مؤخرا . إن المستويات المرتفعة من أضرار لمستعادة ة تنظيم داعش أو في المناطق اتحديات خطيرة، سواء كانت ال تزال تحت سيطر 
البنية التحتية في المناطق الحضرية والفجوات في تقديم الخدمات األساسية تعني أن المجتمعات المحلية بطيئة في مسألة تعافيها، 

ا أن وجود فترات متفرقة من انعدام األمن ووجود العبوات الناسفة المتفجرة يؤدي إلى تفاقم هذه التحديات. ويشكل أمن حيازة كم
األراضي، فضال  عن األمن الشخصي، مصدرا  آخر للقلق بالنسبة للعائدين، في حين أن االفتقار إلى فرص العمل يشكل عائقا  أمام 

 .تئناف حياتهماألشخاص الذين يحاولون اس
 

تأثرت فرص كسب الدخل في مناطق العودة تأثرا  شديدا  بانقطاع االقتصادات العمالية المحلية خالل سنوات النزاع واحتالل تنظيم 
األكثر، على الرغم من أن السكان في المناطق المتضررة من النزاع يبلغون  ، فقد حضي باالستقرارداعش. أما التوظيف الحكومي

لى حد كبير في المناطق و ت في دفع الرواتب، وأحيانا  لعدة أشهر. والمصدر الرئيسي اآلخر للعمالة هو العمالة اليومية، عن تأخيرا ا 
واألراضي الزراعية التي تضررت من الحرب، ونقص الموارد الزراعية مثل  -عوائق اإلنتاج الزراعي  الجدير بالذكر، فانالريفية. و 

  .تزيد من اإلضرار بسوق العمل -طر متفجرة البذور والمعدات، ووجود مخا
 

معاملة تفضيلية للمجتمعات المضيفة من قبل أرباب العمل في بعض المحافظات، مثل األنبار وديالى، وفقا  لشركاء سبل تعطى 
 .التوترات العيش في حاالت الطوارئ. وهذا يخلق منافسة بين النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة، مما يزيد من حدة

 
معقدة لقضيةنهج دقيق   

على و ظروف مختلفة ألسباب مختلفة، وليس كل منهم دائم أو مستدام.  تحتيعود الناس  إذ العراق معقدة. فيإن أنماط العودة 
. ةمستدام ، وهذه مسألة غيردعم إنساني بينما يبدأ الناس حياتهم من جديدمن خالل تم مساعدة العائدين تلقائيا  تالمدى القصير، 

تقديم مساعدة إضافية في وهناك حاجة لوسوف تستغرق عملية إصالح المجتمعات المحلية الهشة وقتا  طويال  إلعادة البناء، 
.األجلين المتوسط والطويل  

 

إن االستجابة متعددة القطاعات هي أداة وضعها الشركاء في المجال اإلنساني لالستجابة خالل المراحل األولية للعودة، وتمهيد 
بدال  من الفئات المستهدفة المحددة كتدبير الطريق أمام المساعدة األطول أجال . وتعطي االستجابة األولوية للمناطق الجغرافية 

لتعزيز التماسك االجتماعي والتقليل إلى أدنى حد من مخاطر االنشقاقات الطائفية أو اإلثنية ضمن إطار المساعدة اإلنسانية. 
أرض الواقع.  علی جمعها يتماألدلة التي  یإل يستندکل مجتمع، و  ياجاتمع احت يتناسبمحلي،  ياقاالستجابة في س تتمأن  ينبغيو 

 .ستجابة تدابير لتعزيز سبل العيش وتشجيع خيارات التوظيفوتشمل المكونات الرئيسية لال
 

فتح أکثر من  يمکنإن المشاريع والبرامج الرامية إلى تعزيز توليد الدخل واالكتفاء الذاتي تعاني من نقص شديد في التمويل. وال 
 يشمتعددة األغراض ومجموعات سبل الع يةللمجموعات النقد 2017لعام  يةإلنسانالمدرجة في خطة االستجابة ا يعنصف المشار 

. وكأساس لخيارات العودة الدائمة، فإن زيادة الموارد يلاإلغالق بسبب النقص في التمو  علی إجبارهافي حاالت الطوارئ أو 
 .للمساعدة اإلنسانية الجارية في مجتمعات العائدين الضعفاء هو أمر ضروري

 

 مقطوعةيتعهد المانحون بسخاء، ولكن الخدمات ال تزال 
 في العراقالمقدمة هناك حاجة إلى تمويل إضافي للحفاظ على مستويات المساعدة 

معقدة في مختلف إن أنماط العودة 
 تحتيعود الناس إذ . العراق مناطق

 ظروف مختلفة ألسباب مختلفة.

http://www.unocha.org/somalia
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 تمويل عن تقديم األزمة اإلنسانية المستمرة في العراق، أعلنت الواليات المتحدة والمملكة المتحدة والمفوضية األوروبيةادراكا  بحجم 
تموز/ يوليو. وأقرت الدول المانحة بأن  12إضافي عقب المؤتمر الرفيع المستوى الذي ع ِقد في العاصمة واشنطن في  إنساني

راغبين الوضع اإلنساني في الموصل تجاوز التوقعات من حيث طول الوقت وعدد األشخاص النازحين ومدى االحتياجات، وكانوا 
مليون دوالر أمريكي،  200على مستواها الحالي. وتبلغ قيمة التعهدات الجماعية أكثر من  االستجابة لحاالت الطوارئتقديم  في

يساعد العاملين في المجال اإلنساني على الحفاظ على مستوى عال من المساعدة الطارئة التي يحتاجها  األمر الذي من شأنه أن  
إلى مزيد من األموال إلبقاء االستجابة المدنيون المتضررون من النزاع في العراق لبعض الوقت في المستقبل، ولكن هناك حاجة 

 .على المسار الصحيح

 985قيمته البالغة  ذات األولوية العالية 2017خطة االستجابة اإلنسانية لعام صل تمويل لم يوحتى نهاية تموز/ يوليو، 
البدء بعد بأكثر  . وبسبب النقص في التمويل، لم يتممليون دوالر أمريكي فقط 454إلى النصف، إذ بلغ التمويل مليون دوالر 

تمويل إضافي بشكل عاجل لتجنب  ئةتهي وهناك حاجة إلى. اضطراريا   اغالقهامن نصف المشاريع والبرامج المشمولة بالخطة أو تم 
 .المزيد من التخفيضات في االستجابة

 األضرار التي لحقت بالمنازل في غرب الموصل شديدة
 اآلالف من النازحين لبعض الوقت ورائه الدمار الهائل  سيترك

بعد انتهاء األعمال القتالية في 
الموصل، اتضح مدى الضرر 
الذي لحق بالمنازل والبنية 

 ا  سكنيا  حي 54تحتية. ومن بين ال
 ا  حي 15في غرب الموصل، د مر 

نصف المنازل  تهدمبالكامل، وت
 حي آخر 23والمباني العامة في 

ووفقا  . وتساوت مع األرض
 ، فقد تدمرلتقديرات الحاليةل

منزل بالكامل في  32،000
األحياء الغربية، مما أدى إلى 

شخص. ويقدر  200،000نزوح 
شركاء تحقيق االستقرار تكاليف 

 دوالرمليار  1 إعادة البناء بمبلغ 
ستستغرق مشاريع إعادة اإلعمار وقتا  طويال  في المناطق التي تضررت بشدة، و باألخطار المتفجرة، حيث التلوث الكبير ، أمريكي

 .مما يترك آالف العراقيين في حالة نزوح لبعض الوقت
 

شهد شرق الموصل أضرارا  أقل نسبيا ، مما سمح للمدنيين فقد عبارة عن حكاية مدينتين.  إلى حد كبير هو الوضع في الموصل
شخص إلى ديارهم في األحياء الشرقية، أي ما يزيد على  166،000بالعودة إلى منازلهم بسرعة. وحتى اآلن، عاد ما يقرب من 

ية في تشرين األول/ أكتوبر. األسواق والمدارس مفتوحة، وعلى الرغم من أن في المائة من الذين فروا منذ بدء األعمال القتال 94
تم إستئناف بعض فقد  –أبرزها توفير المياه  -الشركاء في المجال اإلنساني ال يزالون يسدون الثغرات في الخدمات األساسية 

ي البلدة القديمة وحولها، وال يزال الناس يفرون مظاهر الحياة الطبيعية. وفي غرب الموصل، ال تزال حاالت انعدام األمن تندلع ف
صابات  . وبينما يستعيد بالغةمن المدينة القديمة للمخيمات والمجتمعات المضيفة، وغالبا  ما يعانون من الجفاف ونقص التغذية وا 
 .شرق الموصل تعافيه ببطء، فإن سكان غرب الموصل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية شاملة لبعض الوقت

 
 

 
 

 : أوتشا / ثيمبا ليندنالمصدر .اض في جامعة الموصلالبحث عن خردة المعادن بين األنق

منزل من  32،000تدمير ما يقدر بنحو تم 
 نزوحمنازل غرب الموصل، مما أدى إلى 

شرق  يستعيدشخص. وبينما  200،000
، فإن سكان غرب ببطء عافيتهالموصل 

الموصل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية 
 الوقت.شاملة لبعض 

http://www.unocha.org/somalia
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  زورونا على األنترنت

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على
 freijsen@un.orgإيفو فريجسن، رئيس مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على 

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