
 
 

 

 

       

 

 

  
  

 
 
  
   

     
  

 
  

 النشرة اإلنسانية
في العراق   

 يوليو تموز/ 4الصادرة في  /2017 أيار/حزيران
 
 
 

 في هذا العدد 
 األنبار منشخص  22،000فرار . 1ص

 مخاوف تتعلق بالحماية في مناطق العودة .2ص

يواجه المدنيون مخاطر محدقة في الموصل. 3ص  

  يعد الحجر األساس في التعافي دخلمصادر التنويع . 4ص
 

 

 بونديت ا: أوتشا / كالمصدر

  

تحت سيطرة تنظيم داعشإزدياد أعداد الفارين من غرب األنبار القابعة   
 فرار االالف تحت وطأة العواصف الترابية

 22،000منذ بداية العام، فرَّ أكثر من 

المناطق التي يسيطر عليها شخص من 

تنظيم داعش في غرب محافظة األنبار 

كيلو، وفقاً  18و  60من مواقع العبور 

لوزارة الهجرة والمهجرين. ويزداد 

من نصف معدل النزوح، حيث فّر أكثر 

السكان النازحين منذ نهاية آذار/ مارس 

تحت غطاء العواصف الترابية 

الموسمية. وفي الوقت الحالي، هناك ما 

شخص يقومون برحلة  300و  150بين 

كيلومتر من منطقة القائم  500لمسافة 

ً في درجات  18إلى منطقة كيلو  يوميا

درجة  45حرارة حارقة تصل إلى 

بنقل أشخاص مئوية. ويقوم المهربون 

من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم 

داعش، في حين أفادت التقارير بأن 

شخص في  1،200بعضهم قد قطع الرحلة سيراً على األقدام. وقد ارتفع عدد النازحين في أوائل شهر أيار/ مايو، حيث فرَّ أكثر من 

آخرين خالل فترة زمنية مماثلة. ومن المتوقع فرار المزيد  شخص 1،200غضون ثالثة أيام، وفي أواخر حزيران/ يونيو، فرَّ أيضاً 

 من الناس قبل نهاية تموز/يوليو فى ظل ظروف قاسية من بينها ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الترابية الشديدة.

 

 ارتفاع مخاطر اإلكتظاظ السكاني والشواغل المتعلقة بالحماية
مؤقتين على المدى القصير، ويكافحان لمواكبة معدل الوافدين من النازحين. وقبل حزيران/ ملجأين كيلو  18و 60منطقتي  تعتبر

في المائة من األشخاص الذين وصلوا من غرب األنبار إلى مخيمات مجهزة تجهيزاً جيداً وإلى المجتمعات  90يونيو، انتقل أكثر من 

ماضي، ُمنع األشخاص الوافدين إلى مواقع العبور من االنتقال إلى المضيفة في شرق األنبار والمحافظات المجاورة. وفي الشهر ال

كيلو قد اكتظتا بسرعة. وفي األسبوع األخير من شهر حزيران/ يونيو، تضاعف  18و  60المخيمات في الشرق، كما أن منطقتي 

ماية باتت مسألة تُشّكل مصدر قلق كيلو، ليصل المخيم إلى طاقته الكاملة تقريباً. ومن جانب آخر، فإن الح 60عدد نازحي منطقة 

كيلو، مما أسفر  60تموز/ يوليو، وقع هجوم انتحاري استهدف نازحي المخيم في منطقة ال  2كبير في المخيمات. وبعد ظهر يوم 

 شخصاً. 14عن مقتل 

 

لتخلص من القمامة، والرعاية يجري تقديم المساعدة األساسية في مواقع العبور، ولكن هناك ثغرات كبيرة في الخدمات، بما في ذلك ا

الصحية، والحصول على مياه الشرب النظيفة، والغذاء الكافي. ويقوم الشرکاء بتلبية المتطلبات التي يحتاجها الوافدون الُجدد من 

يقلل من الخدمات القائمة، ولکن الموارد شحيحة، وهناك عدد قليل من الشرکاء العاملين غرب الرمادي، األمر الذي يعرقل التقدم و

القدرة علی تقديم المساعدة. ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يرتفع أيضاً خطر األمراض المنقولة عن طريق 

 المياه. ومما يزيد من تفاقم ذلك عدم كفاية الموارد لتحسين خدمات الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي.

 

طالق العمليات العسكريةشخص مع بدء ان 50،000احتمالية فرار   
يقدر عدد السكان الذين يسكنون في كل من مدينة عانة وراوة والقائم في غرب األنبار، ومعظمهم من بلدة القائم الواقعة على الحدود 

شخص آخر من غرب األنبار في أسوأ اإلحتماالت. وفور بدء العمليات العسكرية  50،000شخص. وقد يفر  80،000السورية بنحو 

ستعادة السيطرة على غرب األنبار من تنظيم داعش، فإن الوصول إلى األشخاص الذين يختارون البقاء في منازلهم سيكون صعباً، ال

حيث يتركز الوجود اإلنساني في شرق األنبار، وال يوجد أي شركاء يعملون غرب هيت. إنَّ تقديم المساعدة إلى المواقع خارج 

، وسيتم تقديمها من مناطق بعيدة في بغداد  والرمادي، األمر الذي يعرقل سرعة االستجابة االنسانية. المخيمات مقيدٌ في هذه المناطق

 أبرز األحداث
زيادة أعداد السكان الفارين من غرب األنبار  •

 تحت وطأة العواصف الترابية.

واجه تفي صالح الدين المحلية  مجتمعاتال •

تصاعد هجمات  تتمثل فيمخاطر متزايدة 

 .داعش

في المدينة القديمة في  يواجه السكان المتبقون •

 الموصل مخاطر تهدد حياتهم.

دراسة جديدة على نوع الجنس توصي بتعزيز  •

 دور المرأة داخل األسر لتعزيز التعافي.

 

 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 1 .9 

م 0 .23 

 /2017المصدر: خطة االستجابة اإلنسانية للعراق لعام  

اإلنسانية/ مصفوفة تتبع  االحتياجاتلمحة عامة على 

 النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة

ةخطة  ي ن ا س ن إل ا ة  ب ا ج ت الس  ا

لتمويل  ا

 مليون 985  
)بالدوالر  7201المبلغ المطلوب لعام 

(األمريكي  

 مليون دوالر أمريكي( 420 (  43%

حتى  يمثل التمويل في وحدة التتبع المالي
 2017 تموز/ يوليو 4

 http://fts.unocha.org المصدر:
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وبدون زيادة في الموارد والقدرة على االستجابة، يعاني الشركاء والسلطات المحلية في تلبية احتياجات النازحين العراقيين عند بدء 

 العمليات العسكرية.

 

األنبار بشكل متزايدتعقيد اإلحتياجات في   
  يستمر السكان في العودة إلى أجزاء أخرى من المحافظة على الرغم من أن تدفق العائدين قد تباطأ خالل النصف الثاني من حزيران/

يونيو. إن الخوف من األعمال االنتقامية هو سبب سائد على نحو متزايد كما يصفه النازحون الذين ال يرغبون في العودة إلى مناطقهم 

األصلية، والذين يخشون كثيراً من العقاب الجماعي على العودة إذا ما اعتقد الناس بأن لديهم صالت مع تنظيم داعش. وتزداد 

كان في األنبار، حيث تتركز عمليات النزوح الجديدة في الغرب، والتي تفاقم النزوح الطويل األمد في الشرق، تعقيدات احتياجات الس

وكذلك مدى الضرر الذي يلحق بالسكن والبنية التحتية في مناطق العودة، وتزايد المخاوف المتعلقة بالحماية. كما أن تلبية االحتياجات 

 كاء والسلطات العراقية نظراً النخفاض الموارد والقدرات المتاحة لالستجابة في المحافظة.المتزايدة تشّكل تحدياً أمام الشر

 

 المخاوف األمنية في مناطق العودة
في صالح الدين اً متدهوراً أمنياً وضعاألسر العائدة تواجه   

شهدت محافظة صالح الدين ثاني أعلى  وقدشخص شهرياً.  100،000يعود النازحون إلى ديارهم في مختلف أنحاء العراق بمعدل 

 ، كما أن المخاطرغير المستقر منيالوضع األمعدل للعودة في العراق بعد األنبار. وال يزال المدنيون في المحافظة يعانون من 

الناجمة عن األخطار المتفجرة والهجمات المسلحة واألعمال االنتقامية ضد األشخاص الذين يعتقد أنهم على صلة بتنظيم داعش 

مرتفعة. وعلى الرغم من هذه التحديات، عاد نحو 

شخص إلى ديارهم منذ استعادة المناطق من  386،000

ً لمصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة  داعش، وفقا

في المائة من  20ة الدولية؛ وهو ما يمثل أكثر من الهجر

مليون عائد في مختلف أنحاء البالد. وتمكن ما  1،9

في المائة من العائدين من العودة إلى  90يقرب من 

 مناطقهم.

 

مدينة بيجي تشهد أول حالة عودة للنازحين منذ 

 إستعادة المدينة
شهدت بلدة بيجي في محافظة صالح الدين أول 

من العائدين في أوائل أيار/ مايو. وظلت  مجموعة

المدينة المستعادة من تنظيم داعش في أكتوبر/ تشرين 

، غير آمنة وعرضة لهجمات عديدة من 2015األول 

 قبل تنظيم داعش.

 

هناك القليل من المساعدات اإلنسانية للعائدين الُجدد إلى 

بلدة بيجي، ويواجه العائدون مخاطر تتمثل بالمواد 

رة وانعدام األمن المستمر. ويقوم شركاء المتفج

اإلجراءات المتعلقة باأللغام بتقييم المنطقة بالتنسيق مع 

الجهات الفاعلة لتحقيق االستقرار، وذلك للحصول على 

 صورة أوضح عن مدى التلوث جراء المتفجرات في المدينة وأثره على استئناف الحياة. ووفقاً للجهات الفاعلة في مجال الحماية،

ال يزال يُعتبر مستوى التلوث مرتفعاً في مناطق العودة، مما يعرض المدنيين لخطر كبير على الرغم من أن مستوى التلوث أقل 

 في قضاء بيجي عنه في أجزاء أخرى من صالح الدين. 

 

 

 تصاعد الهجمات المسلحة في الشرقاط يعرقل نوايا العودة
سكانية في محافظة صالح الدين معقدة. وباإلضافة إلى أعداد كبيرة من العائدين، ال يزال كما هو الحال في األنبار، فإن التحركات ال

النازحون الجدد يصلون من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، وخاصة في الحويجة. وال تزال الحالة األمنية متقلبة، ال سيما 

ق البلدة. هذا وشهدت البلدة أعداداً متزايدة من العائدين والنازحين في مدينة الشرقاط، حيث ال يزال تنظيم داعش مسيطراً على شر

الُجدد ولكن هناك مخاوف متزايدة بشأن الحماية في الشرقاط بعد موجة من الهجمات شنها تنظيم داعش على أهداف مدنية منذ 

 منتصف حزيران/ يونيو.

 

من المرجح أن يؤدي تدهور الوضع األمني إلى إضعاف محاوالت الناس للعودة إلى ديارهم واستئناف سبل كسب العيش سعياً 

ً رئيسي عامالً  يعدُ لتجسيد بعض مظاهر الحياة الطبيعية. إن األمن الشخصي لألفراد والقبول بهم في مناطقهم الرئيسية  في قرار  ا

رتها المنظمة الدولية للهجرة، كما أن الخوف من األعمال االنتقامية ممن يُعتقد بأنهم على صلة الناس بالعودة، وفقاً لدراسة حديثة أج

بتنظيم داعش يحد من مسألة العودة. ويمكن أن تتفاقم هذه األعمال التي تُرتكب ضد أسر ينظر إليها على أنها مرتبطة بتنظيم داعش 

ة تثير قلقاً بالغاً في الشرقاط وتكريت، وقد شهدت كلتا المدينتين عودة عشرات من جراء الهجمات الجديدة، كما أن التوترات الطائفي

آخذة في االرتفاع في مختلف أنحاء  يةاالنتقامعمال األاآلالف من األشخاص إلى ديارهم في األشهر األخيرة. وتفيد التقارير بأن 

د، في صالح الدين كما هو الحال في أجزاء أخرى من البالالبلد، مما يعرض العائدين الُجدد والنازحين الُجدد لمزيد من المخاطر. و

من المهم أن تتم معاقبة المتورطين بأعمال إجرامية وفقاً للقانون، بغية التقليل إلى أدنى حد من خطر العقاب الجماعي الذي يعاني 

 منه النازحون والمجتمعات المحلية العائدة.

 

 

في شرق محافظة  اإلنسانييتركز الوجود 

 .االستجابة وذلك يعرقل سرعة، األنبار

يتعرض المدنيون في صالح الدين 

األخطار المتمثلة بللمخاطر المستمرة 

والهجمات المسلحة واألعمال المتفجرة 

 االنتقامية

http://www.unocha.org/somalia
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 مدينة الموصل مخاطر ُمحدقةيواجه المدنيون في المنطقة القديمة في 
 ال تزال هناك مخاوف جدية بالنسبة للمدنيين حيث يصل القتال إلى مرحلته النهائية

الناس المتبقون داخل المدينة القديمة مخاطر في الوقت الذي تدخل فيه العمليات العسكرية الستعادة الموصل المرحلة النهائية، يواجه 

وقد ُوضعت المدفعية الثقيلة في األزقة تهدد حياتهم. ويُستخدم المدنيون كدروع بشرية ويستهدفهم القناصة وهم يفرون من القتال. 

تبادل إطالق النار. الغذاء والماء الضيقة على مقربة من المباني التي يقيم فيها المدنيون، مما يزيد من خطر وقوع المدنيين في مرمى 

ً من الدقيق يبلغ  50نادران، واألسعار آخذة في اإلرتفاع. وأشار السكان الفارين من المدينة القديمة إلى أنَّ سعر كيس  كيلوغراما

ألطفال بين النازحين دوالرات. وأفاد شركاء األمن الغذائي بأن أعداداً متزايدة من ا 6دوالر أمريكي، ولتر واحد من الوقود بـ  700

الجدد يحتاجون إلى التغذية التكميلية عند وصولهم إلى المخيمات. وتتباين األعداد المقدرة لألشخاص المتبقين في المدينة القديمة، 

 شخص. 20،000و  10،000وتتراوح أدنى نسبة بين 

  

 فرار ما يقرب من مليون شخص منذ تشرين األول/ أكتوبر
تباطأ معدل هروب الناس من المدينة القديمة في الموصل، ولكن مع اقتراب العدد التراكمي للنازحين جّراء مع تكثيف القتال، 

شخص  900،000األعمال القتالية من المليون، تجاوز أعداد النازحين أرقام التخطيط األولية للمجتمع اإلنساني. ومن بين أكثر من 

في المائة منهم جاءوا من األحياء الغربية.  80ي تشرين األول / أكتوبر، فإن أكثر من فروا من الموصل منذ بدء األعمال القتالية ف

ولكن حتى مع استمرار القتال الستعادة المدينة القديمة، يعود الناس إلى ديارهم في أجزاء يمكن الوصول إليها حديثاً من غرب 

شخص إلى غرب الموصل. ووجد تقييم أجري مؤخراً  63،000الموصل باآلالف. وبحلول نهاية حزيران/ يونيو، عاد ما يقرب من 

 لالحتياجات بأن الناس يعودون إلى ديارهم بسبب زيادة الشعور باألمن، على الرغم من الصراع الدائر.

 

المناطق المتضررة من شرق وغرب الموصل ال تخلو من المخاطر، حيث ال يزال الناس يتعرضون لنيران عشوائية وهجمات  إنَّ 

عنيفة. وأدت الزيادة في الهجمات االنتحارية في شرق الموصل في أواخر حزيران / يونو إلى توقف وصول المساعدات اإلنسانية 

مواد المتفجرة بين األنقاض في مناطق العودة. وال يزال المدنيون يدفعون ثمناً باهظاً بشكل مؤقت، كما ُعثر على عدد كبير من ال

نتيجة اإلصابات الناجمة عن زيادة المواد المتفجرة. وحتى مع اقتراب األعمال القتالية من نهايتها، من المهم جداً أن تفي جميع 

 مغادرة مناطق الصراع إلى مناطق أكثر أماناً.أطراف الصراع بالتزاماتها بحماية المدنيين، وأن تسمح لهم ب

 
 

وجدت دراسة بأن تنويع مصادر الدخل سيساعد األسر المتضررة من الصراع على التعافي 

 من آثاره
 داخل األسروأوصت بالتدابير الرامية إلى توسيع نطاق دور المرأة 

 

أصدرت منظمة أوكسفام وهيئة األمم المتحدة 

للمرأة في أواخر أيار / مايو نتائج دراسة جديدة 

والصراع في بعنوان "التحليل الجنساني 

المجتمعات العراقية المتضررة من تنظيم 

داعش"، وقدمت توصيات بشأن البرامج 

اإلنسانية واإلنمائية المراعية للنزاع وللمنظور 

 الجنساني.

ً للنتائج، فإن االنقسامات الجنسانية في  ووفقا

العمل والتي تسند على إعطاء أدوار خاصة 

للرجال كمسؤولين عن األسر وعاملين، 

واألدوار والمسؤوليات المنزلية للمرأة تتفاقم 

التي يفرضها  بسبب المعايير الجنسانية المتشددة

تنظيم داعش. وفي ظل التنظيم، ُمنعت النساء من 

العمل واالختالط مع الرجال من خارج أسرهن 

في األماكن العامة، مما زاد من الضغط على 

الرجال لتوفير متطلبات األسر. وفي إطار هذه 

الممارسات، تعتبر األسر التي تعيلها إناث 

 معرضة للخطر بشكل خاص.

تخفيف من هذه اآلثار، يشجع المؤلفون الطرق الممكنة لتشجيع مشاركة اإلناث في األنشطة الُمدّرة للدخل والتي وكاستراتيجية لل

 تتماشى مع المعايير الجنسانية الثقافية، وال سيما بالنسبة للفئات األكثر ضعفاً.

 

أن للمعايير الجنسانية المتشددة أثر سلبي على الرجال والفتيان: ففي ظل تنظيم داعش، يواجه الرجال قيوداً في العيش ضمن توقعات 

بشكل خاص، ألن العقوبات التي فرضها تنظيم  المعايير الجنسانية الثقافية. أما الذين رفضوا االنضمام إلى تنظيم داعش فقد تضرروا

داعش على غير المؤيدين أعاقت قدرتهم على كسب الدخل. ونتيجة لذلك، أدى النزوح إلى استنزاف الموارد للكثير من األشخاص، 

 مما زاد من حدة التوترات داخل األسر.

 

ياً للمرأة، مما يخفف من االنعكاسات االجتماعية توصي الدراسة بتنوع تدخالت سبل كسب العيش لتشمل فرص عمل مالئمة ثقاف

على انتهاك المعايير الجنسانية، وفي الوقت نفسه القيام بوضع استراتيجيات لتشجيع تبادل األدوار بين الجنسين للنساء والرجال 

ناء الثقة والقدرة على والفتيان والفتيات. كما أن ضمان مراعاة الخطط اإلنسانية لنوع الجنس وحساسية الصراع سيساعد على ب

 الصمود، وتعزيز التالحم اإلجتماعي خالل المراحل األولية من التعافي.

 

Diversifying income opprtunities will benefit conflict-affected women, men, girls 
and boys.                                                               Credit: OCHA/Damian Rance 

سيساعد تنويع برامج كسب العيش على 

مساعدة األسر المتضررة من النزاع 

في من األزمة من خالل على التعا

 الخاصة بنوع الجنس.مراعاة المعايير 

األوضاع اإلنسانية للمدنيين الذين ما  تفاقم

 زالوا في المدينة القديمة.

أدت موجة من الهجمات االنتحارية في 

شرق الموصل إلى توقف المساعدات 

 .وفي أواخر حزيران / يوني اإلنسانية مؤقتا  

القائمة على نوع  االجتماعية كان للقيود

الجنس على المجتمعات المحلية التي 

أثر كبير على داعش تعيش في ظل تنظيم 

توليد الدخل، ال سيما بالنسبة لألسر التي 

 .ترأسها نساء

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.orgالتالية:  ويمكن الحصول على النشرات اإلنسانية لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية من خالل زيارة المواقع

www.reliefweb.int 
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