
 
 

 

 

       

 

 

  
  

 
 
  
   

     
  

 
  

 النشرة اإلنسانية
العراقفي    

آذار/ مارس 37 الصادرة في/ 7102شباط/ فبراير   
 
 
 

 في هذا العدد 
 شخص يفرون من غرب الموصل 101،111أكثر من . 1ص

 العائدة المخاطر اأُلسرتواجه  .2ص

المساعدة االنتقالية في السليمانية .3ص  

 التمويل الطارئ لمدينة الموصل. 4ص

 
   

 

 ون من غرب الموصلشخص يفر   101،111أكثر من 
 الموصل في غرب القتالارتفاع حاد في النزوح مع استئناف 

لغربي االعمليات العسكرية الستعادة الجزء  بينما تتجه

المناطق ذات  نحومن مدينة الموصل من تنظيم داعش 

 تصاعديالكثافة السكانية العالية في المدينة القديمة، 

 102،111بشكٍل كبيٍر. وقد نزح نحو النزوح  معدل

إلى المخيمات  للموصل شخص من األحياء الغربية

 شباط/11ومواقع الطوارئ منذ استئناف العمليات في 

نازح بسبب القتال  204،111ن حوالي وهناك اآل اير.فبر 

في شرق وغرب الموصل. ومنذ بدء العمليات العسكرية 

تشرين األول / أكتوبر، نزح أكثر من  10في 

شخص إلى  00،111شخص، وعاد منهم  301،111

شرق الموصل والمناطق المحيطة بها، حيث سمحت 

ية تمالالظروف بذلك. وتشير االرقام الحكومية إلى اح

وجود الكثيرين خارج المخيمات، ويجري التحقق من 

زحة، النا اأُلسرالبيانات للتأكد من معرفة جميع مواقع 

 .لهم تقديم المساعدة حيث يتم

وبلغ : كبيرا   ارتفاعا  النزوح معدل  ارتفعشباط / فبراير،  20ومع وصول القتال إلى األحياء الجنوبية من غرب الموصل مساء 
 كل يوم. النزوحشخص من األحياء الغربية إلى مواقع  0،111 معدله

 

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

 أبرز األحداث
 102،111  إلى الموصل يفرون من شخص

مواقع النزوح بينما يصل القتال إلى المدينة 
 القديمة.

  العائدة المخاطر المتمث لة  اأُلسرتواجه
 بالذخائر غير المنفجرة والتوتر االجتماعي.

  حاجة إلى المساعدة االنتقالية في هناك
مختلف مناطق العراق خارج نطاق حالة 

 الطوارئ
  ة تشكل األضرار التي لحقت بالمنازل وشح 

فرص ُسبل العيش أكبر العوائق بالنسبة 
 . رينالمتضر  للسكان

 
 األعداد

11 م األشخاص المحتاجين  

عدد األشخاص 
 المستهدفين للمساعدة

2.0 م  

 3.1 م عدد النازحين

عدد األشخاص الذين 
 يعيشون خارج المخيمات

م 0.2  

عدد األشخاص 
المتضررين في 
 المجتمعات المضيفة

م  3.2 

 عدد العائدين
السوريين الالجئينعدد   

م 1 .0 
م 1 .23 

للعراق لعام  المصدر: خطة االستجابة اإلنسانية 
/ اإلنسانية االحتياجات/ لمحة عامة على 2110

 التابعة للمنظمة الدولية للهجرةمصفوفة تتبع النزوح 

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

لتمويل  ا
 مليون 180  

)بالدوالر  0211لعام المبلغ المطلوب 
(األمريكي  

 مليون دوالر أمريكي( 7...) 8%
تى ح يمثل التمويل في وحدة التتبع المالي

 2110 آذار/ مارس 23
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 تسارع وتيرة عمل توسيع المخيمات جنوب الموصل 
 تمتلئ المخيمات بسرعة بالنازحين وتصل إلى كامل قدرتها، ويبذل الشركاء في المجال اإلنساني جهودا  للتعجيل بتوسيع المخيمات

توافد معظم النازحين الُجدد. ويجري العمل حاليا  على توسيع مواقع حمام العليل التي تشهد  ومواقع الطوارئ في جنوب المدينة
مية جنوب الموصل. وقد بدأ الناس مالقيارة جدعة وقاعدة القيارة ومواقع الحاج علي، ودعم الجهود الحكومية لتوسيع مواقع  ن والسال 

ع وصول عدد أقل منهم إلى مخيمات الشمال، حيث يمكن األحياء الغربية مؤخرا  الوصول إلى مخيمات شرق مدينة الموصل، م
 على الفور. ُأسرة 4،111إيواء 

 

الناجمة شخص من اإلصابات  1،111صابات مرتفعة، حيث تم عالج أكثر من اإلومنذ استئناف األعمال القتالية، كانت معدالت 
من  شخصا   10بالقرب من الخطوط األمامية. وعالوة على ذلك، تم نقل  مراكز استقرار الحالة الصحية لإلصاباتفي  عن الصراع

اض الحالة حسب أعر مدينة الموصل إلى مستشفيات في أربيل لعالج حروق الجلد والقضايا التنفسية والجهاز التنفسي،  شرق
 0،111ن حيل أكثر متوبر، أ  . ويشكل المدنيون نسبة عالية من اإلصابات في الموصل. ومنذ منتصف تشرين األول / أكالمرضية

 إصابات. جر اءاألمامية إلى المستشفيات لتلقي العالج  الخطوطمن  جريحٍ 
 

 لمدنيين في غرب الموصلحيط بات  ظروف يائسة 
األحياء  في الحالة اإلنسانية العامة في سريعا   التقييمات عن بعد التي أجريت منذ منتصف كانون الثاني / يناير تدهورا   تظهر أ

توفر حليب يوال  ،على نحو متزايداألغذية ومياه الشرب النظيفة والوقود إذ يندر توافر . ن حديثا  و النازح يذكرهالغربية، وهو ما 
 اأُلسرونة لدى المخز السلع  بأن. ويقال في ارتفاع مستمرال تزال أسعار المواد الغذائية األساسية مثل السكر والبطاطا كما األطفال. 

 على قطف في الشمالالسكنية بعض األحياء تحصل إمدادات المياه الصالحة للشرب، حيث  وهناك نقص في. على وشك النضوب
كوك ذات الجودة المش اآلبار. ويعتمد معظم السكان على مياه فقط لبضع ساعات كل بضعة أيام وذلكالشبكة العامة،  منالمياه 
ال يزال  ،المواد واالحتياجات الضرورية. وباإلضافة إلى النقص الحاد في واالستخدامات المنزلية األخرى ألغراض الغسيلفيها 

وقذائف الهاون والذخائر التي تسقطها  العشوائيالناس الباقون في غرب الموصل يواجهون مخاطر جسيمة من جراء إطالق النار 
 والعبوات الناسفة. الُمسي رةالطائرات 

أو القصف.  عشوائيةالجراء النيران  الصابةالقتل أو في خوفهم من ايكمن في منازلهم بقاء الالسكان اختيار السبب الرئيسي وراء إنَّ 
لنازحون في المخيمات أفاد او . الدرجفي الطوابق السفلى أو تحت  ؛الناس في منازلهم ، يختبئالقتال في المناطق السكنية بينما يستمر

 .بر األمانتبادل إلطالق النار خالل الرحلة إلى مناطق أنهم خائفون من الوقوع في ب
 

 مياه الشرب في شرق الموصل استمرار نقص

اك ر كانون الثاني / يناير، ولكن ال تزال هنفي أواخالمدينة قوات األمن العراقية  ةاستعادمنذ  في شرق الموصل نت األوضاعتحس  
من أن مياه  وعلى الرغم ،األكثر أهمية الحاجةالمياه الصالحة للشرب تعتبر نقذة للحياة. وال تزال حاجة إلى المساعدة اإلنسانية المُ 

هذا . ه المعبأة، ويستخدمون الميامن الصنابيرللشرب مياه صالحة  يحصلون علىال  نهمأبالسكان  يشيرمن اآلبار،  متوفرةالغسيل 
 عشوائيةبنيران  ،شخص 01،111وقد أصيبت محطة معالجة المياه العاملة الوحيدة في شرق المدينة، التي كانت توفر المياه ل 

 لم يتم تركيبه بعد. ويواصل الشركاء في المجال اإلنساني نقل إال  انه، للمحطة شباط / فبراير. وعلى الرغم من شراء مولد 11في 
السكنية  حياءاألالسكان في العديد من حصل يال . وفي غرب الموصل، الشرقية يوميا   السكينة ءماء إلى األحيامليون لتر من ال 2.3

 الشبكة العامة، وربما يستخدمون مياه الشرب غير المعالجة. على المياه منالجنوبية والغربية 

 

 

 

 

يل حتوبر، أ  منذ منتصف تشرين األول / أك
إلى المستشفيات  جريحٍ  0،111أكثر من 

 إصابات جر اءلتلقي العالج 

مخاطر غرب الموصل يواجه السكان في 
 ةعشوائيال والنيران ن،القناصي بسببجسيمة 

 والعبوات الناسفة.وقذائف الهاون 
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ةحاجة الغذاء  شك ليُ  ال يزالللتقييمات التي أجريت في شرق الموصل،  ووفقا   ، السكنية حياءفي معظم األ توفرهعلى الرغم من  ُملح 
ة مصادر ازال ت. وال بسبب نقص القوة الشرائية أمام  كبيرا   ل عائقا  شكُ تُ ة وأولئك الذين بقوا في منازلهم العائد اأُلسرلدخل بين شح 

الجهود التي يبذلها الناس إلعادة بناء حياتهم. وفيما يتعلق 
بالخدمات األساسية، حيث تضررت البنية التحتية في 

تقدم الخدمات من خالل وسائل يجري المناطق الشرقية، 
العديد  قطع فيتنبديلة. وتفيد التقارير بأن الكهرباء ال تزال 

وأن شبكات الصرف الصحي تحتاج السكنية، من األحياء 
إعادة تأهيل، ولكن االتصاالت السلكية والالسلكية إلى 

ما ك تعمل إلى حد كبير من خالل بدائل قابلة للتطبيق.
د على الشرقية بوجود قيو  السكنية أفاد المدنيون في األحياء

  اسفة.العبوات الن، وارتفاع معدل األحياءحرية تنقلهم بين 

 

 إلى المناطق المستعادة شخص 00،111ودة ع
ى الحمدانية، إل قضاءشخص إلى ديارهم في شرق الموصل والقرى المجاورة، وغالبيتهم من شرق المدينة أو  00،111عاد نحو 

الشرق من الموصل. وتمكن ما يقرب من ثالثة أرباع العائدين من العودة إلى ديارهم، على الرغم من أن عددا  قليال  منهم يعيشون 
 في مباٍن غير مكتملٍة أو متضررة.

ويرجع  ،كبيرٍ  بشكلٍ  ونيتغير وما زالت أنماط النزوح معقدة، كما أن سكان المخيمات إلى الشرق من مدينة الموصل بشكل خاص 
بسبب موصل في شرق ال ابالعودة إلى منازلهت أعداد كبيرة من السكان بدأو ستجابة للتغيرات في الوضع األمني. ذلك أساسا  إلى اال

، كبيرٍ  شكلٍ بعلى الضفة الشرقية لنهر دجلة السكنية بعد استعادة شرق المدينة، في حين استمر النزوح من األحياء  لالقتاتوقف 
 منو . نظيم داعشتسيطر عليها يالتي  الُمسي رةالنيران غير المباشرة والذخائر التي تسقطها الطائرات من المناطق  تضررتحيث 

 للمنظمة الدولية للهجرة. مدينة الموصل، وفقا  قد قدموا من منهم  ٪11فإن من الموصل والمناطق المحيطة بها،  النازحين حاليا   بين

 

 السكان العائدون يواجهون أخطارا  مستمرة
 استدامة العودة.يؤثر على  للمنازلالذي لحق بالبنية التحتية  أخطار المتفجرات والضرر

مليون شخص إلى ديارهم بمعدل ثابت يبلغ حوالي  1.0أنحاء العراق، حيث عاد حوالي  مختلفتستمر عمليات العودة في 
ال تزال مرتفعة في  اتشخص في الشهر. غير أن المخاطر الناجمة عن الحوادث المتصلة باألمن وأخطار المتفجر  111،111

ر أعلى في ديالى. وال تزال تشهد محافظة األنبا ونسبة أقلاألنبار وصالح الدين،  العودة إلىفي  تفاعا  معظم المناطق التي تشهد ار 
، بما في ذلك المناطق المحيطة بالرمادي والفلوجة 2110أبريل  /شخص إلى ديارهم منذ نيسان 003،111حيث عاد  ،معدل للعودة

 الكبيرة، على الرغم من األضرار همشخص من العودة إلى أماكن 042،011وهيت، حيث المخاطر األمنية األعلى. وتمكن حوالي 
ت األساسية فحسب، الخدما قل ةيواجه العائدون وأولئك الذين بقوا في منازلهم ال التي لحقت بالبنية التحتية في المناطق الحضرية. و 

 روضة على حرية التنقل.مخاطر تهدد الحياة جراء األخطار المتفجرة، والقيود المف بل يواجهون أيضا  

  

 102،111 عودة بلغعلى معدل أتكريت  مدينةشهدت فقد ، 308،011 والبالغ عددهم صالح الدين السكان العائدين إلى ومن بين
ية في الضرر الكبير الذي لحق بالبنية التحت كما أنَّ ، في المدينة مستوى عال من التلوث بالمخاطر المتفجرة أيضا   وهناكشخص. 
 عدلم، مما تسبب في مضاعفة المدينةاستدامة العودة. وقد أدت حركات العودة إلى ارتفاع أسعار اإليجار في يؤثر على المنطقة 

لدين من اغالبية العائدين في صالح  تمكنأربعة أضعاف. وعلى الرغم  تصل إلى بعض المناطق زيادةاإليجار، وشهدت  أسعار

من  مليون شخص 1.0يواجه حوالي 
العائدين المخاطر المستمرة المتمثلة 

بأخطار المتفجرات، والبنية التحتية المدم رة 
 جتماعيةاالوالتوترات 

تمكن شخص،  00،111من مجموع 
العودة إلى  أرباعهم منحوالي ثالثة 

 منازلهم

تعود إلى منزلها في شرق الموصل من مخيم حسن شام. المصدر: أوتشا / سي هيث أُسرة  
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أو مباني عامة أو غير مكتملة أو يعيشون في  مستأجرةمنهم يعيشون في مساكن  30،111فإن أكثر من  مساكنهم،العودة إلى 
 .المخيماتمجتمعات مضيفة، مع وجود عدد قليل منهم في 

 

في العراق  عادةالمستلشركاء اإلجراءات المتعلقة باأللغام، فإن حجم وتعقيد التلوث الناجم عن األخطار المتفجرة في المناطق  ووفقا  
ها وتدميرها جمعذخيرة متفجرة وتم  1،111أكثر من  تحديد. ومنذ مطلع العام، تم حتى اآلن منطقة أخرى في أيلم يسبق له مثيل 
ا. وقد أسفرت اإلجراءات المتعلقة بالعنف المسلح عن مقتل ما يقرب مسلحة في محافظتي كركوك وديالى وحدهألامن قبل فرق إزالة 

، أي بزيادة قدرها العبوات الناسفة، بما في ذلك 2110عام  خاللفي العراق  اتمتفجر جر اء الشخص أو إصابتهم  11،111من 
 من الضحايا المسجلين من المدنيين. في المائة 00. وكان نحو 2110في المائة عن عام  20

 
 الالزمة في السليمانية اإلنتقالتدابير 

 خارج مناطق النزاع يحتاج العديد من العراقيين إلى مبادرات طويلة األمد
اع وانعدام األمن، بسبب الصر  السكان ينزحونال يزال وفي الوقت الذي  في محافظة السليمانية. انتقاليةتمر الحالة اإلنسانية بمرحلة 

. ويضع الشركاء في المجال اإلنساني األساس بشكل طرديفإن الموارد الالزمة لتلبية االحتياجات العاجلة والطويلة األجل تزداد 
. ل معقدا  االستراتيجية خروجهم، مما يمهد الطريق أمام الجهات الفاعلة في التنمية لتعزيز مشاركتها، على الرغم من أن الوضع ال يز 

ستمر تلذي بدء االنتقال في الوقت ا ليتسن ىوستكون هناك حاجة إلى المبادرات اإلنسانية واإلنمائية على السواء في األجل القريب 
 لتنميةأو تأخر جهود ا ا  مبكر العمليات اإلنسانية  خطرا  متمثال  بتوقفالنقص  وُيشك ل. الضروريةاالحتياجات  تلبيةفيه 

 

دد . وال يزال عدد قليل من النازحين الجُ 2114نازح عراقي، معظمهم وصلوا في عام  102،111 محافظة السليمانية حاليا   تأويو 
كرية في ين، والعمليات العستالمجاور يالى وصالح الدين محافظتي دما يهربون من انعدام األمن في  يصلون إلى المحافظة، وغالبا  

 .بعد الموصل، ولكن معظم النازحين في المحافظة فروا من منازلهم منذ أكثر من عامين، ولم يتمكنوا من العودة

ية احتياجاتها لتلب أطول أجال  لمبادرات مساعدة انتقالية  إلىأنحاء العراق مختلف في  طال أمد نزوحهاالتي  اأُلسرالعديد من تحتاج 
تختلف لذا المائة فقط في المخيمات،  في 10و ،في مساكن مستأجرةفي المائة من النازحين في المحافظة  81ويقيم المتغيرة. 

من  ٪81الي حو وُيشك ل ين من األعمال القتالية الجارية. عن األشخاص الفار   ملحوظا   احتياجات النازحين في السليمانية اختالفا  
غير قادرين أو غير راغبين في العودة إلى ديارهم بسبب التلوث ا يكونو وقد  ،األنبارمن  السكان القادمينالنازحين في المحافظة 
 التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية العامة. واألضرار أخطار المتفجراتالشديد للمنطقة بسبب 

 

 انعدام األمن والتوترات االجتماعية في ديالى  استمرار
 قضاءو المحافظة، يقوم الشركاء أيضا بتقديم المعونة من المراكز اإلنسانية في السليمانية مة داخل قد  باإلضافة إلى المساعدة المُ 

في داعش  ظيمالتي يقوم بها تننشطة األوالعائدين. وفي خانقين، تتسبب  النازحين السكانلمساعدة وذلك خانقين في شمال ديالى، 
النازحين من يد العدإلى نقل السلطات المحلية دفع ، مما السكان المحليين والنازحيناستمرار انعدام األمن والتوترات االجتماعية بين 

 منذ بداية العام.إلى مخيمات من المجتمعات المحلية المضيفة 
 

 صلتمويل إضافي عاجل الستجابة المو 
 م تفعيل تخصيص احتياطي الطوارئ لالستجابة المستهدفة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةت

لمخيمات لع يوستتجري فيه أعمال  في الوقت الذي والمعدل المضاعف ،ين من غرب الموصلالفار   لسكانللتدفق السريع ل في مواجهةٍ 
امل لألشخاص لتوفير أماكن مجهزة بالك كبيرا   ل اإلنساني تحديا  والشركاء في المجا تواجه الحكومةدد، لمواكبة احتياجات النازحين الجُ 

 في مواقع النزوح التي تلبي المعايير الدولية.

Visit us online 

حجم وتعقيد التلوث الناجم عن  إنَّ 
 المستعادةاألخطار المتفجرة في المناطق 

 منطقة في أيلم يسبق له مثيل في العراق 
حتى اآلن أخرى  

بعد أكثر من عامين من  اأُلسرتحتاج 
طول ألمبادرات مساعدة انتقالية  إلى نزوحال

 لتلبية احتياجاتها المتغيرة. أجال  

http://www.unocha.org/somalia
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 بتكثيف خدمات المياه والصرف الصحيلب من الشركاء في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أن يقوموا وقد طُ 
ب الظروف ج علي. وبسبانازح إضافي من الموصل في موقع الح 01،111لتلبية احتياجات  عاجلٍ  بشكلٍ  والنظافة الصحية

ةاالستثنائية  مليون  1.8الطوارئ إلطالق لحاالت التمويل المتاح من خالل قنوات أخرى، تم تفعيل نافذة تخصيص احتياطي  وشح 
 األموال. تحريروالشركاء مستعدون لبدء العمل فور  ،دوالر لتمويل مشروع طارئ

 شخص مليون 0.2أمريكي لتلبية احتياجات  مليون دوالر 180 ا  قدرهمبلغ 2110طلب خطة االستجابة اإلنسانية للعراق لعام وت
 لتغطية االستجابة اإلنسانية في الموصل. خصصستُ دوالر أمريكي  331 ، فإنمن إجمالي الطلبو  ،من العراقيين األكثر ضعفا  

 
 

 

زورونا على موقعنا 
 على اإلنترنت

 ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال على

 freijsen@un.orgإيفو فريجسن، رئيس مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على 

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

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

www.reliefweb.int 
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