
 
 

 

 

       

 

 

  
  

 
 
  
   

     
  

 
  

 النشرة اإلنسانية
في العراق   

 تشرين األول 1الصادرة في  /2017أيلول  16-30
 
 
 

 في هذا العدد 
 شخص من الحويجة جّراء العمليات العسكرية 7،000نزوح . 1ص

 في عانة العسكريةموجات نزوح مع بدء العمليات  .2ص

األمان هو العامل األساسي في عودة النازحين. 3ص  

 تعهدات سخية على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة. 4ص

 
 

 ثيمبا لندن: أوتشا / المصدر

  
 الحويجةمن شخص  7،000 تتسبب في نزوحالعمليات العسكرية 

بدأت المرحلة األولى من العمليات 
حويجة وشرق الالعسكرية الستعادة 

في بلدة الشرقاط من تنظيم داعش 
أيلول/ سبتمبر، تلتها بداية  19

وتسببت أيام.  10المرحلة الثانية بعد 
أكثر من  بنزوح العمليات العسكرية

شخص في األسبوع األول.  7،000
في البداية، انتقلت الخطوط األمامية 
من خالل القرى النائية ذات الكثافة 

حيث يستعد السكانية المنخفضة، 
شركاء في المجال اإلنساني ألنماط ال

. العدد الدقيق الحويجةالنزوح عندما يصل القتال إلى ضواحي بلدة  حيث تزيد حدةالنزوح على غرار الموصل وتلعفر، 
  شخص. 78،000غير معروف، ولكن يمكن أن يصل إلى  الحويجةلألشخاص المتبقين في 

 
 يتخذون طرقًا غير آمنة للوصول إلى بر األمان النازحون

باتجاه صالح الدين، مع انتقال أعداد صغيرة إلى الشمال إلى كركوك. وقد شهد  معظم السكان منطقة النزاع غرباً  يفر
 في أنه الطريق األكثر أماناً ويعتقد بالطريق الغربي أكبر حركة نزوح على مدى عدة أشهر قبل بدء العمليات العسكرية، 

ويضطر ساعة،  12على األقدام لمدة تصل إلى  ويسيرونسيارة ال يملكون المنطقة. ومع ذلك، فإن معظم الناس الذين 
 أولئك القادمين من مناطق أبعد من داخل الحويجة للسباحة أو عبور نهر الزاب في رحلتهم إلى بر األمان

 
توقف منذ ما يقرب من عام قد يعني أن طريق كركوك ش التي وضعها تنظيم داعجهزة المتفجرة لألوجود الواسع الإن 

استخدامه. وباإلضافة إلى ذلك، لم يكن المهربون  سبتمبر ألنه كان من الخطورة جداً أيلول/ قبل بدء النزاع في منتصف 
ن يستخدمون هذا الطريق. إن صعوبات الرحلة لم تنته عندما يصل الناس إلى محافظة كركوك. ويمر معظم الناس الذي

في انتظار  شخص عالق 1،300ما يقرب من  س حيث يوجد حالياً ن على طول هذا الطريق عبر نقطة تفتيش دبيفرو 
: فالناس ينامون في شخص، حيث تكتض المنشآت 300ابقاء النقل إلى المخيمات. وكان الهدف من الحاجز هو 

 أبرز األحداث
 7،000العمليات العسكرية تتسبب في نزوح  •

 في األسبوع األول شخص من الحويجة
من غرب األنبار بشكل  ارتفع عدد النازحين •

 مع بدء سبتمبر /أيلولفي أواخر  كبير
 العمليات العسكرية.

أن ب النازحيننوايا الدراسة المسحية ل تکشف •
 قرار في الحاسم العامل هوالسالمة عنصر 
الخدمات  یذلك الوصول إل ليوي العودة،
 .فيوالتوظ

بسخاء على هامش  الجهات المانحة تعهدت •
 الجمعية العامة لألمم المتحدة.

 

 بالمليون األعداد
11 م األشخاص المحتاجين  

عدد األشخاص 
للمساعدةالمستهدفين   

2.6 م  

.23 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 .2 
م 0 .23 

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

 مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة

ة ي ن سا إلن ا ة  ب جا الست ا  خطة 
لتمويل  ا

 مليون 985  
)بالدوالر  7201المبلغ المطلوب لعام 

(األمريكي  
 مليون دوالر أمريكي( 561 (  57%

حتى  يمثل التمويل في وحدة التتبع المالي
 2017 تشرين األول/ أكتوبر 1

 http://fts.unocha.org المصدر:
 

 

 في منطقة مظللة لنقلهم إلى المخيمات. ون الحافالتالنازحون ينتظر
 المصدر أوتشا / كيت بوند
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وال تكفي إمدادات الغذاء لتلبية الطلب. وتقوم مجموعات المأوى واألمن الغذائي بتعبئة الشركاء  ،األماكن المفتوحة
 أثناء بدء النقل. السرعةلالستجابة على وجه 

 
مبالغ مالية إلى خلف الخطوط األمامية  التدقيق األمنيومواقع  عظم الناس الذين يصلون إلى نقاط تجمع النازحيندفع م

وهو ثمن باهظ التكلفة ألشد  أمريكيًا، دوالراً  250و 100قل أسرهم إلى بر األمان بتكلفة تتراوح بين ن من أجلمهربين 
ليس لديهم وثائق رسمية  الحويجة. فاألشخاص الذين يغادرون منطقة صعوبة، مما يجعل الرحلة أكثر وضعفاً  الناس فقراً 

حصولها . ويشكل ذلك مشاكل إضافية لألسر الضعيفة ألنها تضر بإمكانية قام بإتالفهاأو  داعشحيث صادرها تنظيم 
 على الخدمات، بما في ذلك تسجيل أطفالها في المدارس.

 
مصفوفة تتبع وقامت بعد استعادة القرى من داعش:  على الفور تقريباً  الشرقاطبدأت حركات العودة إلى القرى في شرق 

 مرورسبتمبر. ومع أيلول/ بحلول نهاية عائدة  أسرة 600ما يقرب من  بتسجيل النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة
توزيع األغذية والمياه في بالشركاء في المجال اإلنساني وقادة المجتمعات المحلية  قامالعائدين، عودة ساعة من  48

في القرى هي مياه الشرب النظيفة ومرافق  القرى. ويشير تقييم سريع للحالة إلى أن أكثر االحتياجات اإلنسانية إلحاحاً 
 الصرف الصحي.

 
 التدابير المتخذة لضمان استمرار االستجابة اإلنسانية

أكثر من ثلثي النازحين بسبب النزاع الحالي في مخيمات محافظات صالح الدين ونينوى وكركوك المجاورة.  د حالياً يوج
. وبحلول  مطروحاً كون رعاية األسرة واألصدقاء خياراً ون إلى المجتمعات المضيفة عندما توهناك عدد أقل من الناس ينتقل

 من خالل اطحويجة وشرق الشرقالشخص معرض للخطر من  7،000 نهاية أيلول / سبتمبر، تم الوصول إلى أكثر من
بقوا في منازلهم في ، بما في ذلك األسر النازحة وأولئك الذين في حاالت الطوارئالنظافة لوازم المواد الغذائية والماء و 

 .قرى شرق الشرقاط
 

 عانةفي  العسكريةاألعمال  مع بدءنزوح اشتداد حدة ال
النزوح من غرب األنبار  ازدادت حدة

في النصف الثاني من  كبيربشكل 
أربعة أضعاف أيلول / سبتمبر شهر 

هذا  وحدثفي غضون أسبوع. 
االرتفاع قبل بدء العمليات العسكرية 

 سيطر عليهاعانة التي يفي منطقة 
أيلول/ سبتمبر.  19داعش في  نظيمت

وقد استعادت قوات األمن العراقية 
 األمر الذيالمنطقة خالل أسبوع، 

 6،000ما يقدر ب  نزوحأدى إلى 
اجراء التدقيق تم  ، حيثشخص

داخل المنطقة. وال تتوفر األمني لهم 
منطقة للتطهير جري عمليات حيث ت، في الوقت الحالي إمكانية الوصول إلى منطقة عانة للشركاء في المجال اإلنساني

أيلول/  27طرد غذائي أولي في  1،500قامت السلطات العراقية بتوزيع و الجيوب القليلة األخيرة من مقاتلي داعش. من 
 األغذية والخضروات الجافة. بالرسالفي حديثة  نو المواطن وقامسبتمبر، 

 

الوافدين من الحويجة دفع معظم الناس 

نقل أسرهم  من أجلمهربين مبالغ مالية إلى 

ألشد  باهضهتكلفة . وكانت الإلى بر األمان

 وضعفا   الناس فقرا  

 في مستوطنة غير رسمية في الفلوجة شرقي األنبار.األطفال النازحون 
 المصدر: أوتشا / كيت بوند

http://www.unocha.org/somalia
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 ظروف اإلقامة في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش
. الغذاء نادر صعبة للغايةأصبحت ق التي يسيطر عليها تنظيم داعش داخل المناطأن الظروف بأفاد الناس الفارين 

تسبب في األمر الذي يمعالجة قبل االستخدام، تي مباشرة من نهر الفرات، وغير بشكل متزايد، ومياه الشرب تأ
بتكلفة باهظة، مما يؤدي  بةرّ الرعاية الصحية غير متوفرة إلى حد كبير، وال تتوفر إال األدوية المهكما أن األمراض. 

لى المرأة أن ، ويجب عإلى ذلك، فإن المدارس غير مفتوحة ةوباإلضافإلى وفيات بين المصابين بأمراض مزمنة. 
على قيد  زراعة من أجل البقاءالدخار و لعيش ضئيلة، ويعتمد الناس على اإلص كسب اتلتزم بلباس صارم. أنَّ فر 

 .الحياة
 

 الفارينالناس  يواجههاوبعد اتخاذ القرار بالفرار، يواجه المدنيون صعوبات جديدة. وليس األمر غير مألوف للحالة التي 
 يأخذون والمهربينمحفوفة بالمخاطر،  ي أيضاً هاألنبار غرب عبر  للوصول إلى بر األمانحويجة، فإن الرحلة المن 

أكبر مركز سكاني في غرب األنبار، ويسافر الناس الفارين من المدينة لمسافة تصل وتعد القائم . مبلغًا كبيرًا إزاء عملهم
يسيطر كيلومتر قبل أن يحصلوا على مساعدات إنسانية شاملة. ومعظم هذه الرحلة تتم عبر األراضي التي  500إلى 

. إلى بر األمانصول الو  ن من أجلللمهربي اً أمريكي اً دوالر  450إلى  300 ـ، وتدفع العائالت ما يقدر بعليها تنظيم داعش
 .اأُلسر تستمر في هذه الرحالت، فإن آالف ةالمباشر المحفوفة بالمخاطر وعلى الرغم من التكلفة العالية و 

 
 نبار منذ بداية العامشخص من غرب األ 50،000كثر من أ فرار

٪ منهم 85تتبع النزوح، وظل  لمصفوفة منذ بداية العام، وفقاً  األنبارشخص من غرب  52،200فر ما يقدر بنحو 
. وتشير التقديرات إلى أن ثلثيهم يعيشون في مخيمات رسمية في منطقتي الرمادي والفلوجة في األنبارداخل محافظة 

مساحة  لتوفيرالشرق، حيث تشجع السلطات العراقية األشخاص الذين يعانون من نزوح مطول للعودة إلى ديارهم 
من غرب  جميع النازحين تقريباً  وقد مرَّ  واألصدقاء. اأُلسرإلى حد كبير مع  فيقيموننازحين للقادمين الجدد. أما باقي ال

الغذاء والطعام والمناطق المظللة ومرافق الصرف مّدهم بحيث يتم  18كيلو  في عبورالمنذ بداية العام عبر موقع  األنبار
قدرة صغيرة وخدمات محدودة، لذلك يتم نقل  18و كيلوتتوفر لدى مخيم . في حاالت الطوارئالصحي والرعاية الصحية 

سيطرة تنظيم القابعين تحت عتقد أن عدد السكان الحاليين الناس إلى المخيمات في الشرق في أسرع وقت ممكن. ويُ 
 .أوضاعنسمة، ومعظمهم قد يفرون في أسوأ  85،000في غرب األنبار يبلغ حوالي  داعش

 
 العامل الحاسم في عودة النازحين عنصر السالمة هو
نزح ما يقرب من مليون شخص 
خالل العمليات العسكرية 

قبضة الموصل من  الستعادة
 وال يزال هناك داعش،تنظيم 

 نازحماليين عراقي  3أكثر من 
في المجتمعات المحلية وفي 

أنحاء  مختلفالمخيمات في 
 العراق.

 
 

أصبحت األوضاع داخل المناطق التي 

. صعبة  للغاية داعشيسيطر عليها تنظيم 

فاألغذية والمياه النظيفة والرعاية الصحية 

نادرة، ويعتمد الناس على االدخار 

 زراعة للبقاء على قيد الحياةالو

 التي تضررت بشدة.العودة غير ممكنة حاليا  في المناطق 
 المصدر: أوتشا / ثيمبا ليندن

http://www.unocha.org/somalia
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 في العودة رغباتوالكشف الدافع، تنوايا النازحين الدراسة المسحية ل
الفاعلة. ومن  اإلنسانيةأولوية لدى السلطات والجهات  ُيشكلشخاص الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم إنَّ تمكين األ

دارة المخيماتمنع النازحين من العودة إلى ديارهم، أجرى شركاء تنسيق أو يل التوصل إلى فهم أفضل لما يحفز أج  وا 
هذه المعلومات مهمة ألن إنَّ . النازحينأيلول / سبتمبر لفهم دوافع ورغبات  8وآب / أغسطس  14بين  استطالعاً 

الخاصة.  ماالستجابة الحتياجاته بتوجيهيسمح للمجتمع اإلنساني  على أساسهااالستماع إلى رغبات الناس والتصرف 
 في انتعاشهم من الصدمة النفسية التي تحملوها. حياتهم يساعد أيضاً  بإدارةلناس السماح لكما أن 

 
 النازحين من الموصل. تأويومواقع  طارئاً  مخيماً  14أسرة في  4،900وأجريت مقابالت مع أكثر من 

 
 

 مفتاح عملية صنع القرار والتوظيف هماالوصول إلى الخدمات 
رح العوامل التي توجه عملية صنع القرار. يعتزمون العودة إلى ديارهم وطلب منهم شإذا كانوا  فيمالناس تم توجيه أسئلة ل

أن يشار إلى توفير الخدمات األساسية مثل  الغريبعما سيتيح لهم العودة إلى ديارهم. وليس من  سر أيضاً األوسألت 
عن السالمة والقدرة على توليد الدخل والحصول على الغذاء  النفايات، فضالً  ورفعء والصرف الصحي المياه والكهربا

عن إمكانية الحصول على التعليم والخدمات  المساعدة في إصالح المساكن فضالً  والرعاية الصحية. وأدرجت أيضاً 
 والممتلكات. النفسية االجتماعية والمساعدة القانونية المتعلقة بالمسائل المنزلية

 
 

كان العامل الرئيسي الذي يسترشد به نية المستجيبين للعودة إلى ديارهم يتوقف على ما إذا كان بإمكانهم القيام  غالبًا ما
القيام بذلك بأمان. وأفاد ثلث من أجريت معهم المقابالت بأنهم يعتزمون العودة إلى ديارهم ألنهم يعتقدون أن بإمكانهم 

السبب في أن الكثير من الناس ال  ر بعدم األمان أو الخوف هو أيضاً الشعو بذلك والعيش في أمان نسبي، كما إنَّ 
يرغبون في العودة إلى ديارهم. وال يعتزم أكثر من نصف الذين أجريت معهم مقابالت العودة إلى ديارهم. وبالنظر إلى 

االستطالع بأن منازلهم في المائة فقط من الذين شملهم  3. وأفاد غريبليس بمر فإن األحالة العديد من منازل األسر، 
. في المائة منهم بأن منازلهم قد تضررت جزئيا أو أصيبت بأضرار جسيمة أو دمرت تماماً  53متاحة لهم، في حين أفاد 

أو قابلة لالستخدام. وفي مثل هذه الحاالت،  ما يقرب من ثلث المجيبين ال يدركون ما إذا كانت منازلهم تضررت مادياً 
سيستمر العاملون في المجال اإلنساني في دعم األشخاص في مواقع النزوح إلى أن يتم التوصل إلى حل دائم. ومن 

 أن تكون جميع حركات العودة طوعية وآمنة ومستدامة. المهم
 

 

 تعهدات سخية للعراق على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة
الحدث الوزاري حول العراق الذي عقد على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول / سبتمبر  تمّخض عن

مليون دوالر للجهود اإلنسانية وتحقيق االستقرار في العراق. وشارك في رئاسة المؤتمر ممثلون عن  292تعهدات بقيمة 
تنسيق الشؤون اإلنسانية، تحت عنوان "إنقاذ األمم المتحدة لا ومكتب العراق واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة وألماني

عادة بناء األرواح:  وضع جدول أعمال مشترك مع الشعب العراقي ولصالحه". وأعقب تم إذ األرواح وحماية األرواح وا 
أحدهما بشأن الحماية والمساعدة اإلنسانية المبدئية، واآلخر بشأن تحقيق االستقرار  -ذلك نقاش من جانب فريقين 

واالتحاد  تعهدات سخية لتمويل االستجابة اإلنسانية من قبل الواليات المتحدة تم تقديمواإلنعاش. وخالل هذا الحدث، 
 األوروبي وكندا وكوريا الجنوبية. وباإلضافة إلى ذلك، تعهدت أستراليا واإلمارات العربية المتحدة بدعم االستقرار.

 

توجيه النوايا للعودة هو  في العامل الرئيسي

السالمة. ويعتزم ثلث من أجريت معهم 

ألنهم يعتقدون إلى ديارهم المقابالت العودة 

أنهم يستطيعون القيام بذلك بأمان. بل هو ب

السبب في أن الكثير من الناس ال  أيضا  

 يرغبون في العودة إلى ديارهم.

http://www.unocha.org/somalia
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االحتياجات  سدهناك حاجة ماسة إلى هذه األموال اإلضافية في العراق حيث أن االستجابة اإلنسانية تكافح من أجل 
 سوى التمويلخطة االستجابة اإلنسانية  لم تتلقنهاية أيلول / سبتمبر،  وحتىويل. في مواجهة النزوح الجديد ونقص التم

نقذة للحياة. ويرحب المجتمع اإلنساني بالسرعة في صرف هذه التعهدات المشاريع المُ  ويجري غلقفي المائة،  57 بنسبة
 الجديدة السخية.

 
 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على
 leroux@un.orgرئيس مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على روكس،  يسوزان ل

 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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