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حرق اآلبار النفطية في المنطقة  يؤديالقيارة، حيث إلى  يصلونجنوبي الموصل  نونازحال

 / ايفور بريكيت UNHCR: المصدركثيف. دخان إلى انبعاث 

 
 من الموصليفّرون شخص  090999ما يقرب من 

 يتحملون عبء القتال المستمر كّلما تتفاقم األزمة المدنيون
تكثّفت العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش  

0 األمر الذي تسبب في موجة 2912في عام 
نزوح جماعي0 ومعاناة إنسانية متفاقمة. إذ شهد 

شخص  2290999هذا العام0 نزوح أكثر من 
 2090999أكثر من في مختلف أنحاء العراق؛ 

ل ممر الموصل حيث اشتدت نازح على طو 
 المعارك في األشهر األخيرة.

 على السيطرة الستعادة العسكري دخل الهجوم
 الثاني0 تنظيم داعش شهره من الموصل
 األمر الذي0 األزمة وازدادت تعقيدا   وتطورت

 والذي وصل إلى داخلي إلى موجة نزوح أدى
 العملية ومع دخول. شخص 090999 حوالي

 في القتال يؤدي قدف المدينة0 في قلب العسكرية
إلى  الموصل في بالسكان المأهولة المناطق
 .النطاق واسعة نزوح موجة

كما  ُمحدقة0  مخاطر يواجه السكان الفاّرين
 باستهدافهم0يتمّثل  كبيرا   يواجه المدنيون خطرا  

 داخل المدينة طويلة لفترة القتال إن  . بشرية كدروع استخدامهم أو المواجة0 وخطوط النار0 إطالق والمحاصرة بين مناطق تبادل
 .اإلنسان حقوق وانتهاكات الطبية0 المساعدة وانعدام والحرمان الجوع انتشار مخاطر من ويزيد 0ممكن  
 في أواخرالفترة وشهدت . ملحوظ بشكل في صفوف المدنيين اإلصابات معدل ازداد الموصل0 مدينة ضواحي القتال وصل أن منذ

 إصابتهم نتيجة األلغام0 أو القناصة برصاص تم استهددافهم الذين المدنيين في أعداد ارتفاعا   الثاني/ نوفمبر شهر تشرين
 / ديسمبر0األولكانون  2و / أكتوبراألول تشرين 10 وفي الفترة ما بين. الموصل مدينة من الفرار أثناء الهاون بقذائف والقصف

لتلّقي الرعاية الخاصة  أربيل إلى( سنة 15 سن دون األطفال من المائة في 0إناث0 و المائة في 3) ا  شخص 10459 ُأحيل
 .المحليين الصحة لشركاء وفقا   باإلصابات
 نتيجة إصابتهم جراحية الطبية الستقرار حالتهم ونقلهم إلجراء عملية أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة بين وأطفال هناك نساء

. الضحايا ارتفاع عدد تعاني من ضغط كبير بسبب الموصل في الموجودة معالجة اإلصابات مراكز إن  . حياتهم تهدد نارية بأعيرة

 األحداثأبرز 
  العمليات العسكرية الستعادة السيطرة على

 .هاشهر تنظيم داعش تدخل الموصل من 
  ن  القتال الدائر يؤثر على المدنيين الثاني0 وا 

 .بشكل كبير
   يقدمونفي المجال اإلنساني الشركاء 

 .المساعدة حيثما كان الوصول متاحا  
  ستكون المساعدات اإلنسانية الممولة بشكل

 .األهميةجيد0 والفعالة0 والمنّظمة في غاية 
ويقوم الشركاء في المجال  0كّلما تتفاقم األزمة

اإلنساني بمراجعة أولويات التمويل للعام 
 .المقبل

د  األعدا
المحتاجيناألشخاص   19 م 

عدد األشخاص 
دةالمستهدفين للمساع  

 0.3 م

 3.1 م عدد النازحين

عدد األشخاص الذين 
اتيعيشون خارج المخيم  

م 2.2  

عدد األشخاص 
المتضررين في 
 المجتمعات المضيفة

م  3.2 

 عدد العائدين
ينعدد الآلجئين السوري  

م 1 .2 
م 9 .23 

للعراق لعام  المصدر: خطة االستجابة اإلنسانية 
/ / لمحة عامة على اإلحتياجات اإلنسانية2912

 مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة

ة ب ا ج الست ا ي خطة  ن ا س إلن  ةا

لتمويل  ا
 مليون 221  

)بالدوالر  2912لعام المبلغ المطلوب 
(األمريكي  
 مليون دوالر أمريكي( 866)  29%
 4حتى ل خطة االستجابة اإلنسانية تموي

 2912 تشرين الثاني/ أكتوبر

 

 

أعداد لمجال اإلنساني. كاء في ا: السلطات والشرمصدرال ةمن الحويج النزوح
 المنظمة الدولية للهجرة النازحين:
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 2300999 من أكثر تم الوصول إلى
الفئة السكانية الضعيفة من  من شخص

 الطوارئ لحاالت االستجابة خالل حزمة
 المواد على تحتوي لكل فئة عمرية0 والتي

 42 خالل ولوازم النظافة والمياه الغذائية
 استعادتها التي تمت المناطق من ساعة
  .العسكرية العمليات بدء منذ

 
 
 
 
 
 
 

 يمكن حيث الموصل0 لمدينة الشرقية الضواحي بالقرب من اإلضافية المنشآت لتعبئة الصحة مجال في والشركاء السلطات وتعمل
 لمدينة الشرقية الضواحي في لمعالجة اإلصابات جديدين مركزين افتتاح كما تم تأخير؛ دون للحياة الُمنقذة الطبية المساعدات إدارة

 .الحالة الصحية الستقرار مركزين آخرين إنشاء حاليا   ويجري نوفمبر0 الثاني/ تشرين نهاية في الموصل
 

 من الفرار على ُيجبرون أو األساسية0 مخاطر نفاذ اللوازمون إذ يواجه. صعبة خيارات أيضا   أماكنهم فيويواجه السكان الباقون 
 قبل من الغذائية المواد توزيععملية إن  . الطبية والرعاية والماء الغذاء من محدودة إمدادات عن على قيد الحياة للبحث البقاء أجل

 المناطق التي تم الساّلمية في مياه محطة إلصالح جارية   جهود   وهناك لفئة السكانية الضعيفة0تخدم ا والشركاء الحكومة
 .الموصل لمناطق شرق للشرب الصالحة المياه تعيد أن شأنها من التي الموصل0 مدينة من الشرقي الجنوب في مؤخرا 0 استعادتها

 

 خسائر حدوث ذلك في بما العسكرية0 مليون شخص جّراء العملية 1.5 – 1.2 يتضرر أن األسوء0 يمكن سيناريو حدوث وفي
للوصول إلى بر األمان0 كما  المدينة من أن  يحاول مليون شخص الفرار يمكن السيناريو0وفي هذا  كبيرة محتملة في األرواح.

إنساني  مفهوم تطوير تم الشديد0 للخطر ومع إدراك تعّرض المدنيين. الطوارئ حاالت في شخص إلى المأوى 0990999سيحتاج 
 .العسكرية ةاإلستراتيجي قلب في المدنيين حماية يضع به0 والذي وااللتزام للعمليات

 
 النازحين إليواء المأوى قدرة تعزيزل تسارع وتيرة العمل

 ومواقع المخيمات في مأوى على حاليا   النازحين من المائة في 29 لأُلسر الفاّرة ضمنت حصول سكن المنّسقة إلعداد الجهود أن  
يسد  الرسمية المخيمات في السكنية المساحات فإن عدد اآلن0 حتى. الُمضيفة المجتمعات مع وقد إختار الباقون السكن. الطوارئ

 خمسة لأُلسر في أرض متاحة قطعة 20299 من حاليا  أكثر اتاإلستيعابية للمخيم الطاقة وتبلغ النزوح؛ معدل حاجة سرعة
 4420999مساحات سكنية إضافية ل إلنشاء جار والعمل شخص0 490999 من يقرب ما اليوم تأويأْن يمكن  والتي مخيمات0

لى. آخر صشخ  .طاقتها اإلستيعابية إلى كامل وقيماوة وخازر فقد وصلت مخيمات حسن شام0 الموصل0 من الشرق وا 
 

 الطوارئ ومواقع يقومون بإنشاء مخيمات اإلنساني المجال في الشركاء

 
  

 المساعدة يقدمون اإلنساني المجال في الشركاء 
 كان الوصول ممكنا   حيثما

 حديثا   استعادتها مناطق التي تمت إلى الوصول إن  بعثات
إذ تم الوصول . األول المستوى لتوزيعات الطريق دمهّ تُ 

الفئة السكانية  من شخص 2300999 من أكثر إلى
لكل  الطوارئ لحاالت االستجابة الضعيفة من خالل حزمة

 والمياه الغذائية المواد على تحتوي فئة عمرية0 والتي
 التي تمت المناطق في ساعة 42 خالل ولوازم النظافة

 إحتياجاتهناك . العسكرية العمليات بدء منذ استعادتها
 المخيمات0 وخارج داخل النازحة اأُلسر بين هائلة   إنسانية
المناطق التي تمت في  المستضعفين السكانوبين 

 فكثّ المُ  القتال من وكذلك بين السكان الفاّرين استعادتها0
 حوالي ىلقّ ت اآلن0 حتى. وضعيفة مختلفة مجموعة لكل المتنوعة اإلحتياجات لتلبية تنسيق االستجابة ويجري. الموصل مدينة في

 400999 من أكثر وتلقى 0المنزلية اللوازم شخص 1240999 تلّقى وقد. واحد   شهر   الذي يكفي لمدة شخص الغذاء 2240999
 .الصحية ستشاراتاإل شخص

لمجموعات ا  
 المنظمات الرئيسية والمشاركة

دارة المخي متنسيق وا   UNHCR 
NRC 

 UNICEF التعليم
Save the 
Children 

 سبل العيش في حاالت
التالحم  -الطوارئ

 اإلجتماعي

UNDP 
DRC 

 مجموعة اإلتصاالت في
 حاالت الطوارئ

WFP 

 WFP األمن الغذائي
ACTED 

 WHO الصحة
IMC 

 WFP النقل واإلمداد

 الحماية
 حماية الطفل -
 
 العنف الجنسي -
-  
 مكافحة األلغام -
- HLP 

UNHCR 
DRC 

UNICEF 
Save the 
Children 
UNFPA 

NRC 
UNMAS 

MAG 
UNHABITAT 

NRC 
 

المأوى واللوازم غير 
 الغذائية

UNHCR 
NRC 

 الماء والصرف الصحي
 والنظافة الصحية

UNICEF 
             ACF 

التنسيق والخدمات 
 المشتركة

OCHA 
NCCI 

ده النقد لألغراض المتعد  UNHCR 
Mercy Corps 

عةآلية االستجابة السري  UNICEF 
WFP 

 
 

 

 
 

 

قطعة أرض متوفرة 636،6 لألسر مقررة قطعة أرض  ،،،3،3 

 او قيد اإلنشاء
أسرة تحتاج إلى خيارات المأوى في  63663،

 في الموصلمحتمل أسوء سيناريو 

 من ستة أفراد.قطعة أرضة واحد ألُسرة مكونة مصدر: السلطات والشركاء في المجال اإلنساني. ومن المقرر ال

تنسيق األمم المتحدة ل: مكتب المصدراالستجابة لحاالت الطوارئ في القيارة. 
 الشؤون اإلنسانية / ثيمبا ليندن

http://www.unocha.org/somalia
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 اإلنساني المجال يدعو العاملون في
 ماتهمبالتزا للوفاء الصراع أطراف جميع

الدولي اإلنساني القانون بموجب  

 في نازح مليون 3.1 بين حوالي من
 لذينأولئك افإن  البالد0 أنحاء مختلف
 تيباتتر  وفي المخيمات0 في يعيشون

 يرغ المباني مثل سكنية غير مالئمة
ا  ضعف أكثر العامة ُهم أو المكتملة

خاص البرد بشكل في ُمقاومة  

 يرا  الحويجة س من من األسر الكثير فرار
فة محفو  رحلة في والمضي األقدام0 على

 32 إلى تصل لمدة والمشي بالمخاطر0
.األمان بر إلى للوصول ساعة  

 أهمية   األكثر اإلحتياجات هي الصحية والرعاية النظيفة والمياه الغذاء أن حديثا   استعادتها المناطق التي تمت في التقديرات وتشير
ُتشير  المثال0 سبيل وعلى الصحية0 الخدمات الكبير على إلى الطلب األخيرة التقييم بعثات وأشارت. المقيمين السكان لدى

 من العديد وفي. يوميا   طبية استشارة 10999 من أكثر تُقّدم حاليا   الموصل شرق في حي الزهراء الصحية العيادةإلى أن   التقارير
مدادات شّحة في الكهرباء هناك القرى0  انقطعت0 قد التجارية الطرق فيها مفتوحة0 فإن األسواق تكون وفي المناطق التي المياه0 وا 

ن  توفير  .يتضاءل المعروضة للبيع السلع وا 
 

 إنعدام األمن يعيق تقديم المساعدة اإلنسانية في المناطق الُمستعادة حديثا  
 في القتال0 من ويحتمون الموصل0 مدينة في وصول المساعدة اإلنسانية بعيد عن شخص مليون إلى ُهناك ما يصلبأن  ُيقّدر

 األمن غير في انعدام كبير من تعاني التي المناطق في إن  السكان المحاصرين. الفرار أمل على أو الحياة قيد على للبقاء محاولة
 بالتزاماتهم للوفاء الصراع أطراف جميع اإلنساني المجال ويدعو العاملون في. اإلنسانية المساعدات إلى الحصول على قادرون
خالل  أولوية المدنيين حماية تأخذ أن يجب. المساعدة على حصولهم وضمان المدنيين لحماية الدولي اإلنساني القانون بموجب
 الصراع مناطق إلى بدخول المساعدات السماح ويجب. العسكري التخطيط في والمركزية األمامية الخطوط جانبي على العمليات
 .أمنا   أكثر مناطق إلى الصراع منطقة مغادرة من المدنيين ُقدرة جميع األطراف تْضمن أنْ  ويجب المدنيين0 إلى والوصول

 

 إنعدام األمن يدفع بموجات نزوح جديدة
 عشرات اآلالف يفّرون من العنف المستمر في قضاء الحويجة

 أكثر للهجرة الدولية الطوارئ التابعة للمنظمة ح في حاالتتتبع النزو  مصفوفة تسجلإذ  كركوك0 في الحويجة من يستمر النزوح
 الكثير وتشير تقارير إلى فرار. المنطقة في العسكرية العمليات تكثّفت عندما العام هذا من آب/ أغسطس منذ نازح 590999 من

 والمضي األقدام0 على سيرا   الحويجة من من األسر
 تصل لمدة والمشي محفوفة بالمخاطر0 رحلة في
 ماوُيقيم . األمان بر إلى للوصول ساعة 32 إلى

 220999 النازحين والبالغ عددهم نصف من يقرب
 مخيمات ثالثة في معظمهم كركوك0 فيشخص 
 بينما لجأ 0(ونزراوة وليالن داقوق0) للنازحين

 صالح للبحث عن األمان في شخص 120999
 الشركاء ُيقدر الحاالت0 أسوأ سيناريو فيو . الدين
 العسكرية العمليات تكثيف بأن اإلنساني المجال في

 يتسبب في نزوح الحويجة قد على السيطرة الستعادة
 األوضاع وتفاقم شخص0 1990999 من أكثر

 .اإلنسانية
 

 تقارير حول عودة غير طوعية للنازحين
شخص بالقوة من كركوك  20999ُطرد أكثر من 

/ أكتوبر0 األولتشرين  22و 22في الفترة ما بين 
وفقا  لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون 

خالء لسكان من األولتشرين  21بعد الهجوم الُمسلح على مدينة كركوك في فالآلجئين.  / أكتوبر0 تم تسليم بالغات عودة وا 
محافظات صالح الدين واألنبار وديالى0 وبذلك يصل عدد األشخاص الذين عادوا بالقوة وحاالت نزوح ثانوية من كركوك منذ 

/ أكتوبر0 إنخفضت األولبعض الشركاء. ومنذ أواخر شهر تشرين  شخص وفقا  لما أفاده 220999شهر أيلول/ سبتمبر إلى 
حاالت اإلخالء القسري بشكل كبير. ومع ذلك0 تشير بعض التقارير إلى استمرار مصادرة الوثائق التعريفية0 األمر الذي يحدُّ من 

 حرية تنقُّل األفراد. 
 

أعداد لمجال اإلنساني. كاء في ا: السلطات والشرمصدرال ةمن الحويج النزوح
المنظمة الدولية للهجرة النازحين:  

http://www.unocha.org/somalia
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ررة متض منازلهم العائدين من العديد وجد
 يمونويق الخيام0 في ويعيشون أو ُمدّمرة0

 غيرص جزء في يعيشون أو األقارب0 مع
ممكنا  ا  و آمن يزال ال الذي منزلهم من

 للسكن 

 سواقاأل في الغذائية المواد توافر يزال ال
قارير إلى وتشير الت منخفضا 0 الفلوجة في

لتكيف ا استراتيجيات على إعتماد السكان
الطوارئ مع ظروف حاالت  

 أيضا   فا  ضع األكثر األسر ستتلّقى بعض
 أو والنقد واألحذية0 الدافئة المالبس

 يكون الوصول حيث المساعدة قسيمة
متاحا   األسواق إلى  

 سواقاأل في الغذائية المواد توافر يزال ال
قارير إلى وتشير الت منخفضا 0 الفلوجة في

لتكيف ا استراتيجيات على السكانإعتماد 
الطوارئ مع ظروف حاالت  

 
 

 العديد من األسر تواجه فصل الشتاء خالل النزوح
 الطقس البارد ُيفاقم الصعاب أمام السكان الذين فّروا من منازلهم

. العراق شمال في وخاصة المئوي0 الصفر تنخفض دون أن يمكن التي الحرارة درجات معه حامال   بسرعة0 الشتاء يقترب فصل
سكنية غير  ترتيبات وفي المخيمات0 في يعيشون فإن أولئك الذين البالد0 أنحاء مختلف في نازح مليون 3.1 بين حوالي من

 .خاص البرد بشكل ضعفا  في ُمقاومة أكثر العامة ُهم أو المكتملة غير المباني مثل مالئمة
 
 فصل طوال النفط األبيض )الكيروسين( من برميال   الحكومة وتُقدم. األهمية أمرا  بالغ النازحة ُيعتبر لألسر التدفئة وقود إن  توافر 

 هذا في البالد أنحاء ُمختلف في حديثا   الُمسجلين النازحين لتشمل أيضا   الجهود وتُبذل. العام التوزيع نظام من خالل الشتاء لألسر
 .لديهم المتاحة التخزين ومساحة موقعهم على اعتمادا   من الوقود0 لترا   29 أو برميال   إما ليتسّلموا العام0 التوزيع

 
التي  النازحة األسر على الشتاء فصل مواد بتوزيع أكتوبر0 /األولأوائل تشرين  في اإلنساني المجال في والشركاء الحكومة بدأت

 إلى البالد )أو إنها في الطريق( لتلبية الشتاء لفصل األساسية اللوازم وصلتوقد  .سكنية غير مالئمة وترتيبات مخيمات تُقيم في
 في مواجهة نازح مليون 1.2 نحو مساعدة إلى اإلنساني المجال في ويسعى الشركاء. شخص 5990999 من أكثر احتياجات

 توزيعات واستكمال والوقود0 والمدافئ0 واألغطية العازلة للحرارة0 والسجاد0 الحرارية0 والحصير البطانيات0 توزيع خالل من البرد
 إلى يكون الوصول حيث المساعدة قسيمة أو والنقد واألحذية0 الدافئة المالبس أيضا   ضعفا   راألكث األسر وستتلّقى بعض. الحكومة
ذاو . متاحا   األسواق  الماء لتوفير المخيمات في آمنة كهربائية أو شمسية سخانات أيضا  في تركيب النظر يجري الموارد0 توفرت ا 
  .للغسيل الساخن

 
 شخص عادوا إلى الفلوجة 1390999أكثر من 

 الكثير من السكان وجدوا منازلهم مدّمرة، وتحتاج إلى إغاثة إنسانية
ومناطق  الفلوجة إلى شخص 1330599 حوالي عاد

أيلول/  منتصف منذ تزايد أعداد العائدينو  األنبار أطراف
 األسر وتتواصل. الدولية الهجرة لمنظمة وفقا   سبتمبر0

 من الرمادي0 حيث عاد أكثر إلى أيضا  في العودة
 من العديد وجد وقد. اآلن حتى شخص 2120999

 الخيام0 في ويعيشون متضررة أو ُمدّمرة0 منازلهم العائدين
 من صغير جزء في يعيشون أو األقارب0 مع بعضهم ُيقيمو 

 اأُلسر وعادت. ممكنا  للسكنآمنا  و  يزال ال الذي منزلهم
 الذي مدينة الفلوجة0 من الشمالي الجزء في ديارها إلى
 تأهيل إعادة من اإلنتهاء فور المدينة من أخرى السكان إلى أجزاء عودة المتوقع ومن. / أكتوبراألول تشرين واخرأ منذ ُمتاحا   كان
المرتقب0  المستقبل في اإلنسانية المساعدة إلى األرجح على العائدة وستحتاج األسر. والكهرباء الصحي والصرف التحتية البنية

 الفلوجة بناء جارية إلعادة هناك خططو . الناسفة العبوات من تطهيرها يتم ولم تدميرا  كامال 0 األحياء من العديد حيث ُدمرت
 عملية إعادة بينما تجري. الناسفة العبوات وجود واحتمال األنقاض0 إزالة معدات نقص بسبب ليس سريعا   التقدم ولكن والرمادي0

 داخل األساسية الطبخ ومستلزمات مياه وخزان خيمة0 على وحدات تحتوي لتركيب اإلنساني المجال في البناء0 يخطط الشركاء
  .تأهيل إعادة إلى تحتاج التي المنازل

 
 ورسم لوحدة تحليل وفقا   آب/ أغسطس0 بحلول المائة في 15 بنسبة األنبار محافظة في األساسية الغذائية المواد أسعار إنخفضت
 الفلوجة في األسواق في الغذائية المواد توافر يزال ال ذلك0 ومع. العالمي األغذية لبرنامج ةحول مواطن الضعف التابع الخرائط

 وجبات عدد تخفيض مثل الطوارئ حاالت مع ظروفالتكيف  استراتيجيات على وتشير التقارير إلى إعتماد السكان منخفضا 0
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People returning to Fallujah

 مصفوفة تتبع النزوح في حاالت الطوارئ التابعة للمنظة الدولية للهجرة :لمصدرا

 مصفوفة تتبع النزوح في حاالت الطوارئ التابعة للمنظة الدولية للهجرة :لمصدرا
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ية المطلو  والمدة حجم فإن النهاية0 وفي
ده من تحدي سيتم -لالستجابة اإلنسانية

 لمدنية0ا التحتية البنية تدمير خالل درجة
 وما 0 الناسفة بالعبوات وودرجة التلوث

حالنزو  طول فترة درجة من عنه ينتج  

 المثال سبيل على الصحية الخدمات ولكن متوفرة0 األساسية الخدمات. ال ُيفضلها اآلخرون أغذية شراء أو الطعام في اليوم0
 غير المدينة في المدارس إن  معظم. جزئي يعمل بشكل   والثابتة0 حيث أن  المستشفى المتنقلة تقديمها عن طريق العياداتيجري 
 والخالدية هيت0 في مدرسة 199 تأهيل بإعادة التعليم فقد قام شركاء أوسع0 نطاق على أما في المناطق األخرى. ُمتضررة
وطلبت  منازلهم0 ُدمرت الذين أولئك باستثناء األنبار0 محافظة إلى العودة من المعلمين الحكومية السلطات وقد طلبت. والرمادي

 .العودة على األسر لتشجيع المخيمات0 في غلق المدارس
 
 من أيار/ مايو0 وحزيران/ يونيو شهري في الفلوجة من نزحوا الذين شخص 250999 ما مجموعه من العظمى الغالبية زالت ال

 المجال في الشركاء يواصل حيث السياحية0 ومدينة الحبانية والخالدية الفلوجة0 في عامرية ومواقع مخيمات في يقيمون العام هذا
 .المساعدة تقديم اإلنساني

 
 األزمة تفاقم مع التي ترتفع المتطلبات مجموعة

  العالم في تعقيدا   وأكثر العمليات أكبر من واحدة اإلنسانية ُتعدُّ العملية
الثاني/ يناير  كانون في األنبار ألول مرة محافظة من أجزاء على تنظيم داعش استيالء بعد سنوات ثالث بعد مضي ما يقرب من

 ومع. العالم في تعقيدا   وأكثر العلميات أكبر من تعتبر واحدة اإلنسانية متقلبة0 والعملية العراق في ال تزال األزمة 29140 عام
 نسمة مليون 11 إلى اإلنسانية المساعدة إلى يحتاجون الذين األشخاص عدد إرتفع 29120 عام في العسكرية العمليات تكثيف
 29100 غاية األهمية في عام والمنّظمة في الممولة بشكل جيد0 والفعالة0 اإلنسانية المساعدات وستكون. يةأول لتقديرات وفقا  
 .المقبل للعام التمويل متطلبات بمراجعة اإلنساني المجال في يقوم الشركاءسو 
 

 على السيطرة الستعادة العسكرية العملية بيلقُ  التأهب جهود نطاق لتوسيع يوليو في تموز/ بدأ الذي تلّقى النداء العاجل للموصل0
 القدرات ولتعزيز. مليون دوالر  أمريكي 224 المبلغ المطلوب والبالغ من المائة في 23 دوالر  أمريكي0 أو مليون 232 الموصل0

 لالستجابة منحة على للحصول اإلنساني المجال في يسعى الشركاء للحياة0 الُمنقذة وتقديم المساعدات الخطوط األمامية0 في
معالجة النساء الحوامل  معالجة اإلصابات الميدانية؛ ووحدات لوحدات الطوارئ لمواجهة المركزي الصندوق خالل من السريعة

 -لالستجابة اإلنسانيةالمطلوية  والمدة حجم فإن النهاية0 فيو . الطوارئ ومواقع الشتاء فصل أنشطة ودعم متنّقل وجسر الميدانية؛
 طول فترة من عنه ينتج وما والتفخيخ0 الناسفة بالعبوات ودرجة التلوث المدنية0 التحتية البنية تدمير تحديده من خالل درجة سيتم

ريكي دوالر أم مليون 222 أو المائة0 في 29وية الُكبرى األولذات  2912 لعام العراق في اإلنسانية االستجابة هذا وتلّقت. النزوح
النداء  أن من الرغم وعلى. عراقي من الفئة السكانية الضعيفة مليون 0.3 دوالر أمريكي لدعم 221 المبلغ المطلوب والبالغ من

 جميع في موجودة كبيرة ال يزال هناك ثغرات العالم0 في اإلنسانية قد تلّقى أعلى تمويل من بين النداءات العاجل للعراق
 .والتعليم والصحة المأوى مجموعات في األخص وعلى القطاعات0

  6108مستوى تمويل خطة االستجابة اإلنسانية للعراق لعام 

 
 
 للحياة الُمنقذة واالستجابة أهمية األكثر اإلحتياجاتيستهدف  جماعيالتمويل الصندوق  
 مليون 41 حوالي وصرف للعراق اإلنساني جماعيالتمويل ال خصص صندوق للموصل0 اإلنسانية للعملية التحضير إطار في

لخزن اإلمدادات0 فقد دوالر أمريكي  4.25 بقيمة سابق واعتمادا  على احتياطي. التأهب للموصل أنشطة لدعم دوالر أمريكي
 وساعد في توفير الموصل0 على العسكرية الحملة بدء قبل طوارئ ومواقع الشركاء على بناء مخيمات األمر هذا ساعد

 في دوالر أمريكي مليون 2.0 تم تخصيصباإلضافة إلى ذلك0 . القتال بشكل فوري بسبب النازحة األسر لحياة المنقذة المساعدات
0 2912 اإلنسانية االستجابة خطة العظمى في ويةاألول ذات تلبية اإلحتياجاتلأيلول/ سبتمبر0  في انيالث القياسي التخصيص

 .التمويل في نقصا   والتي كانت تعاني

الٌمستلممليون دوالر3 المبلغ6366مليون دوالر أمريكي المبلغ المتبقي لتلبية اإلحتياجات اإلنسانية ،13

يرجى زيارة موقعنا

 

م 120  
 نداء اإلغاثة

 .2912كانون األول  0نظام التتبع المالي اعتبارا من وفقا  لالتمويل  http://fts.unocha.org :المصدر 
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 لمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال على
 freijsen@un.orgعلى  األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مكتبإيفو فريجسن، رئيس 

  (attefors@un.org /+964 (0)751 1352880) في مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية سيسيليا اتيفورس، موظف الشؤون اإلنسانية

 6086 780 782 (964+ ، هاتف pond@un.orgم التقارير، كايت بوند، مسؤولة قس
 | 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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