
 

The next Flash Update on the humanitarian impact of the military operation in Salah Al-Din will be issued once more information is available. For 
more information, contact: Philippe Kropf, Public Information Officer, kropf@un.org, Tel. +964-751-135-2875 
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 :نظرة عامة على الوضع

 

أسرة( من قضاء الشرقاط في محافظة صالح الدين، وفقا لتصريح منظمة  0088شخص على األقل )حوالي  0088حزيران، نزح حوالي   16منذ 

ال يزال الوضع غير مستقر وربما يكون اآلالف من الناس   .حزيران، كما تم تكثيف العمليات العسكرية على طول ممر الموصل 92الهجرة الدولية في 

نزحت العوائل من مناطق خارج مدينة الشرقاط وتم نقلها من قبل السلطات الى منطقة الحجاج، وهي تقع بين بيجي   .وح من المنطقةعلى وشك النز

 08يوم في   .في المدارس والمباني العامةوايضا ، لهذا الغرض حكومة العراق اقامتهللمهجرين صغير وتم اسكان العوائل في موقع   .وتكريت

 ماسة الىالحجاج وهم في حاجة في حديثا إلى موقع النزوح  واشخص( قد وصل 0290اي أسرة ) 090ن أوزارة الهجرة والمهجرين  ، أبلغتحزيران

 .المياه والمواد الغذائية وغير الغذائية

 

 فحصاكمال المجرد أن يتم ب للحصول على مأوىإلى تكريت  يتحركون تهم، مع غالبيحزيران 09من خالل المنطقة منذ  االشخاصوقد عبر اآلالف من 

 وزارة حسب احصاءات .وزارة الهجرة والمهجرينو بسرعة، وفقا لشركاء محليين  يجري التدقيق االمني  .من قبل السلطات واطالقهماألمني  والتدقيق

عدد النازحين  تأكيدجعل ت استمرار حركة النزوح  .خالل أيام قليلة من النزوح اكملوا التدقيق االمنيمن النازحين  %08 فان المهجرين والمهاجرين

 .أمرا صعبا

 

 االثر واالحتياجات اإلنسانية : 

 

السفر لمسافات طويلة للوصول إلى موقع الحجاج وغيرها من المناطق اآلمنة نسبيا في  ينالنازحيثير القلق. يجب على  يزال الوصول إلى بر األمان ال

التي تفتقر إلى وسائل النقل وتواجه عوائق الوصول االخرى ، قد تقطعت بهم السبل في المناطق  ،من األسر النازحةوهناك تقارير مؤكدة . صالح الدين

أعداد كبيرة من النساء واألطفال وكبار السن وتعرضوا للمخاطر الصحراوية حيث يواجهون نقصا حادا في المأوى والماء والغذاء . وتضم هذه االسر 

 .لشديدةالناجمة عن الحرارة ا

ووفقا للشركاء، فإنه ليس  .وزارة الهجرة والمهجرين قدمتهاالتي و خيمة008من  فقط تكوني همصدر قلق، ألن هي ايضاسعة المأوى في مخيم حجاج 

أيضا  تقاريروهناك   .خيمة واحدة عند وصول موجات من العوائل المهجرة إلى المنطقة ان تتشارك فياألسر من ربعة أو خمسة ألمن غير المألوف 

ساروا لعدة  فان الناسوبحسب ما ورد   .النظافة وعدم وجود كهرباءوالكرامة عدة مستلزمات حاجة لمياه الشرب والمواد الغذائية، فضال عن تشير الى 

 .عانوا من الضغط النفسي الشديدومن بين االخرين قد ويقال إن النساء واألطفال   كيلومترات

قص حاد في األدوية وهناك حاجة الى المزيد من مواد اإلغاثة األساسية و المواد غير الغذائية للنازحين الذين يقطنون في وذكرت التقارير ان هناك ن

 .المباني العامة المهجورة في الحجاج

 

  :االستجابة اإلنسانية

يعمل   .اتصال منتظم مع السلطات المحليةعلى هم موقع الحجاج، و خصوصا الىمن الشرقاط،  النزوحيراقب الشركاء في مجال حماية تحركات 

 الهجرة والمهجرين(.  زارة ولنازحين حديثا )والذي ينطوي على تسجيل ا كفالةالمحلية لتسهيل عمليات والسلطات المهجرين الهجرة وارة وزالشركاء مع 

الخيام ومنزلين متنقلين الى من  08ى ذلك، سيتم تسليم وباإلضافة إل  .تموز 0مجموعات الكرامة في من  0888وقد تم االنتهاء من ترتيبات لتسليم 

 .إلنشاء خمسة أماكن آمنة للنساء ومركز اجتماعي واحد للمرأة تموز 0يوم في تكريت 

 

 

مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية اخر تحديث ل  
 األثر اإلنساني للعمليات العسكرية في صالح الدين
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من حزم األسرة من الغذاء الجاهز والماء الصالح للشرب و  020حزيران،  قام شركاء االستجابة للطوارئ بتوزيع  92إلى  99في الفترة من 

 .شخص 0902أسرة، ويستفيد منها   285مستلزمات النظافة إلى 

 

 088 بنصبالمهجرين الهجرة ووزارة للنازحين وتقوم ع الحجاج خيمة إلى موق 088المواد غير الغذائية و للماوىالعنقودية الخلية وقد ارسل شركاء 

الحجاج يوم موقع خيمة إلى  088مجموعات المواد غير الغذائية و من  002 مواد االغاثة االساسية ومن  ةمجموع 088شركاء الأرسل   .خيمة إضافية

 .هي في طريقها الى المنطقة ليتم توزيعها في األيام المقبلةلمواد غير الغذائية لمجموعات إضافية من ال 0888 هناك  .حزيران 08إلى  92

 

وسيتم نشر هذه الفرق   .فصاعدا تموز 0صالح الدين من دائرة صحة إلى  (MMTS) ثمانية فرق طبية متنقلة بتوفيرالشركاء في مجال الصحة يقوم 

في منطقة الحجاج  طعيمفرق الت تم انشاء. حد( وبيجي )فريق واحد( فريق وا( والدور )تكريت )فريقين( وبلد )فريقين( وسامراء )فريقيناقضية  في

التطعيم ضد  طفل 0288 تلقى  حزيران 92إلى  99من  . المناطق التي يصعب الوصول إليها  سابقا من الذين نزحواألطفال ل وصول اللقاحات لضمان

 .ضد الحصبة التطعيم طفل 0908شلل األطفال وتلقى 

مجموعة من مستلزمات النظافة وستة حاويات  090زجاجات المياه الباردة و  صناديقمن  0008قام أحد شركاء المياه والصرف الصحي بتوزيع 

لتر(  08قارورة )جليكان سعة  908لتر( و  98جليكان سعة ) قارورة 988المرحاض و  من اباريق 988 و لترا( 908سعة بالستيكية كبيرة للقمامة )

بالماء الصالح  لئهالتر( ويتم م 9888سعة باإلضافة إلى ذلك، تم تركيب اثنين من خزانات المياه ) .  دالء بالستيكيةمن ال 090المطهرات و  008و

 .للشرب عن طريق خدمة نقل المياه بالشاحنات، وفقا للحاجة

شخص.  يستعد الشركاء لتقديم إجراءات  0888المؤلف من ويجري نشر مواد االغاثة االساسية للمياه والصرف الصحي لتغطية التدفق الجديد 

تقوم الخلية العنقودية للمياه والصرف الصحي بالتحقق مع   .االستجابة الفورية، بما في ذلك نقل المياه بالشاحنات في حاالت الطوارئ، كما هو مطلوب

المياه على المدى الطويل وتوفير المرافق وخدمات الصرف الصحي، والتي شركاء على األرض من القدرة االضافية على االستجابة ، بما في ذلك نقل ال

 .هي حاليا تمثل فجوة

 

 التحديات

يجري استكمال رسم   .محدود من الشركاء في المجال اإلنساني في محافظة صالح الدينعدد وجود  من الخاليا العنقوديةهناك قلق رئيسي في جميع 

في محافظة صالح الدين مما أقل العنقودية، ومع ذلك، تشير النتائج األولية أن هناك قدرة الخاليا سيق المشترك بين فريق التنمن قبل الخرائط للشركاء 

الشركاء الحاليين توسيع من طلب تعلى تحديد شركاء جدد أو الخاليا العنقودية تعمل ى. خراالالمحرومة  المناطقعليه في محافظة االنبار، و تكان

 .معملياته

 

خطة االستجابة اإلنسانية في العراق واالنسحاب السريع لألسهم اإلنسانية في لاإلنسانية في الشرقاط بسبب عدم وجود تمويل  اتلعمليل تحديهناك 

 ،متزامنفي وقت  خطة االستجابة اإلنسانية. المطلوبة في  مليون دوالر 090مليون دوالر من اصل  000او مايعادل  %09فقط  تم استالم  .البالد

 .مقابل توسع القدراتمن عمليات اإلغاثة الطارئة المطلوبة في جميع أنحاء البالد  كبيرعدد يتناقص 

 

 

 

 

  


