
 
 

 

 

       

 
 

  
  

 
 
  
   

     
  

 
  

 النشرة اإلنسانیة
في العراق   

 تموز/ یولیو 31الصادرة في  2018تموز/ یولیو 
 
 
 
 في هذا العدد 

 في الموصل اإلنساني مستجدات الوضع .1ص

  أوضاع التمویل. مستجدات 5ص

 
 

 لندنصورة: أوتشا/ 

  
 الموصل بعد عام من انتھاء العملیات العسكریة

 
في ثاني  �بیرةشخص من العودة إلى د�ارهم، ال تزال هناك احتیاجات إنسانیة  870،000بینما تمكن ما �قرب من 

 أكبر مدینة في العراق.
و�نهاء العملیات  محافظة نینوى  في �الذ�رى السنو�ة األولى الستعادة مدینة الموصلقوات األمن العراقیة  تلاحتف

حز�ران/ داعش للموصل من تنظیم احتالل إذ تسبب . 2018یولیو تموز/  21في  داعشتنظیم العسكر�ة ضد مقاتلین 
ما �قرب من ملیون . واضطر هائل طیرة وتدمیر ماديخفي �ارثة إنسانیة  2017یولیو تموز/  وحتى 2014یونیو 

منزل أو أصیب �أضرار �الغة، �ما تلوثت محطات  31،000أكثر من  تم تدمیرشخص إلى الفرار من النزاع، حیث 
�االعتماد على و . رات واألجهزة المتفجرة المرتجلةمعالجة المیاه والكهر�اء �كمیات غیر مسبوقة من مخاطر المتفج

سنوات على  10تقدیرات األضرار والخسائر التي أجرتها وزارة التخطیط، �قدر البنك الدولي أن إعادة اإلعمار ستستغرق 
 ملیار دوالر. 80�متطلبات مالیة ال تقل عن و األقل، 

 

 
 ملیات العسكریة.فندق الموصل ومستشفى جمھوري والجسر الثالث في غرب الموصل، بعد عام واحد من انتھاء الع

 أوتشا/ لندن: المصدر
 

 حداثأبرز األ
 

الذ�رى السنو�ة األولى النتهاء العملیات  •

 العسكر�ة في الموصل

تمو�ل خطة االستجا�ة اإلنسانیة لعام  •

 %63.7إلى �صل  2018

 

 

 

 

 

 األعداد
 8.7 م األشخاص المحتاجین

عدد األشخاص 
 المستهدفین للمساعدة

4.3 م  

9.1 م عدد النازحین  

عدد األشخاص الذین 
 �عیشون خارج المخیمات

م 4.1  

عدد األشخاص 
المتضرر�ن في 
 المجتمعات المضیفة

م  3.8 

 عدد العائدین
السور�ین الالجئینعدد   

م 3 .9 
م 0 .25 

المصدر: خطة االستجا�ة اإلنسانیة للعراق لعام  
اإلنسانیة/  االحتیاجاتلمحة عامة على  /2018

  مصفوفة تتبع النزوح التا�عة للمنظمة الدولیة للهجرة

ة ی ن ا س إلن ا ة  � ا ج الست ا  خطة 

 التمو�ل

 دوالر ملیون  569  
(�الدوالر  2018المبلغ المطلوب لعام 

)األمر�كي  
: تموز/ یولیو 31حتى  التمو�ل المستلم

ملیون دوالر أمر�كي  362.3  
 http://fts.unocha.orgالمصدر: 
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السكانیة  قدم الشر�اء في المجال اإلنساني مساعدة إلنقاذ األرواح خالل األزمة وهم اآلن یدعمون أضعف الفئات
 فرص �سب الرزق. و�عملون على إعادة

، 2018اإلنساني إنجازات مهمة في الموصل. ووفقًا لخطة االستجا�ة اإلنسانیة لعام  المجتمعل جَّ �عد مرور عام، سَ و 
) الذین �حتاجون إلى المساعدة اإلنسانیة %46أو ملیون شخص  4ملیون شخص ( 8.7فإن ما �قرب من نصف الـ 

 في محافظة نینوى. �سكنون في العراق 
قرا�ة ملیون شخص في هذه المحافظة. إلى الشر�اء في المجال اإلنساني  وصل، 2018حز�ران / یونیو  30في و 

 930،814(أي  2018من سكان نینوى الذین اسُتهدفوا في خطة االستجا�ة اإلنسانیة لعام % 148لرقم و�مثل هذا ا
 ساهماتالم�عود سبب هذا اإلنجاز الكبیر إلى و ). شخصاً  626 834 مجموع المستهدفین البالغ عددهم من اً شخص

أدى الموصل المتغیرة. وقد  أوضاعالسخیة التي تم تلقیها من المانحین الذین تمكنوا من تلبیة االحتیاجات الناشئة في 
تقد�م مساعدة �بیرة، ال سیما في مجموعات الصحة والحما�ة. وعلى الرغم من ، وأتاح تمو�ل �اف لألنشطةذلك إلى 

المأوى و التعلیم، و (األمن الغذائي،  تقر�باً  القطاعات األخرى  جمیعفي  هذه المساعدات، ال تزال هناك فجوات حرجة
المیاه والصرف الصحي والنظافة ، و المساعدات النقد�ة متعددة األغراض، و و�دارة المخیماتتنسیق و  ،والمواد غیر الغذائیة

 ).الصحیة
 

 
 

 عودة النازحین. ُتیّسرجدیدة توفر الحما�ة للنازحین ومراكز الموارد المجتمعیة الحكومیة  مخیماتبناء 
لنازحین في محافظة نینوى و�ذلك في إقلیم لستة مخیمات جدیدة لشؤون الالجئین السامیة األمم المتحدة أنشأت مفوضیة 

األساسیة لسكان المخیم، �ما في ذلك دعم ضحا�ا كردستان. �اإلضافة إلى ذلك، قدمت المفوضیة الحما�ة والمساعدة 
 العنف الجنسي واإلحالة إلى الخدمات النفسیة االجتماعیة المتخصصة.

 
 

مر�ز المشترك الالمنظمة الدولیة للهجرة تدعم النازحین الذین لم یتمكنوا من العودة إلى د�ارهم، �ما اشتر�ت مع  وال تزال
ل هذه المراكز إعادة إدماج العائدین نإللتنسیق والرصد التا�ع للحكومة ل شاء مر�ز�ن للموارد المجتمعیة في الموصل. وتسهِّ

 وادم رفیوت مع 2018 ملعا" مستلزمات فصل الصیف" للهجرة جهود لیةدولا مةظلمنا ودتق کمافي مجتمعاتهم المحلیة. 
 .حةزنا عائلة 38،500 لیإ ئیةذاغ رغی

 
 
 
 

موصل  ل ا جات  ا ی حت ا ة  شد ل  ً ا نظر
من  ء  شركا ل ا مكن  ت د  ق ف  ، ة ی ن ا س إلن ا

إ وصول  ل من ا ة  ف ی لضع ا ات  ئ ف ل ا ى  ل
د  محد ل ا ھدف  ل ا وق  ف ین  ی ق ا عر ل ا

خطة  ة،في  ی ن سا إلن ا ة  ب جا الست ال  ا
لصحة  ا قطاعي  في  ا  م سی

. ة ی ا حم ل  وا

 إلیاسبھاء /  أوتشا: المصدر، قید اإلنشاء. ، شمال الموصلالنركزلیةمخیم 
 

 

http://www.unocha.org/somalia


  | النشرة اإلنسانیة في العراق

 

www.unocha.org/somalia | www.unocha.org 
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) • Coordination Saves Lives 

 إعادة تأهیل المدارس وتوفیر الوجبات في عودة البنات والبنین إلى المدارس. ت عملیةساهم
ن أكثر من نصف ملیون فتاة كّ مَ  األمر الذيالتي أعید فتحها،  638الیونیسف إعادة تأهیل ثلث المدارس الـ  دعمت

الخامسة ضد شلل  طفًال دون سن 107،177من العودة إلى المدارس المحلیة. وعالوة على ذلك، تم تلقیح وصبي 
األطفال �التنسیق مع منظمة الصحة العالمیة ووزارة الصحة. �ما دعمت الیونیسف السلطات المحلیة في إصالح شبكات 

 شخص في محافظة نینوى. 800،000إمدادات المیاه المتضررة. ونتیجة لذلك، تم توفیر میاه الشرب النظیفة إلى 
 

�االشتراك مع الحكومة، قدم برنامج و 
األغذ�ة العالمي وجبات مدرسیة طارئة 

مدرسة  145طفل في  87،000إلى 
ابتدائیة وأر�عة ر�اض أطفال غرب 

 إلىمارس آذار/ الموصل في الفترة من 
البرنامج  قام . �ما2018مایو  أ�ار/

مشار�ع التكنولوجیا لألغراض بتوسیع 
الغذائیة في الموصل، التي خلقت فرًصا 

حیث لتولید الدخل عبر اإلنترنت للشباب. 
تدر�ب خمسین طالبًا تتراوح أعمارهم  تم

سنة على المهارات  35و 18بین 
�ساعدهم على تقلیل  األمر الذيالرقمیة؛ 
 م على المساعدات الغذائیة.اعتماده

 
 الف األشخاص األكثر ضعفًا من الحصول على الرعا�ة الصحیة.اآلتمكن مئات 

�عاج والحضر والموصل  مناطقأعادت منظمة الصحة العالمیة خدمات الرعا�ة الصحیة األولیة األساسیة للعائدین في 
 216،000وتلعفر وسنجار، وأنشأت ستة مراكز للرعا�ة الصحیة األولیة. تم تقد�م استشارات صحیة أساسیة ألكثر من 

 عیادة طبیة متنقلة. 17شخص على األقل في المناطق النائیة من خالل توفیر  532،000وتم الوصول إلى  ،شخص
 

 لموصل، فقد استجاب الصندوق ا لوالدة والمستشفیات خالل احتاللا صاالتأغلق معظم  داعش �ان قدو�ما أن تنظیم 
في  الوالدةو�ان یدعم �الفعل غرفة  ،والحما�ةاإلنجابیة الصحة  الكبیرة في مجاالتیاجات الحتل األمم المتحدة للسكان

أطرافها للصحة اإلنجابیة في الموصل و  منشأةَ  55. �ما أنشأ الصندوق 2016شرق الموصل في �انون األول / د�سمبر 
، 2017خالل األشهر الثالثة األخیرة من عام و . 2017یولیو تموز/ ، و 2016بین تشر�ن األول/ أكتو�ر في الفترة ما 

 .من النازحاتامرأة وفتاة  472،000ستشارات في مجال الصحة اإلنجابیة ألكثر من قدم الصندوق اال

 : برنامج األغذیة العالميالمصدرفتیات یتناولن الغداء كجزء من برنامج التغذیة المدرسیة في الموصل. 

عن  ل  ق ی ال  ا  م قى  ل 532ت ،000 
في ة  شخص  ی ئ ا ن ل ا طق  ا ن م ل ا

من خالل  ة  رات صحی شا ست ا
. ة ل ق ن ت م ل ا ة  ی طب ل ا ات  د ا ی ع ل  ا
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ر ألخطار المتفجرة من الموصل ازالة العملیات الكبیرة إل  إن  عودة سكان المدینة.ُتیسِّ
، 2018وحز�ران / یونیو  2017یولیو تموز/ بین في الفترة 

المتعلقة �األلغام أكثر  لألعمالاألمم المتحدة أزالت دائرة 
، �ما في الموصل في من المتفجراتذخیرة  44،000من 
عبوة ناسفة من الطرق والجسور والمدارس  1،000ذلك 

والجامعات والمستشفیات والعیادات ومحطات معالجة المیاه 
والمباني البلد�ة في مدینة الموصل. �اإلضافة إلى ذلك، تم 

، �ثیر منها من �قا�ا �شر�ة ال حزامًا ناسفاً  450اكتشاف 
حدة لألعمال تزال موجودة. �ما قامت دائرة األمم المت

موقًعا أساسًیا �الغ األهمیة  550المتعلقة �األلغام �إزالة 
 ستئناف الخدمات األساسیة لسكان الموصل والعائدین.األمر الذي �فسح المجال المن مخاطر التفجیرات، 

  
برنامج األمم لفي شرق الموصل من تقد�م المساعدة القانونیة  حیًا سكنیاً  12أسرة في  1،200وقد استفادت أكثر من 

قضا�ا اإلسكان واألراضي والممتلكات.  وحلمما ساعد على إعادة السكان إلى منازلهم  المتحدة للمستوطنات البشر�ة،
من النزاع في  متضرراً منزًال  257�إعادة تأهیل  برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ةو�اإلضافة إلى ذلك، قام 

 شخص إلى د�ارهم. 3،000الي حو ونتیجة لذلك عاد غرب الموصل، 
 
�عد مرور عام على هز�مة داعش في الموصل، تواصل محافظة نینوى تسجیل أكبر عدد من العائدین والنازحین في و 

 العراق.
مالیین عراقي  3.9یولیو، عاد تموز/  15من  اعتباراً و أنحاء البالد.  مختلفیواصل النازحون العودة إلى د�ارهم في 

ملیون)، تلیها محافظة األنبار  1.48األصلیة، حیث یوجد أكبر عدد من العائدین في محافظة نینوى ( نازح إلى مناطقهم
 نیذلا نحیزلناا نم ددع رکبأ یضًاأ وى نین ةظمحاف وتضم). 543،000محافظة صالح الدین (من ثم ملیون) و  1.26(

: المصدرالتي تقدم الخدمات في الخطوط األمامیة.  األمم المتحدة للسكان المتنقلة التابعة لصندوق صاالت الوالدة
 صندوق األمم المتحدة للسكان

 
 

من  ر  ث ك أ ة  ل زا 44إ رة  000، ذخی
زل من  ا ن م ل ا من  جرات  ف ت م ل ا

ة ی حت ت ل ا ة  ی ن ب ل ا ع  ق وا  .وم

 . المصدر: بھاء الیاسفي الموصل بعشیقةبقایا النزاع المسلح في منطقة 
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 محماجدعة والقیارة و تمخیمافي  ساسًاأ ون یقیم زحنا نيوملی نم ربیق ما مجموع نم شخصًا 614،790 مھددع یبلغ
 مدینة معظمهم منو �ستضیف إقلیم �ردستان أ�ضًا أكثر من نصف ملیون عراقي نزحوا من محافظة نینوى، و  .العلیل

دهوك وأر�یل في الموصل. و�قیم هؤالء النازحون في المخیمات والمجتمعات المضیفة في المحافظات المجاورة 
 والسلیمانیة.

 
من  اعتباراً و یع مساحة العمل للشر�اء في المجال اإلنساني لتقد�م المساعدات اإلنسانیة في محافظة نینوى. توس �ستمر

خمس و�االت تا�عة لألمم  ، �الشراكة معمنظمة غیر حكومیة وطنیة ودولیة 67، قامت 2018حز�ران/ یونیو  30
في  ،غیر حكومیة على األقل مكاتب لها في الموصلمنظمة  13، بتنفیذ مشار�ع إنسانیة في الموصل. وأنشأت المتحدة

والمیاه  ،غذائيالمن ، واألالصحةو  ،في مجاالت الحما�ة �بیرةمساعدة  حین �ستخدم فر�قان آخران فرق متنقلة لتقد�م
 والصرف الصحي والنظافة.

 
 
 

نسبة  2018خطة االستجابة اإلنسانیة في العراق لعام نسبة تمویل تبلغ 
 في المائة 63.7

خطة االستجا�ة من تمو�ل ملیون دوالر  362.3 إلى الجهات المانحة وصلت مساهماتیولیو،  تموز/ في نها�ة شهر
 .ملیون دوالر 569البالغة قیمتها اإلجمالیة اإلنسانیة 

 
 2018لعام استنادًا إلى النسبة المئو�ة للتمو�ل المقدم من المانحین حتى اآلن، تعد خطة االستجا�ة اإلنسانیة في العراق 

، ملیون دوالر 235واحدة من أفضل خطط االستجا�ة الممولة على مستوى العالم. و�لغت مساهمات المانحین المدفوعة 
ملیون دوالر الذي تم التعهد  128في نها�ة هذا الشهر، �قي مبلغ و احتیاجات التمو�ل. في المائة من مجموع  41أي 

�ه من قبل الجهات المانحة معلقًا. من المهم مالحظة أن متطلبات ومستو�ات التمو�ل تختلف عبر المجموعات. توجد 
 .ذائیةالمواد غیر الغو ة، المیاه والصرف الصحي والنظافو  ،الصحة، و األمن الغذائيمجموعات أكبر الفجوات في 

 
لهذا العام، فإن تنفیذ �عض المشروعات  الُقصوى خطة االستجا�ة اإلنسانیة ذات األولو�ة ما لم یتم الوفاء �متطلبات تمو�ل 

 من المساعدة تضرراً اإلنسانیة الحرجة �مكن أن یتأثر و�ؤدي إلى إغالق البرامج و�التالي حرمان العراقیین األكثر 
 .التي �حتاجونها اإلنسانیة

 مز�د من المعلومات، یرجى االتصال علىل
 oleary@un.org، رئیس مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة على أیدن أولیري 

 | www.unocha.org/iraq | www.unocha.orgو�مكن الحصول على النشرات اإلنسانیة لمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة من خالل ز�ارة المواقع التالیة: 
www.reliefweb.int 
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