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 2017 تموز 

 بحاجة للمساعدة من بين مليون طفل 5,1

 املتأثرين بالنزاع مليون نسمة من السكان 11
 (2017لشؤون االنسانية، خطة االستجابة االنسانية لتنسيق ا )مكتب األمم املتحدة

 

 نازح من السكان مليون  3,29

  مليون  2,07
 
 نازح عادوا الى مناطقهم املستعادة حديثا

 (2017 تموز  31ة الدولية، جدول رصد التنقالت، )منظمة الهجر 

 

بالتداخالت  2017في عام  عدد وفئات السكان املستهدفة

 االنسانية:

 مليون نازح 1,3االستجابة السريعة: 

 املاء والصرف الصحي والنظافة: مليون نسمة

 طفل 690,000التعليم: 

 مليون طفل )شلل األطفال( 5,7الصحة: 

 طفل 161,500حماية الطفل: 

 

 2017 للعام نداء اليونيسف االنساني

 مليون دوالر أمريكي 161,4

 املركز التمويلي*

 مليون دوالر أمريكي 101,13

 
 

( 
 
مليون دوالر( التي تشمل التمویل املستلم من اجمالي  60,3*وهي األموال املتاحة حاليا

( مع  رصيد املبالغ 2017مليون دوالر للعام  161,4قيمة النداء االنساني للسنة الحالية )
 .(2016دوالر أمريكي من عام  41,467,029املرحلة من السنة السابقة )

احتياجات 

التمويل لعام 

2017 
 $ مليون  161,4

 الرئيسية

 وقد. املوصلعن أسرهم من  واملنفصلين بذويهم املصحوبين غير األطفال حاالت تستمر•

 والشؤون العمل ووزارة، في قطاع حماية الطفل والشركاء، اليونيسفاتفق كل من 

تم ، األهمية. فمنذ مطلع العام البالغة املسألة هذه ملعالجةاتخاذ تدابير  على، االجتماعية

نهم بضمأسرته ) عن منفصال طفال 2,624 عددتوفير خدمات تعقب األسر ولم الشمل ل

 (.فتاة 82بضمنهم ) بذويهم مصحوبين غير طفال 351 وفتاة(،  1,150

قامت اليونيسف بايصال حزم ، 2016األول  تشرين 17 في املوصل عمليات بدء منذ•

 207,920) شخص 1,223,376متعددة القطاعات إلی  مساعدات االستجابة للطوارئ 

 .نینوى  محافظة شمالاملناطق املستعادة طفل( في  672,857وما يقرب من أسرة، 

 املوصل شرق  في أحياء خمسة إلی املیاهعمليات نقل  الیونیسف خفضت، تموز خالل شهر •

إال أن . املنطقة ملعظم املیاهعملها بامداد  تأھیلھا أعید التي العامة الشبکةاستعادت  حیث

 ما يشهد انقطاعات
 
 غرب إلى الشاحناتب هامليا نقلاليونيسف ب ستمروت. التجهيز غالبا

 املياهاليونيسف مع شركائها في قطاع  سعىتكما  .شخص 335،000 لحوالي املوصل

 املياهبرامج   أنشطة جميعتنفيذ  ملواصلة التمويل املزيد من  استقطاب إلى الصحي والصرف

 .نينوى الخاصة بمحافظة  والنظافة الصحي والصرف

 ال يزال هناك لكن، شهر كلفي  املستعادة املناطقالسكان العائدين الى ديارهم في  عدد تزايد•

جدول رصد التنقالت، ، للهجرة الدولية املنظمة). نازح  في العراق شخص مليون  3,2 من أكثر

 (2017 تموز  31

 نظرة عامة على الوضع واالحتياجات اإلنسانية

 لسيطرةل الحكومية القواتاستعادة  العباديحيدر  العراقي الوزراء رئيس أعلن،  2017تموز  9 في

 غرب) القديمة البلدة من أجزاء في العنيف القتال يوبج استمرت، ذلك بالرغم من. املوصل على

. أخرى  مناطق في باستمرار القتال تقارير ورود عن فضال، داعش مقاتلي من تبقى ما ضد( املوصل

 في األساسية الخدمات تحسنت وقد. يحدق باملدنيين الخطيرة اإلصابات أو املوت خطر يزال وال

 مثل، البلديةالتجهيز املستمر للخدمات  أن من الرغم على، األخيرة األشهر خالل املوصل شرق 

  غير يزال ال، املياه إمدادات
 
 عن واملنفصلين املصحوبين غير األطفال حاالت ادتدز كما إ . منتظما

 مع بالتنسيق والشركاء اليونيسفلها  تستجيبالتي  املوصل لنزوح السكان من نتيجة ذويهم

ناطقهم م إلىنازح  شخص مليوني من أكثر عودة من مالرغ وعلى. وبغداد نينوى  في السلطات

إال أن الخوف من ،  (2017 تموز  31جدول رصد التنقالت، ، للهجرة الدولية املنظمة)األصلية  

 يعبر عنه كل من السكان النازحين والعائدين، وهو السبب
 
الذي  االنتقام واملالحقة يظل هاجسا

 األشهر أن اإلنساني املجال في عاملون ال ويتوقعى ديارها . ال في تأخير عودتها بعض األسرتشير إليه 

  شهدست املقبلة
 
قد ينتج عنه املزيد من  مما، األنبار وغرب( كركوك) الحويجة في اعنز ال من مزيدا

  اإلنسانية االستجابة الستدامة الالزم التمويل النقص في زالي وال . تدفقات السكان النازحين
 
 أمرا

 .يبعث على القلق
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 تحليل موجز الستجابة البرامج

 1االستجابة للطوارئ متعددة القطاعاتحزمة آلية االستجابة السريعة و 

  1,122,208، بمن فيهم متنقل شخص  2,040,379الستجابة السريعة من الوصول الى تمكنت مجموعة آلية ا، 2017عام خالل 
 
، شهد تموز وباملقارنة مع شهر حزيران املاض ي. طفال

 في عدد السكان النازحين الجدد، وبالتالي تدني إيصال مساعدات آلية االستجابة السريعة بنسبة 
 
في املائة( منها في  79في املائة حيث تم تلبية احتياجات غالبية السكان ) 50انخفاضا

 18 الكيلوشخص في  4,400وإلى  ،60 الكيلوشخص في منطقة  600وعتين من النازحين ، نحو الى مجم السريعة االستجابة ، تم إيصال مساعدات آلية األنبار فيواملوصل، نينوى.  
 
. إجماال

  36,864، وحزم االستجابة للطوارئ متعددة القطاعات الى شخصا 162,153 إلىخالل شهر تموز توفير وتوزيع  مساعدات آلية االستجابة السريعة ، تم 
 
، قامت اليونيسفلقد   .شخصا

  1,223,376 إلی القطاعات متعددة للطوارئ  الستجابةبايصال حزم ا، 2016 األول  تشرین 17ق عمليات املوصل في انطال  منذ
 
 املستعادةاملناطق  في( طفال 672,857 حواليمنهم ) شخصا

 .نینوى  شمال في
 

 املياه والصرف الصحي والنظافة 

 من الرغم علی، تأھیلھا املعادللمياه   العامة الشبکة خالل من رئیس ي بشکلوفيرها ت یتم حیث، املوصل شرق  إلی اتبالشاحن املیاه نقل أعمال خفضب تموز قامت اليونيسف خالل شهر 

،  .أحیاء خمسةفي  منتظمة غير تزال ال الخدمات أن
 
وتستمر . غيليةقدرته التش من فقط املائة في 70 الى نحو،  املدينةمشروع للمياه في  أكبر ووهتصل قدرة مشروع ماء القبة حاليا

 لنحو  حيث املوصل غرب إلى املياه توصيلاليونيسف بنقل و 
 
وكالهما  –واآلبار املنزلية  دجلة نهرفي غرب املوصل ب الوحيدة املتاحة املياه مصادرتنحصر . نسمة 350,000توفر املياه حاليا

 إضافية آبار خمسةخالل شهر تموز، تم  تأهيل . اإلنسانية الفاعلةو بغيره( إال من خالل املنظمات والجهات وال يمكن الحصول على املياه املأمونة )املعالجة بالكلور أ، للشربصالح  غير

 عن شخص 900 الى  املياه إمدادات تحسين إلى أدى مما، املوصل شمال شيقةعبناحية  في
 
 من ءاالنتها تم وقد. 2017خالل شهري أيار وحزيران  السبعة اآلبار حفراستكمال ،هذا فضال

ة الى ، فيما تستمر الحاجبها املحيطة والقرى  والحمدانية شيقةكٍل من بارطلة وبع فينسمة يقطنون  195,000لخدمة  والحمدانيةضخ املياه في بارطلة  ملحطات سريعة إصالحاتإجراء 

 أطول 
 
  65 من أكثر اليونيسف وفرت، بغداد وفي. تنفيذ أعمال تأهيل شاملة للمحطات التي تستلزم وقتا

 
نسمة  مليون  1,7 بنحو يقدر ما أن يعني مما، 2املياه معالجة مواد من طنا

 للشرب الصالحة املياه لتوفير والقادسية واملثنىالالزم الى مديريات ماء كٍل من ذي قار   دعمقدم اليونيسف الت، العراق جنوب فيأما . سيتمكنون من الحصول على مصادر ماء محسنة

 النفايات دارةبتوفير الدعم إل  وشركاؤها اليونيسفقوم تكما . العكس ي التناضحتحلية املياه ب لوحدات الالزمة واملواد واألنابيب املياه مضخاتجهيز ت خالل نماملحرومة  للمجتمعات

 )بينهم  241,213 لخدمة  نظيفة بيئة على ظساهم في الحفاي مما،  النازحين مخيمات في الصلبة
 
( 103,720 نازحا

 
تحسين  وشركاؤها كما ساعدت اليونيسف . دال الب أنحاء ميعج فيطفال

  16, 901 خدمات الصرف الصحي لنحو
 
 . ضافيةتركيب املراحيض والحمامات اإل  خالل من نازحا

 
وفرت اليونيسف الدعم الالزم لتحسين خدمات املياه والصرف ،  تموز  من واعتبارا

.  72,000لخدمة  الصحية واملراكز فلللط الصديقة واملساحات، املدارسالصحي والنظافة في 
 
 مدرسة 21 في الصحي الصرف مرافق تأهيل من االنتهاء تم، الشهر هذا وفي شخص تقريبا

  26،900 من أكثر لخدمة( بغداد في انتواثن األنبار في وسبعة الدين صالح في مدرسة 12)
 
 .الجديد الدراس ي العام عند بدء طالبا

 
 التعليم

 التربية وزارة عن صادر تنازل  خطاب خالل من املاض ي  حزيران شهر فيالذي جرى  املوصل غرب في لتعليمل ستجابةاتخاذ االجراءات الكفيلة بمعالجة التأخير في اال تم خالل شهر تموز، 

تنفيذ نشاطات لاملخصصة املنفذين  الشرکاءالتي يعاني منها  املاليةقلة املوارد إال أنه تم االبالغ عن . بتنفيذ نشاطات االستجابة  ليونيسف في قطاع التعليماشركاء  من لثمانيةللسماح 

 املدارس أنشطة بدأ تنفيذكما . للنازحين مخیمات 6 عن یقل ال ما في طفل 12,000 لحوالياملقررة  النظامي غير التعلیم وأنشطةالتي تشمل دروس التقوية   کرکوك و نینوى  في الستجابةا

 أنشطةوتم تنفيذ  (.فتاة 304) طالبا 652  دروس التقوية املدرسية في املواد األساسية مثل الرياضيات لعدد التي شملت الدين صالح في منظمة صروحو  اليونيسف من بدعم الصيفية

 أطفال من 335 و(، فتاة 202) السوريين جئينالال  األطفال من 487 و(، فتاة 31) النازحين األطفال من 125 شارك حيث، االجتماعي التماسك شجيععزيز وتت علىتركزت  أربيل في مماثلة

ت في مدارس مخيمي باسرمه وكوركوسك في، ( فتاة 115) املضيفة املجتمعات
َ
ِفذ

ُ
أولياء  لتشجيع، الدين صالح في" درسةامل إلى العودة" حملة بدأتكما . نشاطات مهارات الحياة التي ن

 أطفالهم في أوانه في املدارس استعد تسجيل على األمور 
 
األمر الذي يساهم في  زيادة ، املحافظة نفس في( مدرسة 40 أصل من) مدرسة 26 مجموعه ماوتم تأهيل  .الجديد الدراس ي للعام ادا

 .عدد املدارس وأماكن التعلم املتوفرة

املزيد من صالحيات  نقل إلى البرنامج هذا ويهدف. " الذاتية للمدارس إلدارةا" برنامج نهج علىموظف من الكوادر التربوية  165 تدريب مع، دهوك فيلتنمية القدرات املحلية   دورات دتقِ وعُ 

 .لألطفال التعليميةالبيئة  لتحسين امليزانيات ووضع والتخطيطبشكل تشاركي وشامل للجميع،  االحتياجات تقييمتنفيذ  مجال في قدراتها بناء مع، هيئات املدارس االدارية إلى صنع القرار
 

 حماية الطفل

  232 بلغ عدد األطفال غير املصحوبين بذويهم، تموز ل شهر خال
 
  1,064وعدد األطفال املنفصلين عن أسرهم ( ، فتاة 51) طفال

 
وقد تم توفير خدمات تعقب األسر وجمع (. فتاة 449) طفال

  2,624الشمل الى 
 
 عن أسرته )طفال

 
  351 و( فتاة 1,150 منفصال

 
من أكبر  الحكومية املؤقتة الرعايةمراكز و  الخدمية املرافقوكانت قلة . 3الثانيمنذ كانون  بذويهم مصحوبين غير طفال

الى  بأمان املصحوبين غيردخال األطفال ا يمكن بحيث نينوى  في الدولة رعاية دار في الظروف لتحسين جتماعيةاال  والشؤون العمل زارة. لذا وفرت اليونيسف الدعم لو نينوى  في العقبات

 لتحديد الطوارئ  وخدمات املسلحة القواتالتعاون مع  الشركاء جميع ويواصل. خالل االجراءات القانونية املتعارف عليها من رهم أو أقاربهم أو مزودي الرعاية لهم تحديد أس أن يتم 

، ( خالل شهر تموز فتاة 14,365) حديثا املسجلين النازحين من طفال 29,986 إلى ةجتماعيواال  ةالنفسيالرعاية  خدمات بتقديم اليونيسف شركاء أفادوقد . الى الرعاية املحتاجين األطفال

 7,774) نازح طفل 17,216الى  املتخصصة الطفل حماية خدمات كما تم توفير. فتاة( 114,400طفل ) 242,703 2017 مطلع عام منذ تلقوا هذه الخدمات الذين فالليبلغ مجموع األط

                                                        
على مواد  مع التنقل املستمر واملتكرر للسكان يمكنهم الحصول . ناطقهمالنزاع الذين بقوا في منازلهم ومأما حزمة االستجابة للطوارئ متعددة القطاعات فهي تصل الى السكان املتأثرين ب يتم إيصال مواد آلية االستجابة السريعة الى السكان النازحين. 1

لتحاش ي وتبذل جميع الجهود ي مراكز الفرز ، وعلى الحزمة الكاملة لدى وصولهم الى املخيم او الى املجتمع املضيف. آلية االستجابة السريعة أكثر من مرة أثناء نزوحهم، بما في ذلك لدى وصولهم الى نقاط التجمع . كما أنهم يحصلون على الحزمة األولية ف

 .الشركاء ة بينازدواجية األنشط
 طن من مادة الشب. 40طن من غاز الكلور و  25 2
 الى أنه خال 3

 
  350 -فتاة(  506أسرهم )طفال مع  1,296ل هذا العام قام الشركاء باملساعدة على لم شمل ما مجموعه تم خفض عدد حاالت األطفال غير املصحوبين واملنفصلين عن أسرهم خالل شهر تموز بعد تنقيح البيانات. وتشير البيانات حاليا

 
طفال

 منفصلين عن أسرهم ط 946غير مصحوبين بذويهم و
 
 ) 435وإدخال  –فال

 
 غير مصحوب بذويه و 31فتاة( في مراكز الرعاية البديلة ) 184طفال

 
 طفل منفصل(.  404طفال
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 هم منجميع) أطفال ثمانية علىأثرت ، في شهر تموز  األطفال جسيمة لحقوق  تهاكاتصحة تقريرين اثنين عن وقوع ان من العراق في واإلبالغ دالرص آلية تحققت وقد. العام هذافي  (فتاة

 جهات أطفال واستخدامهم من قبل خمسة ديجنتو  أطفال ثالثة قتل، منها التحقق تم التي التقارير ومن. همن التحققلم يتم  أطفال سبعة على وقع آخر انتهاك عنوتم االبالغ (. األوالد

، وهي تهدف الى وقاية وحماية األطفال بغداد في الطفل لحماية الوطنية السياسةكما تم خالل شهر تموز اطالق . نينوى  منكانت كافة التقارير والبالغات التي تمت في شهر تموز و . 4مسلحة

 .للخطر املعرضينالناجين و  لألطفال والدعم الخدمات توفيروالى  ،واإلهمال واالستغالل املعاملة وسوء العراقيين من العنف
 

 الصحة والتغذية

( فتاة 226) طفال 444 السنة من العمر ، من بينهم دون ( ةفتا 3,318) طفال 506,6 إلى 5محافظات سبع في اليونيسف تدعمها لتيالحصبة امرض  ة ضد يخدمات التلقيح الروتين وصلت

  2,182في نينوى، تم تلقيح  الصحة ملديرية التابعة للنازحين من املوصل السريعة ستجابةاال  فرق حمالت التلقيح التي تديرها  خدماتومن خالل . موز تم تلقيحهم خالل شهر ت
 
طفال

 )طف  2,295الحصبة ، و  ضدسنة  15فتاة( تحت سن  1,113)
 
العمل بخدمات رصد نمو األطفال،  واستمر. وى نين فندقفي مركز تجمع النازحين في  6األطفال شلل ضدفتاة(  1,170ال

تم فحصهم والكشف عليهم ( فتاة 4,091) طفال 8,252 منهم، الثاني كانون  منذ( فتاة 128,808) طفال 252,649 الحالة التغذوية لعدد ت الكوادر الصحية املؤهلة بالكشف علىقام ثحي

 ) 1,528رق االستجابة السريعة بالكشف على أما بالنسبة للنازحين من املوصل، قامت ف. الشهرخالل هذا 
 
 الخدمات تقليص ليقب، تموز  شهر من األولين األسبوعين فيفتاة(  779طفال

و إحالتهم الى مراكز بين األطفال الذين إما تمت معالجتهم في املوقع أ الوخيم الحاد التغذية سوء من حالة 31 و توسط امل الحاد التغذية سوءل حالة 91 تحديد تم وقد. نينوى  فندق في

حالة سوء التغذية الحاد  63حالة سوء التغذية الحاد املتوسط و 222) التغذیة سوء حالة 285 استمر مقدمو الخدمات بمتابعة  ،والجدعة القیارة يمخیم وفي الرعاية املتخصصة. 

 في جديدا ولودام 4,386الى  املنزلية الزياراتالقيام ب  خالل من للمواليد املنزلية الرعاية توفير إلى والطفل األم صحةخدمات ل اليونيسف تقدمه الذي املتواصل الدعم وأدى(. الوخيم 

 وصغار الرضع تغذيةالتدريب والتوعية حول  دورات في جديدة أم أو حامل امرأة 24,625ت شارك وقد. تمت زيارتهم في شهر تموز ( فتاة 444) طفال 912 منهم(، تاةف 2,242) 2017 عام

اللواتي  15 15,052البالغ عددهن  إمرأة  منهن من مجمع مخيمي القيارة والجدعة شاركن خالل شهر تموز ، وهو ما يقرب من نصف مجموع النساء اللواتي 7,190، العام هذا طفالاأل 

 .الشهرشاركن خالل 
 

 النقدية اتاملساعد

 محرومة  أسرة 298لتصل الى  ،الالجئين لشؤون املتحدة األمم مفوضية مع بالتنسيق، املوصل شرق  في املباشرة نقديةال املساعدات من ولىاأل  جولةبتنفيذ ال اليونيسف شرعت،  تموز  وفي

(684  
 
 لشهري تموز وآب 30 قدرها الطفل على تركز منحة أسرة كل تلقت وقد(. طفال

 
 األسر دعمك لوذل، أشهر ستة مدتها أولية لفترةالعمل بهذه املنح  وسيستمر. دوالر أمريكي شهريا

 لكرامتهم احتياجاتها لتلبية
 
 تستمر أن املقرر  من التي صيفيةال درسةامل مبادرةبتنفيذ  ، قامت منظمة مثلت األجيال )تراينكل( االنسانية، شريك اليونيسف، أربيل فيو. الخاصة صونا

 .الجديد الدراس ي العام بدء مع باملدارسأطفالهم  اقهالي على تسجيل والحالعمل بجولة أخرى من املساعدات النقدية لتشجيع األسر واأل  بدأيوس. آب نهاية حتى
 

 * 2017تموز  31في التمويلي املركز 

 القطاع 
  )دوالر أمريكي( 2017احتياجات عام 

 األموال املتوفرة* 
 31/7/2017في 

 التمويل املطلوب )الفجوة في التمويل(

 % ب( دوالر أمريكي-ج )أ ب أ

 %15 755,417  4,244,583                 5,000,000 ة السريعةآلية االستجاب

 %27 2,967,223  8,032,777                 11,000,000 الصحة والتغذية

 %48 35,454,207  38,545,793              74,000,000 املياه والصرف الصحي والنظافة

 %30 7,350,121  16,849,879              24,200,000 حماية الطفل

 %36 11,415,991  20,584,009              32,000,000 التعليم 

 %22 777,274  2,822,726                 3,600,000 االحتياجات األساسية )املساعدة النقدية متعددة األغراض(

 %13 1,546,515  10,053,485              11,600,000 احتياجات فصل الشتاء )االستجابة املوسمية(

 %37 60,266,748 101,133,252 161,400,000 املجموع
وهو رصيد األموال والر أمریکي من السنة السابقة )د 41,647,029البالغة ألموال املرحلة ارصيد الحالي باإلضافة إلی وتتضمن األموال املستلمة من قيمة النداء الرئيس ي والتكاليف القطاعية. وفرة  التكلفة املستردة من قبل املقر * مالحظة: تشمل األموال املت

 من 
 
 (.2016من قيمة النداء االنساني للعام املاض ي  2016كانون األول  31املتبقية القابلة للبرمجة اعتبارا

 
 2017أيلول  15تاريخ صدور تقرير الوضع االنساني املقبل : 

 /http://www.unicef.org/iraq املوقع االلكتروني الرسمي ملنظمة اليونيسف في العراق:

  https://www.facebook.com/unicefiraq:صفحة منظمة اليونيسف في العراق على الفيسبوك

 https://www.unicef.org/appeals :2017نداء اليونيسف االنساني من أجل األطفال للعام 

 http://www.humanitarianresponse.info/operations/iraq :2017خطة االستجابة االنسانية في العراق للعام 

 

ملعلومات أو لالستفسار، للمزيد من ا

 يمكنكم االتصال بـ:

 السيد بيتر  هوكينز

 ممثل منظمة اليونيسف في العراق

 +2490/390831052470هاتف: 

 phawkins@unicef.orgالبريد االلكتروني: 

 السيدة شارون نوغيرا

 رئيسة قسم االتصال ، اليونيسف  العراق

 +9647801964524هاتف: 

 snogueira@unicef.orgالبريد االلكتروني: 

 ديفي-السيدة بيغيتي بوالرد

 اختصاصية اعداد التقارير، اليونيسف العراق

 +9647510150942هاتف: 

 ppollarddavey@unicef.orgالبريد االلكتروني: 

                                                        
 والتحقيقات متعلقة بحاالت وقعت خالل شهور ماضية.بسبب طبيعة املعلومات املبلغ عنها من خالل آلية الرصد واالبالغ، قد تكون التقارير  4
 قدم الشركاء التقارير من األنبار ودهوك وكركوك ونينوى وصالح الدين والسليمانية في شهر تموز. 5
وشلل األطفال النازحين فور وصولهم الى أماكن آمنة، ومن ثم يتم ادراج األطفال ضمن جدول التحصين خدمات حمالت التلقيح غير مشمولة ضمن مؤشرات التلقيح "الروتينية". تشمل خدمات االستجابة السريعة تلقيح األطفال ضد الحصبة  6

 ذات الوحدات الصحية الثابتة، أو لدى وصولهم الى مواقع املجتمعات املضيفة املستقرة. الروتيني لدى وصولهم الى املخيمات

http://www.unicef.org/iraq/
https://www.facebook.com/unicefiraq
https://www.unicef.org/appeals
http://www.humanitarianresponse.info/operations/iraq
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 موجز نتائج البرامج*: امللحق )أ(
 اليونيسف وشركاؤها املنفذون  استجابة املجموعة القطاعية  

أهداف املجموعة  

 2017القطاعية 

 النتائج املتحققة

31/7/2017 

االختالف عن 

التقرير 

 السابق

أهداف اليونيسف 

2017 

 النتائج املتحققة

31/7/2017 

االختالف عن 

 التقرير السابق

 مليون نسمة من السكان*   3,1حجم الحاجة:  –آلية االستجابة السريعة 

طر الذين تلقوا حزم آلية االستجابة السريعة في السكان النازحون الجدد املعرضون للخ

  (1ساعة من بدء االستجابة ) 72غضون 

  

  

  

1,300,000 1,924,886 162,153 

     مليون نسمة من السكان 6,3حجم الحاجة:  –املاء والصرف الصحي والنظافة 

من السكان املتأثرون بحالة الطوارئ الذين يستطيعون الحصول على كميات كافية 

 (2امدادات املياة املأمونة )
2,025,873 2,055,730 197,209 1,000,000 1,512,353 115,444 

السكان املتأثرون بحالة الطوارئ الذين يستطيعون الوصول الى مرافق الصرف الصحي 

 (3املناسبة )
495,213 322,341 10,773 300,000 254,449 16,901 

 23,050 526,412 900,000 51,022 658,745 2,025,873 (4ب النظافة وغيرها من مواد النظافة )السكان النازحون الذين يتلقون حقائ

 مليون طفل في سن الدراسة 3,5حجم الحاجة:  –التعليم 

 26,286 560,741 690,000 29,922 605,077 550,000 (5األوالد والبنات الذين يتلقون مواد ومستلزمات  تعليمية )

لدراسة الذين تم الوصول إليهم من خالل مراكز التعليم املؤقتة )املباني األطفال في سن ا

 (6الجاهزة( )
 50,000 32,041 1,012 

 ممن هم خارج املدرسة الذين يحصلون على التعليم ) 17-6األطفال في سن 
 
 2 1,845 100,000 52 9,472 100,000 (7عاما

 من العمر 18ن الـ مليون طفل دون س 4,2حجم الحاجة:  –حماية الطفل 

األطفال املشاركون في برامج الدعم والصمود النفس ي واالجتماعي املنتظمة واملستدامة 

(8) 
351,270 367,177 47,476 161,567 242,703 29,986 

األطفال الذين يتلقون خدمات حماية الطفل املتخصصة )جمع الشمل، خدمات 

 (9الرعاية البديلة أو املتخصصة( )
47,082 22,622 845 14,065 17,216 794 

 887 8,749 9,000   (10اإلناث اللواتي يتلقين الدعم النفس ي واالجتماعي الشخص ي أو الجماعي )

 مليون طفل دون سن الخامسة من العمر 5,7حجم الحاجة:  –الصحة 

األطفال حديثي الوالدة لألسر املتأثرة بالنزاع الذي يستفيدون من خدمات رعاية حديثي 

 (11الوالدة املنزلية )
 8,000 4,386 912 

األطفال دون السنة من العمر الذي تم تلقيحهم ضد الحصبة من خالل انشطة 

 (12التحصين الروتينية )
  50,000 6,506 - 1,056 

 الذين تم تلقيحهم ضد شلل األطفال في املناطق املتأثرة  59-0األطفال في سن 
 
شهرا

 (13لقيح )بالنزاع من خالل حمالت الت
 5,700,000 5,578,948 0 

 التغذية

األطفال دون سن الخامسة الذين يستطيعون الحصول على خدمات التغذية )الفحص، 

 (14اإلحالة ، والعالج( )
   50,000 252,649 8,252 

 املستهدفات واللواتي يستطعن الحصول على  23-0أمهات األطفال في سن 
 
شهرا

 ة الرضع واألطفال الصغار من أجل التغذية السليمةاالستشارة املتعلقة بتغذي
 20,000 24,625 15,062 

  الحماية االجتماعية

 الذين يتلقون املساعدات النقدية )
 
 0 5,205 9,000   (15أكثر األطفال حرمانا

 

الوصول إليهم بمواد الذين تم  في آلية االستجابة السريعة السكان النازحينيشمل التقدم املحرز ذكور.  943,194إناث و  981,692: بقيادة اليونيسف وبرنامج األغذية العالميمجموعة آلية االستجابة السربعة  (1)

 .جتمعاتهملنزاع الذين بقوا في منازلهم ومتوزع على السكان املتأثرين بامتعددة القطاعات التي بحزم االستجابة للطوارئ الذين تم الوصول إليهم  السكانيشمل  ؛ ولكنه الاالستجابة

 ذكور  741,053إناث و 771,300: اليونيسفذكور.  1,007,308 إناث و 1,048,422 : لمياه والصرف الصحي والنظافةالقطاعية لجموعة امل (2)
 
الذين ينفذون مشاريع ضمن خطة الشركاء  ادراجمن آذار، سيتم  . اعتبارا

 .اليونيسفو القطاعية  جموعةامل تقارير االستجابة االنسانية في

 ذكور. 124,680إناث و  129,769: اليونيسفذكور.  157,947إناث و  164,394ملجموعة القطاعية للمياه والصرف الصحي والنظافة: ا (3)

والصرف الصحي والنظافة بتوزيع حقائب النظافة ذكور. يقوم الشركاء في املياه  257,942إناث و  268,470: اليونيسفذكور.  322,785إناث و  335,960املجموعة القطاعية للمياه والصرف الصحي والنظافة:  (4)

 .املختلفة واملنفصلة عن مستلزمات ومواد النظافة التي يتم توزيعها من خالل آلية االستجابة السريعة

 ذكور. 308,559إناث و  252,182 ليونيسف:ذكور. ا 331,313إناث و  273,764: لتعليمالقطاعية ل جموعةامل (5)

 ذكور. 17,810و إناث  14,231: اليونيسف (6)

تبدأ فترة التسجيل للسنة الدراسية س التعليم النظاميدون لاللتحاق بو خارج املدرسة الذين يعبالنسبة لألطفال ذكور.  994إناث و  851: اليونيسف ذكور.  4,417إناث و  5,055: لتعليمالقطاعية ل جموعةامل (7)

 .2017في أيلول  2017/2018

 أوالد. 128.303بنات و  114,400: ونيسفأوالد. الي 192,163بنات و  157,014ل: املجموعة الفرعية لحماية الطف (8)

 أوالد. 9,442بنات و  7,774أوالد. اليونيسف:  12,359بنات و  10,263املجموعة الفرعية لحماية الطفل:  (9)

 ال يشمل هذا املؤشر اإلناث اللواتي يشاركن في األنشطة الترفيهية (10)

 أوالد.  2,144بنات و  2,242: اليونيسف (11)

  عملية تدقيق بيانات شهر حزيران.  تموز الى الحاصل في عدد  نخفاض اال سبب رجع ي أوالد. 3,188بنات و  3,318: فاليونيس (12)
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في املناطق التي لم تشملها خدمات  أوالد. يمكن إضافة األطفال الذين تم تلقيحهم  2,733,685بنات و  2,845,263: شلل األطفال(الوطنية للتلقيح ضد  ملة الحاليونيسف، وزارة الصحة، منظمة الصحة العاملية ) (13)

 
 
وثقة الخاصة بحمالت التلقيح التي أجريت على املستوى الى جدول "موجز نتائج البرامج" دون الحاجة الى تنفيذ حملة وطنية شاملة للتلقيح ضد شلل األطفال ، عند استالم بيانات وزارة الصحة املالتحصين سابقا

 .
 
 دون الوطني في املناطق املستعادة حديثا

التي تقوم بها الفرق  زياراتمن خالل الأو الكشف عليهم بواسطة قياس محيط منتصف الذراع من قبل الفرق الصحية املتنقلة يتم العدد األطفال الذين ويشمل هذا . أوالد 123,841بنات و  128,828: اليونيسف (14)

الراصد استراتیجیة "لسبب في زيادة التقارير خالل شهري أيار وحزيران الى بدء تنفيذ يعود الية في املخيمات. األو داخل مراكز الرعاية الصحية أو من قبل الفرق الصحية الثابتة من خيمة إلى خيمة، الصحية 

 .نیسان شهر نینوى منذالنازحين في یمات مخ  " الجدیدة فيالناشط

أما أعداد أسر الالجئين السوريين الذي يتلقون نفس الدعم فيتم االشارة ونيسف. التي تتلقى تحويالت نقدية مدعومة من اليالنازحة  ر العراقيةأوالد. يشير هذا العدد الى األس 2,568بنات و  2,637: اليونيسف (15)

 .تقاریر الیونیسف لالجئين السوریيناليهم في 

 ملقدمة االحتياجات اإلنسانية الخاص بمكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية: كل مجموعة قطاعية تستهدف "عدد   *
 
 .الوطنيتحليل الحتاجين" استنادا إلى السكان املحجم الحاجة وفقا


