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 المياه في مخيم الكسنزانية للنازحينفي بغداد المصدر: يونسيف/ خزاعيفتاة من تكريت تجمع 

برز األحداث  أ

  ،يتدهور الوضع اإلنساني في العراق
أكثر تعقيدًا، كلما طال أمد  ويصبح

مواجهة الصراع، وبذلك تضعف قدرات 
 مزمة وتضعف القدر  التموللية األ

 أنحاء البالد،  مختلفنتشرت الكوليرا في إ
، حالة إصابة مؤكد  1،600مع أكثر من 

شهر واحد بعد  خالل وفا  شخصينو 
 ن تفشي المرض أعال

  العمليات العسكرلة وانعدام األمن تؤدي
نمزوح جديد  في صالح الدين إلى  موجة 

 واألنبار 

د  األعدا

 8.6m األشخاص المحتاجين

عدد األشخاص 
 المستهدفين للمساعد 

5.6m 

النامزحينعدد   3.2m 

عدد األشخاص الذين 
 يعيشون خارج المخيمات

2.9m 

عدد األشخاص 
المتضررلن في 
 المجتمعات المضيفة

3.2m 

 0.25m عدد الآلجئين السورلين

المصدر: خطة االستجابة اإلنسانية/ لمحة عامة  
 على اإلحتياجات اإلنسانية

نداء اإلنساني ل  ا
تائج ن ل  ا

مليون   498  
المطلوب لتغطية اإلحتيات المبلغ 

اإلنسانية من شهر تمومز وحتى شهر 
()بالدوالر األمرلكي 2015كانون األول   

 مليون دوالر أمريكي( 204)  41%
من  تمولل خطة االستجابة اإلنسانية للفتر 
شهر تمومز وحتى شهر كانون األول 

2015 

مليون دوالر      618
  أمرلكي

المستلم في إجمالي التمولل اإلنساني 
 2015العراق لعام 

يمثل التمولل في نظام التتبع المالي اعتبارا 
 2015تشرلن األول/ أكتوبر  19من 

 http://fts.unocha.org :المصدر
 

 

 
 

في هذا العدد   
مليون نامزح 2 3  أكثر من 1ص   
   تمزايد حاالت اإلصابة بالكوليرا2ص 
   العمليات العسكرلة وانعدام األمن3ص 
   التمولل اإلنساني البطيء4ص 

 األوضاع اإلنسانية تمزداد سوءاً 
 2014منازلهم منذ شهر كانون الثاني/ يناير عام من مليون شخص  3.2أكثر من  ارفر 

مزمة وتضعف مواجهة األقدرات  وبذلك تضعف أكثر تعقيدًا، كلما طال أمد الصراع، ويصبحيتدهور الوضع اإلنساني في العراق، 
هذا لتضمن مليون شخص  و  6 8يحتاجون إلى المساعد  اإلنسانية إلى أكثر من الذين رتفع عدد العراقيين   وقد إالقدر  التموللية
النمزوح تتبع مصفوفة لحد  أل   ووفقاً 2014يناير عام كانون الثاني/ من ديارهم منذ  من الفارلنمليون شخص  2 3ما يمزلد على 

موقعًا  3،476في  أقضية 103 منتشرلن فيأسر (  534،456) نامزحاً  3،206،736هناك اآلن التابعة للمنظمة الدولية للهجر ، 
فروا من محافظات ممن مليون شخص(  8 2رب من في المائة )ما يق 87نحو مزحين، هناك ناومن بين أولئك الالعراق  في 
، 2015أبرلل نيسان/  1نعدام األمن في األنبار منذ إأكثر من نصف مليون شخص من  فر كمانبار ونينوى وصالح الدين  األ

 نبار وبغداد ودهوك في األ نامزحمليون شخص  6 1 ولوجد حاليًا قرابةالرمادي  في في أعقاب األمزمة 

2014مليون شخص منذ شهر كانون الثاني  3.2نزح  ةيالمصدر: منظمة الهجرة الدوللية. شخص إلى مناطقهم األص 400،000عاد      

 حاالت عودة وعمليات نزوح جديدة
 شخص 400،000مايقدر بأكثر من  العائدين إلى مناطق سكناهم التي أصبحت تحت سيطر  الحكومة مؤخراً بلغ عدد األشخاص 

تكرلت  دينةمفي المائة إلى  39في المائة من العائدين إلى صالح الدين و 54  وقد ذهب نحو بحلول نهاية شهر ايلول/ سبتمبر
صالح الدين في حين عاد حوالي  إلىشخص  10،500أكتوبر، عاد حوالي تشرلن األول/  17و 13بين وفي الفتر  ماوحدها  ل

لتابعة اتتبع حاالت الطوارئ مصفوفة ل وفقاً  برأكتو شهر تشرلن األول/ في األسبوعين األولين من  ديالىإلى شخص  13،000
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لمجموعات ا  
 المنظمات الرئيسية والمشاركة

دار  المخيم  UNHCR تنسيق وا 
NRC 

 UNICEF التعليم
Save the 
Children 

سبل العيش في 
 -حاالت الطوارئ 

 التالحم اإلجتماعي

UNDP 
DRC 

مجموعة اإلتصاالت 
 في حاالت الطوارئ 

WFP 

الغذائياألمن   WFP 
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 
UNHCR  

NRC 

المأوى واللوامزم غير 
 الغذائية

UNHCR 
NRC 

الماء والصرف 
الصحي والنظافة 
 الصحية

UNICEF 
             ACF 

التنسيق والخدمات 
 المشتركة

OCHA 
NCCI 

النقد متعدد 
 األغراض

UNHCR 
Mercy Corps 

RRM UNICEF 
WFP 

 
 

 

لدعم بحاجة إلى اوالتمزال  ،جراء الصراع المسلحهم مدمر  مجتمعاتالعائدين كثير من فقد وجد اللمنظمة الدولية للهجر   ومع ذلك، ل
 المنصورلةو ، الوردفي أربع قرى )تل  منمزل ومبنى 1،000-800 تم تدمير أكتوبر، شهر تشرلن الثاني/ في بدايةو اإلنساني  

  األمن والسالمةالمتعلقة بالمخاوف إدعاءات بسبب  ( في كركوكوالكبيبة كوامزو 
 

 سكنية غير مناسبةفي المائة من النازحين في ترتيبات  20حوالي  يقيم

في المائة من النامزحين الذين يعيشون خارج  90 لقلق بالغ  المناسب مبع  المأوى يشكل عدم توفر ال يمزال 
شخص ما  5،500و نحالسكنية غير المناسبة بعدد األشخاص الذين يعيشون في الترتيبات هذا وقد إرتفع المخيمات  
الذين يعيشون في مستوطنات  وهكذا يصل عدد األشخاصسبتمبر  أيلول/ وأواخر  ،أغسطسشهري آب/ بين أواخر 

 620،000أكثر من والمهجور  إلى المباني الدينية والمدارس والمباني غير المكتملة تتضمن التي غير رسمية، 
سر األمع و الذين يعيشون في أماكن خاصة مثل المنامزل المستأجر  والفنادق  األشخاصكثير من النمزح كما شخص  

  تحد قدرتهم على مواجهة تلك الظروف ، وبذلكمضيفة ألكثر من سنةال

 

   http://bit.ly/VULVpg :لممزلد من المعلومات حول متابعة حاالت النمزوح في العراق أنظر إلى

 في حاالت الطوارئ للحد من تفشي وباء الكوليرا االستجابة
 حالة كوليرا مؤكدة في مختلف أنحاء البالد 1،600هناك أكثر من 

تشرلن األول/ أكتوبر، أي بعد شهر من إعالن  15 بحلول
تفشي وباء الكوليرا، أكدت عدد من المختبرات إرتفاع 

إصابة وفقًا لومزار   1،600حاالت الكوليرا إلى أكثر من 
الصحة ومنظمة الصحة العالمية  وكانت محافظة بابل 
األكثر تضررًا حتى اآلن، حي  تم تشخيص ما يقرب من 

الحاالت المؤكد  هناك، تليها محافظات  في المائة من 40
بغداد والمثنى والقادسية  وقد تم تأكيد وفا  شخصين بهذا 

تشرلن  2الوباء؛ أحدهم في بغداد واآلخر في بابل  ومنذ 
األول/ أكتوبر، تم اإلبالغ عن خمس حاالت من الكوليرا 

تشرلن  8لعراقيين في الكولت وحالة واحد  في البحرلن منذ 

 كتوبر األول/ أ

من أبرمز العوامل التي تؤدي إلى تسارع تفشي هذا الوباء هي نظم إمدادات المياه المعطلة وعدم توفر ماد  الكلور و 
نسانية واسعة اإلطوارئ التفشي وباء الكوليرا في خضم حالة ويأتي لتوفير المياه الصالحة للشرب في البالد   ةكافيال

 النسبة السكان  نوع المأوى 

 69 2,197,542 مساكن خاصة

 20 622,002 الترتيبات السكنية غير المالئمة

 8 271,116 المخيمات

 2 78,822 غير معروف

  تفشي الكوليرا في العراق  المصدر:  ومزار  الصحة/ منظمة الصحة العالمية

http://www.unocha.org/somalia
http://bit.ly/VULVpg


 3 | النشرة اإلنسانية في العراق
 
 
 

 

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

 فينتشار للسيطر  على الوباء ومنع الممزلد من اإل جداً استجابة سرلعة تقديم يسلط الضوء على الحاجة إلى ، و النطاق
وتعد الذين هم عرضة بوجه خاص لألمراض المعدية  ، و بشكل كبير ن التي يتركمز فيها النامزحون والالجئو مناطق ال

تشرلن  والنجف في أواخركربالء محافظتي الى  المزلار خالل  الوباءاإلصابة بحاالت الممزلد من نتشار إمنع مسألة 
  من بين األولويات أكتوبر األول/

 نتشار المرضعلى السيطرة على إتركز لطوارئ حاالت استجابة لاال

لطوارئ للحد من تفشي حاالت ااالستجابة لعملية تقود ومزار  الصحة 
 فرقة العمل المعنية  الذي تقوم بهالمرض من خالل تقديم الدعم التقني 

منظمة الصحة العالمية وصندوق األمم كل من بالكوليرا، والتي تضم 
المياه أنشطة المتحد  للطفولة )اليونيسيف(  وتركمز االستجابة على دعم 

من خالل رصد نوعية المياه وضمان  الصحية والصرف الصحي والنظافة
دار   الحصول على المياه الصالحة للشرب داخل المرافق الصحية وا 

الشركاء في مجال الصحة ويعطي النفايات في مراكمز عالج الكوليرا  
للمتضررلن  تقديم الخدمات الطبية لحاالت الطوارئ إلى  األولوية أيضاً 

المركمزلة لضمان حصول من الكوليرا من خالل دعم مراكمز العالج ال
عالج الكوليرا في مجتمعاتهم،  علىالنساء والرجال والفتيات والفتيان 

 وتدرلب الكوادر الطبية على إدار  حاالت اإلصابة بالكوليرا وتوفر معدات معالجة اإلسهال 

 50،000ولمياه، خمزان ل 1،000 تومزلععالن تفشي المرض، تم تومزلع مليون قرص لتنقية المياه باإلضافة إلى إ منذ و 
مياه  كما تم تكثيف مراقبة األمراض مع فرق عبو   200،000ولألسر المياه من أواني  مجموعة 1،000و، جرلكان

تم ، إرسال المخمزون باإلضافة إلى و في المناطق المتضرر    ي ومقدمي الرعاية الصحية المنتشرلنالتحقيق الميدان
مكتب ويقدم حالة   8،500لعالج  والتي تكفيل لومزار  الصحة، أمراض اإلسهامجموعة جديد  خاصة ب 15تسليم 

الستجابة منح االستجابة السرلعة من خالل الصندوق المركمزي ل تسهيالتتنسيق الشؤون اإلنسانية األمم المتحد  ل
لتفشي التصدي و حتياجات النظافة الصحية العاجلة والمياه والصرف الصحي لتلبية جمزء من إ، وذلك لطوارئ حاالت ال

  المرض
 

 الحملة الوطنية للتلقيح من أجل عراق خاِل من شلل األطفال

 11مليون طفل دون سن الخامسة في  9 5 مستهدفةضد شلل األطفال لمد  أسبوع الوطنية حملة التطعيم ُأقيمت 
يقرب من ومزار  الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والشركاء ما نشرت كل من و كتوبر  أ تشرلن األول/

  الميدانيينلدعم فرق التطعيم مشرف في الخط األمامي  1،900للقيام بالتطعيم وخصين مكون من شق لفر  13،000
قامت و المناطق المعرضة للخطر   فيحول كيفية الوقاية من الكوليرا  الناس وعيإلى مزلاد   الحملة أيضاً  كما هدفت

بسبب  تلقي اللقاحاتخطر عدم يواجه حوالي نصف مليون طفل ماليين طفل  ومع ذلك،  5أكثر من  الفرق بتلقيح
، بما في ذلك في نينوى واألنبار وأجمزاء من كركوك وصالح الدين  الصراعالقيود األمنية في المناطق المتضرر  من 

خدمات الرعاية الصحية بسبب تعطل برامج التحصين على المستوى الوطني في المناطق غير اآلمنة  تأثرتكما 
مايو  شهر أيار/   وفي2014أبرلل  شهر نيسان/ في العراق فيالمسجلة ولية  وكانت حالة شلل األطفال األخير  األ

  لتسجيل حاالت جديد ال يمزال عرضة  إال أنهإمزالة العراق من قائمة الدول المصابة بشلل األطفال،  تتم ،2015

 

 
 12حاالت اإلصابة بالكوليرا المبلغ عنها حسب الجنس بتأرلخ 

 تشرلن األول / أكتوبر  12أيلول/ سبتمبر وحتى 
 المصدر: ومزار  الصحة/ منظمة الصحة العالمية

منذ اعالن تفشي المرض، تم تومزلع 
مليون قرص لتنقية المياه باإلضافة إلى 

 50،000خمزان للمياه، و 1،000تومزلع 
مجموعة من أواني  1،000جرلكان، و

 عبو  مياه  200،000المياه لألسر و

 

 

 

 

 

 

 

تفشي وباء الكوليرا في خضم حالة 

طوارئ إنسانية واسعة النطاق يسلط 

الضوء على الحاجة إلى استجابة 

 تفشيقوية لمراقبة ومنع وسريعة 

 فيهاز ركالتي يمناطق في ال الوباء

 النازحون بشكل كبير

 

 

 

 

 

 

 

 

56% 

44% 

أكثر من  قامت الفرق المعنية بتلقيح

  ماليين طفل 5
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النازحون الذيم وصلوا إلى منطقة حجاج في صالح الدين في منتصف تشرين األول/ 

 . المصدر: سوروهأكتوبر

 من والعمليات العسكرلةإستمرار إنعدام األ
 تشكل عملية الوصول إلى بر األمان مصدر قلق كبير أمام المدنيين الفارين من الهجمات

العمليات بتستمر قوات األمن العراقية وحلفائها 
تنظيم العسكرلة الستعاد  السيطر  على المناطق من 

، وال سيما حول بيجي في محافظة صالح الدين داعش
وتشير بعض نبار  الرمادي والفلوجة في محافظة األو 

تصعيد العمليات العسكرلة  التقارلر غير المؤكد  إلى أن  
 مغادر البح  عن طرق لن إلى المدنيي يدفعهناك 

تشكل مسألة مزال الرمادي والفلوجة  ومع ذلك، ال ت
إلى بر األمان في مناطق الصراع المدنيين وصول 
في منتصف تشرلن  حركة المرورة أمام متقطع بصور بين األنبار وبغداد  بمزلبمزحاجمز جسر غلق وقد أُ قلق  مصدر 

الحصار مع أشبه بظل ظروف  في األنبار فيشخص في بلد  حديثة  80،000حوالي  شويعي  األول/ أكتوبر
المرور من التقارلر المتعلقة بصعوبات تقديم  ولواصل الشركاء في األنبارلوصول إلى بر األمان  تضائل خيارات ا

  النخيبنقاط التفتيش، وال سيما من كربالء نحو 

يمكن للمخيم توفير و نحو ثالثة كيلومترات من جسر بمزلبمز   على بعد جديد للنامزحين في عامرلة الفلوجةتم فتح مخيم 
ومن تشرلن األول/ أكتوبر،  19شخص إلى المخيم يوم  300نتقل نحو وقد إنامزح عراقي   3،000المأوى لنحو 

 موقد،و ، الوافدين إلى المخيم المراتباألشخاص ولتلقى في األيام القادمة  المتوقع أن ينتقل الممزلد من األشخاص 
 ستقرار دوات المنمزلية لمساعدتهم على اإلرد  الهواء وغيرها من األوأدوات المطبخ، وخمزان المياه، ومب

تشرلن  أنحاء بيجي في محافظة صالح الدين منذ منتصف مختلفالعمليات العسكرلة في  تشير التقارلر إلى أن  
تقارلر لل ، وفقاً طعمةحجاج والبو و  ،اآلالف من األهالي إلى الممزرعة قد أثارت موجة جديد  من نمزوحأكتوبر  األول/

الغذاء  التي تضمنتالشركاء في المجال اإلنساني تقديم مجموعات االستجابة السرلعة  وقد بدأولية  الميدانية األ
شتباكات المسلحة في الحولجة كما أدت اإل  الُجددالنظافة إلى النامزحين  ولوامزموالماء الصالح للشرب الجاهمز لألكل 
 ى مدينة سامراء حت صالح الدين، بما في ذلك جنوباً  إلىنمزوح جديد   حالت إلى والشرقاط أيضاً 

 مدنياً  925قتلوا وأصيب  عراقياً  مدنياً  537تشرلن األول أن  1 بتأرلخذكرت بعثة األمم المتحد  لمساعد  العراق و 
  نبار وأعداد الضحايا من األ  وهذا يشمل الشرطة المدنية 2015سبتمبر  أيلول/ في في مختلف أنحاء البالد آخرلن

 

 
 

 
 

 
 
 

 بدأ الشركاء في المجال اإلنساني تقديم
مجموعات االستجابة السرلعة التي 

تضمنت الغذاء الجاهمز لألكل والماء 
الصالح للشرب ولوامزم النظافة إلى 

  النامزحين الُجدد

 

 

 

 

 

 

 

مخيم جديد للنامزحين في تم فتح 
توفير المأوى لنحو ة لعامرلة الفلوج

  ينامزح عراق 3،000

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unocha.org/somalia


 5 | النشرة اإلنسانية في العراق
 
 
 

 

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

 ضطراباتاإلتثير مظاهرات في السليمانية الشرارة 
المتأخر  والتوترات السياسية  الرواتب ببسبأنحاء السليمانية  مختلفحتجاجات في وقعت سلسلة من المظاهرات واإل

مما تسبب  ،أعمال عنفإلى مظاهرات التحولت  ولكن سرعان ماأكتوبر   تشرلن األول/ في األسابيع األولى من شهر
 المدنيين  بينفي سقوط ضحايا 

 المساهمات اإلنسانية تأتي بشكل بطيء
 حتياجات المتزايدةلتلبية اإل والمتوقع المستداممفتاح التمويل 

من خالل توفير  عراقي خالل العام الماضي مليونيكان للمساعد  الدولية الدور الفاعل في تخفيف معانا  أكثر من  
على الرغم من التحديات التي فرضتها وتير  األمزمة  ى والمياه والدعم الخاص بالحمايةالطعام والمساعد  الطبية والمأو 

تعهدات مؤخرًا وا عالن الجهات المانحة تقديم  مع تحسن حالة التموللالمتسارعة والتعقيدات الناجمة عنها  ومع ذلك، 
ن التمولل يأتي في وقت متأخر من أباإلضافة الى  ،حتياجات المطلوبة والمتمزايد يلبي اإل ،  اليمزال التمولل الجديد 
  السنة

مليون دوالر أمرلكي  237، حي  كان مليون دوالر أمرلكي 618التمولل العالمي الكلي للعراق  ، بلغ2015في عام و 
أطلقت حكومة العراق واألمم حمزلران /يونيو،  4وبتارلخ المشتركة   ونداء شركائها خارج األمم المتحد منها من 

مليون دوالر أمرلكي لتوفير المساعدات المنقذ   498المتحد  خطة االستجابة اإلنسانية المحدثة ذات األولوية بواقع 
لى   ولحد اآلن، تم الحصول ع2015للفتر  المتبقية من عام من المحتاجين مليون شخص  6 5الحماية إلى و للحيا  
، وتم في حمزلران/ يونيو لنداء الذي أطلقفي ا تقليص كبيركان هناك في المائة فقط من المبلغ المطلوب   41نسبة 
مليون  498مبلغ لألنشطة المنقذ  للحيا   إن خيارات صعبة لضمان تحديد األولويات الصارمة والبالغة األهمية  تقديم

ونتيجة   ال يغطي اإلحتياجات اإلنسانية الكليةلمد  ستة أشهر دوالر أمرلكي المطلوب لتلبية اإلحتياجات اإلنسانية 
في األشهر الثالثة المقبلة، بما في ذلك برامج خطور  أغالقها عشرات البرامج في تسعة قطاعات  ، تواجهلهذا العجمز

شهر ق في يعلخطور  التاألغذية العالمي والمساعدات الغذائية  برنامج كما يواجهالصحة والمياه والصرف الصحي  
 أنحاء البالد  مختلفمليون شخص في  5 1، مما يؤثر على تشرلن الثاني /نوفمبر

  

 خطة االستجابة اإلنسانية

2015كانون األول/ ديسمبر  -تمومز/ يوليو   

المطلوبة مليون دوالر   498  

 

التمولل عن طرلق المجموعة/ القطاع )بالمليون دوالر            

 األمرلكي(

 
 

 يبلغون   جميع الشركاء في المجال اإلنساني، بما في ذلك الجهات المانحة والوكاالت المستفيد ، 2015عام  / أكتوبرتشرلن األول 19 إعتبارًا منأرقام التمولل 
 البرلدالعينية عن طرلق المساهمات و  للنقد( FTS - http://fts.unocha.orgخدمة المتابعة المالية ) فيما يخصتنسيق الشؤون اإلنسانية األمم المتحد  لمكتب 

 fts@un.org: األلكتروني

Funded 

41% Unmet 

59% 

180 

95 

60 

54 

44 

26 

12 

10 

7 

5 

3 

2 

1 

33% 
45% 
26% 

38% 
45% 
6% 

50% 

15% 

35% 

119% 

0% 

124% 

140% 

Food security

Shelter/NFI

Health

Protection

WASH

Education

RRM

Social cohesion

Coordination

Cash

CCCM

Logistics

ETC

Funded Unmet % Covered
 زورونا على اإلنترنت

 

مدنيًا عراقيًا وأصيب  537قتل 
مدنيًا آخرلن في مختلف أنحاء  925

  2015البالد في أيلول/ سبتمبر 

 

 

 

 

 

 

لنداء في ا كان هناك تقليص كبير
الذي أطلق في حمزلران/ يونيو، وتم 
تقديم خيارات صعبة لضمان تحديد 
األولويات الصارمة والبالغة األهمية 

 لألنشطة المنقذ  للحيا 
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 لممزلد من المعلومات، يرجى اإلتصال بـ:
 ,bosco@un.org السيد جيوفاني بوسكو رئيس مكتب األمم المتحد  لتنسيق الشؤون اإلنسانية: 

 2880 751135(0) 964+ :  رقم الهاتف:  attefors@un.orgالشؤون اإلنسانية:    سيسيليا اتيفورس، موظفةالسيد
 0849-377-750(0) 964+ رقم الهاتف:  swanson@un.orgالسيد دايفد سوانسن، مسؤول قسم اإلعالم العام، 

 www.unocha.org/iraq | www.unocha.org | www.reliefweb.int :يرجى مزلار  حول النشر  اإلنسانية لممزلد من المعلومات

 

http://www.unocha.org/somalia
mailto:amiri@un.org
mailto:amiri@un.org
mailto:attefors@un.org
mailto:attefors@un.org
mailto:swanson@un.org
http://www.unocha.org/iraq
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

