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 العراق
لمحة عن االحتياجات 

 االنسانية
 
 

 4102سبتمبر 

 تم إعداده بالنيابة عن الفريق القُطري االنساني 4102سبتمبر  42 

 القضايا االنسانية الرئيسية -1

 أدى: 4102 يونيو منذ بسرعة العراق في اإلنسانية األزمةتدهورت 
 وتفاقمت شخص، مليون 0.1 من أكثرإلى نزوح  الجاري الصراع

تمثل  . البالد أنحاء جميع في مسبقا   موجودة المخاطر التي كانت
 في النزوحوانتشار  ،0990 عام منذ الصراع من تاريخيةال موجاتال
 والطائفية العرقية الدوافع مع جنب إلى جنبا   العراق،ن عديدة من اكأم

 احتياجات لتلبية اإلنسانية أمام هيئات اإلغاثة تحديا   للنزاع، المعقدة
 أنحاء جميع في حمايةرصد فعال لل وتحقيق متساوي بشكل المساعدة
 . العراق

 الوكاالت بين المشتركة الدائمة اللجنة وافقت تدهور،للوضع الم واستجابة  
(IASC )المنظومة نطاق تفعيل على L3 الى ة  مشير  غسطسأ 04 يوم 

" العراق عموم"نهج اتباع  على التركيز مع السورية، ألزمةمع ا الروابط
 في اإلنساني ه العمليحقق أن يمكن ما محدوديةب الكاملة المعرفة ومع
 اإلنسانيفي العمل  وشركائها المتحدة األمم أن من الرغم على  .البالد

 مع بالتنسيق وذلك لألزمة، اإلنسانية المساعدات أدوات بكل واباستجا قد
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 . على االستجابة الدولي والمجتمع الوطنية السلطات قدرة تتجاوز األزمة تظل العراقية، الحكومة

 اتقدر  هناك أن( HCT) اإلنساني طريالق   الفريق الحظ العراق، في الشاملة اإلنسانية االحتياجات تقييم في
(. HNO) اإلنسانية االحتياجاتعن  التقرير اهذ في المحددة االحتياجات بعض لتلبية العراق داخل كبيرة

 نسانيةاإل حاالتلل المخصصة األموالعن  وما يعقبها من اإلفراج االتحادية الميزانية على الموافقةتعتبر 
 الحكومات تمكن التي األساسية من العالمات الفارقة االجتماعية، الخدمات توفير عن فضال   ،الطارئة
رسال شراء استئناف ىخر األ ةحاسمال عوامل التمكين وتتضمن  .المحتاجين دعممن  والمحلية اإلقليمية  وا 
 خالل من الغذاء توزيع إعادة إن . المحافظات جميع إلى إلرسالها مركزي نظام خالل من الطبية اإلمدادات

 في المحددة الكلية االحتياجات من كبير حد إلى قللسوف ي البالد أنحاء جميع في( PDS) العام التوزيع نظام
 الشاملة اإلنسانية االحتياجات ةكبير  بدرجة االلتزامات بهذه الوفاءسوف يخفض   .تقرير االحتياجات االنسانية

 في هذا أخذمع  . السلطات تقودها التي التدخالت بتكملة وشركائها المتحدة لألمم يسمح مما البالد، في
 طريالق   اإلنساني فريقال قبل من التالية األولويات تحديد تم ،"العراق"عموم  نهج على وبناء   االعتبار،

(HCT :)لصراعاتل الموجهةالبرامج و  ،األساسية والخدمات ،الغذائي واألمن لنزوح،وا ،المدنيين حماية. 
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 لعراقل المرجعية الخريطة: 1 الخريطة

  المدنيين حماية

 في المقترحة واألنشطة االستجابات لجميع الرئيسي العنصر الصراع هذا في السكان حماية ضمانيعتبر 
 التنوع بسبب ملحوظ بشكل تعقيدا   أكثرإنها  ،داخليا   النازحين على األزمة هذه تقتصر ال. التالية الصفحات
 أو المسلحة، الجماعات قبل من عمدا   المدنيين آالف استهداف يتم  .لمحتاجينل والطائفي والعرقي الجغرافي
 . الذي ال مفر منه والتمييز والتهجير، والحرمان ضطرابالا مع الصراع لهذا الوخيمة العواقب من يعانون
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 جماعاتو ( ISIL) والشام العراق في اإلسالمية لدولةمن قبل تنظيم ا مطلقال تجاهلالو  الصراع، شدةتعيق 
 البيروقراطية اإلجراءاتباإلضافة إلى  اإلنساني، الدولي للقانون( AOGs)لها  التابعة المسلحة المعارضة
 إلى حاجة في مليون 4.4 منهم شخص، مليون 6.3 إلى اإلنسانية المساعدات وصول كبير بشكل المعقدة،
 . اإلنسانية المساعدة

 ستجابةالاأن توضع  يضرور ال من ،الصريحة وأ الكامنة سواء للنزاع، المعقدة الطائفيةو  العرقية للدوافع نظرا  و 
 فضال   العوامل هذه االعتبار بعين أخذي يذوال اإلنسان حقوقو  حمايةال إطارقلب  في االحتياجات المبنية على

 أن يمكن التي التداعيات لتجنب ضروري أمر وهذا. العراقي السياقو  اإلنسانية البرامج بين التناغمتحقيق  عن
 . النازحين والسكان المضيفة المجتمعات بين التوتر تصاعد من تنشأ

  النزوح

 مليون نزح ذلك، إلى وباإلضافة  .4102 يناير منذ شخص مليون 0.1 حوالي نزوح تشير التقديرات إلى
 من األولى الموجة تمكنت حين في ،4102 عام في  .4111-4112 و 4116 أعوام في آخر شخص
 غير المباني في مأوى البحث عن إلى التالية لموجاتاضطرت ا واألقارب، األصدقاء مع من اإلقامة النازحين
 لمأوىل البديلة الحلول تحديدوبالتالي يعتبر . المناطق العشوائية اللجوء إلى أو العامة المباني فيأو  المكتملة،
شاملة  تسجيل عملية إن عدم وجود  .رئيسية أولوية ا ،مجدي إذا كان ذلك الحالية، اإليواء ترتيبات وتحسين

 . األولويات وتحديد المخاطر عن البيانات جمع من ويحد االستجابة يعوق البالد أنحاء جميع في لنازحينل
 موجة أحدث لم تستطع  .عاجل لمأوى ماسة حاجة في شخص 011.111 حوالي أن إلى التقديرات تشير
 أن ويقدر  .للصراع السريع للتصاعد نظرا   األمتعة من قليل عدد سوى معها تجلب أن النازحين من

 واالنتشار اإلجمالي العدديفرض  . األساسية الغذائية غير المواد إلى ونفتقر ي األقل على شخص 111.111
 األساسية االجتماعية والخدمات المساعدة وتقديم لتنسيقاب فيما يتعلق كبيرا   تحديا   النازحين للسكان الجغرافي
ها تعتبر  ال مناطق في داخليا   النازحين من المائة في 06 يقيم حوالي  .المحتاجين جميع إلى للوصول

أن تتضمن  يجب مخيمات، إقامة في النظر يجري وبينما  .إليها الوصول يمكن حاليا   الوكاالت االنسانية
 . لنزوحل مبكرة حلولوضع و  ،حمايةالتوفير و  الذات، على االعتماد تعزيز الحلول
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  الغذائي األمن

 هو الغذاء أن االستطالع شملهمالذين  النازحين من المائة في 26 ، ذكرسبتمبر في التقييم بياناتل طبقا  
 من ألكثر األولى األولويةالغذاء  كوني أن المتوقع من العالمي، األغذية لبرنامج ووفقا    .الرئيسي همشاغل
 وقد . الضعيفة والفئات المضيفة والمجتمعات النازحين يشمل وهذا  .4102 سبتمبر في شخص مليون 0.1
 من كبيرة أعداد عليه عتمدت يذلا ،ونظام التوزيع العام ةالمركزي المشتريات تعطيل يإل أيضا   الصراع أدى

 بعد ما وأنشطة حزيران /يونيوفي  الحبوب محصول على األزمة أثرت ،ذلك على وعالوة    .العراق في السكان
محصول  ثلث نحوب تسهم التي الدين، وصالح نينوىمحافظات  مثل الرئيسية اإلنتاج مناطق في الحصاد
 ماليين 2 من ألكثر الغذائي األمن تعرض  .عام بشكل الغذاء توافر من الحد وبالتالي العراق، في القمح

 المائة في 01 من أكثرفي الحصول على  نظام التوزيع العام على يعتمدون ولكن نازحينمن اليسوا ل األفراد،
ينتمون إلى  شخص، مليون 0.0 من يقرب ما أن التقديرات إلى ريشت . للخطر ،الطاقة احتياجاتهم من من

 في اآلن وهم الغذائي األمن انعدام من عاليةفي درجة  بالفعل واأصبح ،لدخلمن ا المائة في 41 فئة أدنى
كسب  سبللفورية  استعادة/ حمايةلتوفير  دعمال إلى ماسة حاجة هناك . طارئة غذائية مساعدات إلى حاجة
نفس  فيو  األسرة، مستوى على الغذائي اإلنتاج وزيادة المنتجة، الحيوانية الثروة على الحفاظو  ،المحلية العيش
 . المتضررين للسكان الدخللتوليد  فرص خلق الوقت

  األساسية الخدمات

 والمياه الصحة ذلك في بما) األساسية العامة الخدمات على الحصول في تحديات نو المتضرر  السكان يواجه
 ،الوقت نفس في  .األمنيةللمخاطر  المناطق المعرضة  في( ونظام التوزيع العام والتعليم، الصحي، والصرف

 مرافق يحتلون منهم وكثير النازحين، تدفق بسبب المضيف المجتمع في الخدمات على متزايد ضغط هناك
 استضافةعلى  المضيف المجتمع قدرة استنفادسوف يؤدي   .والمساجد المدارس مثل األساسية، المجتمع
نزوح  إلى اإلقامة، أماكن استئجار على نفقت  التي  النازحين مدخرات نضوب وكذلك واألصدقاء، األقارب
 ضغوطال أدت وقد. بعد آمنة ليست لمناطق المفاجئة عودةالب لمطالبةا عشوائية ومخاطر أماكن نحو ثانوي
 . المضيفة والمجتمعات النازحين بين والتوتر المعاناة زيادةإلى  الالزمة والموارد الخدمات على ضافيةاإل

 لمجتمعل األساسية االجتماعية الخدمات عادلة بصورة تضمن التي القطاعات متعددة رامجالب هناك حاجة إلى
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 فعالة استجابة توفير أجل من  .االجتماعي التماسك لدعم داخليا   المتضررة والنازحين المجموعاتو  المضيف،
  .االتصاالت وخدمات( IT) الطوارئ حاالت في المعلومات تكنولوجيا إلى اإلنسانية المنظمات تحتاج ،وناجزة
 وبالتالي والمركبات، الموظفين لتتبع ضرورية الوكاالت بين المشتركة المستقلة الالسلكي شبكات تعتبر

 لتسهيل بها المرتبطة والخدمات اإلنترنت بشبكة الفعال االتصال إلى حاجة هناك. واألمن السالمة تحسين
 . والتنسيق االتصال

  لصراعل الموجهةالبرامج 

 المساعدات تقديم من بكل يتعلق فيما متضاربة تكون ما وكثيرا   محدودة معلومات على نو المتضرر يحصل 
 أن يمكناألمر  هذا . االجتماعي التوتر زيادة سببي قد بدوره وهذا والعودة، لالستجابة المستقبلية والخطط
 بوادر على ىخر األ الناشئة اتمؤشر أحد ال  .رابعة أو ثالثة أو ثانية،نزوح  موجات أو الصراع زيادة إلى يؤدي

 إقليم تجاه االستجابة في التحيزب اإليحاء وه والنازحين المضيفة المجتمعات بين المتزايدة االجتماعية التوترات
 مع الفعال التواصلهناك حاجة إلى   .الحكوميين المسؤولين تصريحاتو  اإلعالم وسائل في العراق كردستان

 الحاجة، أساس على للمساعدات العادل التوزيع على إلطالعهم العراق أنحاء مختلف في المحلية المجتمعات
سوف تساهم  . التوترات تصاعد احتمال والقضاء على كاذبةال شائعاتال لمحاربة وذلك ،فقط والحاجة

 في ومتوازنة عادلة بطريقة العامة الخدمات على والحفاظ العيش سبلتوفير  ذلك في بما األخرى، المساعدات
 . االجتماعي والتماسك االستقرار تعزيز

 تقرير االحتياجات االنسانية معالم

 
 : اإلطار الزمني لخطة االستجابة االستراتيجية  1الشكل 
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 ةاالستراتيجي االستجابة خطة العراق في ق فريق العمل االنساني الق طريأطل ،4102 عام شباطفبراير/  في
 إنسانية، مساعدات إلى حاجة في شخص 421.111الخطة  واستهدفت  .4102 يوليو حتي فبراير من للفترة
 . ونر صاحمال والسكان المضيفة والمجتمعاتداخليا   نو النازح موه

 مع هائل، داخلي نزوحإلى  4102 حزيرانيونيو/  9 في تنظيم الدولة اإلسالمية في يد الموصل سقوط أدى
 في أطلقتالتي  ،خطة االستجابة االستراتيجية مراجعةتقدر عملية   .إضافي شخص 301.111 فرار حوالي

 مليون 0.0 هو اإلنسانية المساعدة إلى يحتاجون الذين األشخاص عدد أن ،4102 عام حزيران /يونيو
 . نسمة

 ويواجه  .العراق كردستان إقليم عبروا أو نازح 111.111 من يقرب ما وصل ،4102 عام سبتمبر بحلول
 األزمة أثرت. 4102 يناير منذ عراقي مليون 0.1 الى يصل مانزوح  مع ةمتصاعد طوارئ حالة اآلن العراق
 في اإلنساني للوضع األخير التطور إلى وبالنظر . البالد أنحاء جميع في شخص مليون 41 من أكثر على

 للقضايا مشترك فهم إلى وصلوت الحالية اإلنسانية المعلومات ليحلالق طري بت قام الفريق االنساني العراق،
 . البالد في فريقلل ستراتيجيةالا ستجابةالا توجيه أجل من إلحاحا   األكثر

 اإلنسانية، األزمة تأثير يصف وهو . 4102 يونيو االستراتيجية فيخطة االستجابة  يحل هذا التقرير محل
  .العمليات بيئة عن عامة لمحة ويعطي هموضع يحللو  تضرروا،الذين  السكان فئات اتتقدير  ويشرح ويقدم

 األزمة من الالجئين وال ،4106 عام االول كانون /ديسمبر قبل المطولة الحاالت عدد التقرير اهذ شمل يال
 والمرونة لالجئين اإلقليمية الخطة فيالحاالت  هذه ترد وسوف آخر، مكان أي أو سوريا في المجاورة

(6RP .) 

 : اإلنسانية األزمة هذه في كبير حدإلى  حتياجاتالا تغير قد التي الرئيسية العواملوتشمل 

 . االتحادية الميزانية عن االفراج •

 . الحكومة موظفي رواتبإعادة دفع  •

  .المركزي النظام خالل من الطبية اإلمدادات توزيع •

 . لألغذية نظام التوزيع العام استئناف •
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 .األمنية البيئة في سلبي تحول عن الناجم النزوح من أخرى موجة •

 .ديارهم إلى العودة بدءب للعائالت سمحبما ي ظروفال تحسين •
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 األزمة أثر -2

 خطوط رئيسية

 اآلن النازحون السكان ينتشر .4102 يناير منذ العنف بسبب عراقي مليون 0.1 من أكثر نزوح مع ومعقدة متصاعدة إنسانية أزمة العراق يواجه

 جماعات عليها تسيطر التي المناطق في عراقي مليون 4 عتبري ،النازحين السكان إلى باإلضافة  .البالد أنحاء جميع في قعمو 0111من  أكثر في

 عراقي مليون 0.2 أصبح  .محتاجين إلى المساعدات وبابل واالنبار وديالى وكركوك الدين وصالح نينوى محافظات في المسلحة المعارضة

 بالفعل سلباالذين تأثروا و األساسية، العامة الخدمات على النازحين من المتزايد الطلب بسبب محتاجين أيضا   المضيفة المجتمعات في ينموجود

 من الرغم على. 0991 عام منذ االجتماعية التحتية البنية في االستثمار في كبيرالتراجع ال المناطق، بعض وفي الميزانية،بسبب معوقات 

 اآلالف لعشرات والحماية المأوى تقديم خالل من والتسامح الضيافةكرما  كبيرا  في  العراقية والسلطات المجتمعات أظهرت ، الطائفية التوترات

 ،(ISF) العراقية األمن قوات بين الصراعال يزال . الصراع خالل ديارهم من فروا الذين واألطفال والنساء الرجال من النازحين من

 في حدة زدادي وربما ا  مستمر والتابعين لها تنظيم الدولة االسالمية ضد الحكومة مع المتحالفة النظامية غير المسلحة والمجموعات البيشمركة،و

المناطق  في الناس من كبيرة ا  أعداد الصراع يمنع. جديدة نزوحموجات و للمدنيين إضافية معاناة إلىهذا  ؤديي أن المرجح ومن . المقبلة األشهر

أثر . األساسية والخدمات إليها الحاجة تشتد التي اإلنسانية المساعدات على الحصول من جماعات المعارضة المسلحة سيطرةل الخاضعة السكنية

 .العراق من عديدة مناطق في العامة الخدمات تقديم على جديدة، ميزانية حول إقرار السياسي الجمود عن فضال الصراع،

  
 : اإلطار الزمني لألحداث 2الشكل 

 

 

  الكامنة والعوامل الدوافعأ  -2

 خالل والنزوح السابقة الصراعات وكذلك ،4102 يناير منذ السياسية واالضطرابات العنف ألعمال نتيجة
 موجات ثالث تضمنت هذه األزمة ،الكلي المستوى على. النطاق واسعة إنسانية أزمة نشأت ،الماضي العقد
  ./ آبأغسطس في وسنجار ،حزيران /يونيو في والموصل ،الثاني كانون /يناير في االنبار: النزوح من كبيرة

المشتركة  البرية العملياتو  األميركية الجوية الغارات بسبب وفروعها الدولة االسالمية زخم وبينما تراجع
 كبيرة موجة وجود احتمالقل و  المواجهة خط استقر نظامية، غير قواتو  العراقية األمن اتقو و  لبيشمركةل

  .النزوح منرابعة 
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 ويناير 4106 عام ديسمبر شهر من األخيرة األيام في األنبار شرق في النزوح من كبيرة موجة أول كانت
 في الكبرى والتفجيرات العسكرية العمليات ذلك في بما ،األمني الوضع في الحاد التدهور بعد ،4102 عام

 نزحوا الذين الفلوجة سكان من المائة في 01 عن يقل ال العمليات على ما ههذأثرت  . الحضرية المناطق
الوضع  هذا تفاقم وقد  .العراق ووسط شمال إلى أيضا  و  األنبار، محافظة داخل أخرى مدن إلى كبير حد إلى
 السد بوابات تحتوف   مدينةال قرب رئيسي سدعلى  ى تنظيم الدولة االسالميةاستول عندما 4102 فبراير في

 يقدر) ذلك من أبعد أيضا  و  بغداد، الى معظمهم ،المناطق هذه من العائالتنزوح  إلى ذلك وأدى. عمدا
 (.نسمة 011.111 – 201.111عددهم بـ 

 وفروعه اجتاح تنظيم الدولة االسالمية عندما ،4102 يونيو 3 بعد النزوح من الثانية الرئيسية الموجة حدثت
 المدينة من شخص 201.111 من أكثر فر أيام، بضعة مدى على . الموصل :العراق في مدينة أكبر ثاني
قليم نينوى سهول إلى العظمى الغالبية واتجهت - المدينة سكان ربع من يقرب ما -  طلبا العراق كردستان وا 

 القتال من المتضررين والشبك والتركمان واألكراد اآلشوريين من كبيرةال جالياتال للنظر وكان الالفت. للجوء
 ،جدا   محدودة مؤنو  أمتعة مع كبيرة، بأعداد المجموعات هذه تهربحيث  المدينة، من الشرقية الضفة على

  .(KR-I) العراق كردستان إقليم لمحافظات ممعظمه

أن احتل تنظيم الدولة االسالمية  بعد آب أغسطس/ 6 في األخيرة كبيرةالو  مفاجئةال النازحين حركة بدأت
 الى االيزيدية العائالت من العديد فر االحتالل،هذا  أعقاب في  .نينوى محافظة في سنجار مدينة وحلفاؤه
 والمأوى والماء الغذاء ونقص الشديدة الحرارةاجتمعت  . الجبل سفح ندع محاصرين واوأصبح سنجار جبل

 الشركاء الظروف هذه ودفعت. المتضررين للسكان المزرية الظروف من مجموعة للتشك الغذائية غير والمواد
تنظيم الدولة   ضد الجوية والضربات للنازحينللمؤن  جويال نزالعمليات اإل من سلسلة إلطالق الدوليين

 مطريقه في سنجار جبل إلى االيزيدية عائالتال من معظمهم األقل، على شخص 611.111فر   االسالمية.
قليم سوريا إلى  هاتقدر  المضيفة المجتمعاتفيها  استنفذت مناطق يإل األسر هذه وصلت  .العراق كردستان وا 

  على استقبال المزيد من النازحين. 

  الكامنة واألمنية السياسية الدوافع

 واألمنية السياسية الدوافع اإلنسانية الجهاتتفهم  أن بد ال األزمة هذه من المتضررين احتياجات فهم أجل من
 في قصد غير عنتساهم  أو اإلنسانية االستجابةأال تفاقم  ضمانل أساسي أمر هذا . الصراع وراء الكامنة
كانت   .العراق داخل المختلفة المجتمعات بين جديدة انقسامات سببت وال القائمة، والطائفية العرقية التوترات
 سمحت  .الحالية األزمة قبل الزمن من طويلة فترةقائمة منذ  العراق في اإلنساني الوضع تدهور دوافع
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الممارسات  بسبب تفاقمت والتي العراق، في الكردية والمجتمعات والشيعة، السنة بين األخيرة االحتكاكات
 أطراف تمثل تهديدا  تستغلبظهور  والموارد، األراضيالنزاع على  وكذلك والعسكرية والمالية السياسيةالطائفية 

  ر.كبي حد إلى القائمة االنشقاقات

 األحوال من حال بأي إال أنه ليس العراق، في الصراع في األبرز التهديد يمثل تنظيم الدولة االسالمية بينما
 بما أخرى مجموعات 04 عن يقل الهناك ما   .الجارية األحداث في شاركت يتال ةالوحيد التهديدمجموعة 

 أنصارو  ،العشرينات ثورة كتائبو  السابق، البعثي جيشوال ،JRTN النقشبندية الطريقة رجال جيش ذلك في
 أعمق انقسامات عن يكشف وهو ما بنشاط، تشاركوكلها  ،السنية العشائر وبعض اإلسالمي، الجيشو  السنة،
  .وحيدة واحدة متطرفة منظمة مجرد من بكثير

 في كبيرة سياسية تحديات العبادي، حيدر الوزراء رئيس بزعامة العراق، في حديثا   المشكلة الحكومةتواجه 
 إيجاد حول التوحد على والقبلي السياسي المستويين على السنية القيادة تشجع التي السياسية الحلول إيجاد
 التعبئة من بدعم ،البيشمركة لتسليح الدولية الجهود  .العراق ووسط شمال في المتشددين لوجود حل

 جانب إلى العراقية األمن اتقو ل البرية القوات لزيادة الشيعية الميليشيات واستخدام لمتطوعينل الجماهيرية
 تنظيم الدولة االسالمية كامل بشكل تزيح أن المحتمل غير من ،المتحدة الواليات تقوده الذي الجوي الهجوم

 لوتعط للتنظيم آخر تقدم أي من ما حد إلىتحد  سوف فإنها ذلك، ومع . العراق ووسط شمال من وحلفاؤه
 .اتهدإمدا طرق

 ساهمتوالحكومة العراقية، حيث  الكردية اإلقليمية الحكومةالعالقة بين  إلى السياسي المشهد تعقيد يرجع
 واألزمة األمني الوضع تدهور إلى لالستجابة العسكري الرد وتشتت في تأخر لهذه العالقة المتوترة الطبيعة
 دفع وعدم النفط عائدات حول القائم النزاع هو االدارتين بين للتوترات الرئيسية العناصر أحد . اإلنسانية
 على ةمالي ا  طو ضغ ضعي مما العراق حكومة قبل من 4102 يناير منذ كردستان إقليم حكومة موظفي رواتب
 وبينما . اإلنسانية االستجابة لتمويل االحتياطيات من السحب على القدرة على ؤثروي كردستان إقليم حكومة

 لإلفراج واضحة شروط ةأي اآلن حتى ال توجد عليها، الموافقة أو مناقشتها تمي لم االتحادية الميزانية تزال ال
 إقليم حكومة تواصلوف س . الضغط هذا لتخفيف كردستان إقليم حكومة إلى العراق حكومة من التمويل عن

 األمن وقوات البيشمركة بين التنسيق أن من الرغم على النزاع، حدة تخفيف في امه دورب القيام  كردستان
  ة.المعني ألطرافل سياسيةاختالف المواقف ال ويعوقه ،محدودا   كان اآلن حتى العراقية

  .0 الملحق في للصراع واألمنية والطائفية والعرقية السياسية للدوافع تفصيال   أكثر تقييم يوجد
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 الخصائص الجغرافية والسكانية لألزمة ب -4

 (. 2111سبتمبر  11: إحصائيات عن عدد السكان )حتى 1الجدول 

 المحافظة
عدد السكان 
)حتى يناير 

4102) 

النازحون 
 داخليا  

المجتمعات 
 المضيفة المتأثرة

* 

المجتمعات غير 
المضيفة المتأثرة في 
مناطق المعارضة 

 ** المسلحة

الالجئون 
 السوريون

*** 

السكان المحتاجين 
 للمساعدة

% للسكان 
 المحتاجين

 %63.20 963,037 4,529 115,360 482,345 360,803 1,675,606 األنبار

 %1.64 32,290 0 4,557 9,868 17,865 1,953,184 بابل

 %3.57 276,317 0 7,278 162,654 106,385 7,665,292 بغداد

 %0.15 4,030 0 0 0 4,030 2,744,758 البصرة

 %49.88 899,682 94,447 0 316,329 488,906 1,220,396 دهوك

 %16.80 256,908 0 45,653 150,943 60,312 1,548,493 دياال

 %16.07 325,358 88,699 0 50,853 185,806 1,749,915 أربيل

 %7.10 85,909 0 0 26,770 59,139 1,151,152 كربالء

 %15.21 247,521 631 33,938 76,745 136,207 1,508,854 كركوك

 %0.82 8,659 0 0 3,292 5,367 1,050,580 ميسان

 %0.47 3,600 0 0 0 3,600 770,476 المثنى

 %5.40 79,269 0 0 0 79,269 1,389,549 النجف

 %46.37 1,278,916 1,344 1,117,431 49,757 110,384 3,524,348 نينوى

 %2.10 25,864 0 0 12,016 13,848 1,220,333 القادسية

 %37.48 478,405 0 363,463 75,150 39,792 1,509,153 صالح الدين

 %7.54 162,676 23,855 0 43,787 95,034 2,039,767 السليمانية

 %0.59 11,755 0 0 4,717 7,038 1,979,561 ذي قار

 %3.91 52,017 0 0 25,802 26,215 1,303,137 الوسيط

 %14.34 5,194,011 215,303 1,687,680 1,491,028 1,800,000 36,004,554 اإلجمالي

 %. 01كلم من مناطق تجمع النازحين حيث نسبة النازحين إلى سكان المجتمعات المضيفة أكثر من  4السكان الذين يعيشون في دائرة نصف قطرها   *        

 %. 21يعيشون تحت خط الفقر الوطني بزيادة  السكان )ناقص النازحين والمجتمعات المضيفة( الذين  **

 الجئ سوري غير معروف مكانهم ولكن تم إضافتهم إلى إجمالي الالجئين السوريين.    0991  ***
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 من العراق في المستضعفة الجماعات معاناة تواصلت
 القانون وانتهاكات الداخلي للصراع التراكمية اآلثار
 واالجتماعي، الطائفي والتوتر اإلنساني، الدولي
 الخدمات في االستثمار في المزمن والنقص ،والنزوح

 خاصةتبلغ نسبة المتضررون بصفة   .االجتماعية
 يعانون السكان من مليون 63 من المائة في 02.6
 إليها يضاف الصراع، عن ناجمة مخاطر متعددة من
 األساسية االجتماعية الخدمات على الحصول عدم

 . صحية حياة لضمانالمناسبة كما  ونوعا  

دارة تنسيقو  المأوىقامت مجموعات  سبتمبر، في  مبادرةمع  باالشتراك بالتعبئة( CCCM) المخيمات وا 
 متوسط أن التقييم هذا وجد. العراق كردستان إقليم في للنازحين العاجلة االحتياجات لتقييم REACH"ريتش" 
 0.6 من يقرب ما لديها األسروأن هذه  ،(3.2) أفراد سبعة من يقرب مام تتكون كردستان في ةالنازح األسر
 نصف من أكثركان و  المائة في 0 المرأة تعولها التي األسر انتشاربلغت نسبة  . الخامسة سن دون طفل

يمثل  التقييم هذا(. المائة في 02) 01 سن دون العراق كردستان إقليم في الذين تم تقييمهم النازحين السكان
 أنحاء جميع في ،داخليا   للنازحين شامل تسجيلب ستكملي   أن إلى يحتاجو  كردستان في للوضع عينة فقط

 .العراق

 

 

 : الوضع االنساني3الشكل 
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 للسكان تقدير إعداد مجموعة كل من لبط   الوكاالت، بين المشتركة الدائمة التوجيهية المبادئ إلى استنادا  
 هذه مجموعة كل وضعت. اإلنساني للتخطيط موضوعي أساس لتوفير إنسانية مساعدات إلى المحتاجين
 هؤالءبين  من. احتياجاتهم تحليل خالل جمعها تم بيانات إلى استنادا   المحافظات مستوى على التقديرات
 . ةعدلالم خطة االستجابة االستراتيجية في المستهدفة الحاالت عدد مجموعة كل تحدد ،السكان

 عن النظر بغض ضعفا   األكثر لفئاتل اإلنسانية المساعدة ضمان هو النزوح حاالت في الكبرى المعضلة
 المركزي العراقية على المستوى حكومةال لدى كبيرة قدرة هناكالفريق االنساني الق طري بأن  قري. مكانهم
 التالية المجموعات حددقد  الفريق االنساني أن من الرغم على  .اإلنسانية المساعدات لتقديم والمحلي
. الدولي المجتمع قبل من هماحتياجات تلبية ضرورةبال يعني ال هذاإال أن  للخطر، عرضة   األكثر باعتبارها

 المساعدة لتقديم والدولي، العراقي القانون بموجب المركزي،على المستوى  قياديا   دورا   العراق حكومة تلعب
 . العراق عموم في اإلنسانية

  األطفال

 سن دون األطفال عدد فاليونيس تقدر  .االرتفاع في المتضررين األطفال عدديتواصل  االزمة، تصاعد مع
 تتراوح العراق سكان من المائة في 46 كان وبالمثل، . 4104 عام في مليون 2.1 بأنه العمر، من الخامسة
 ،الصحة لتدهور خاصة بصفة معرضون النزاعات في األطفال  .4104 في عاما 09 و 01 بين أعمارهم
 وقت في بغداد في األطفال شللمن  حالتين ديأكت بعد  .التعلم فرص وقلة النفسية،المشكالت و  ،التغذية وسوء
 هناك يكن لم إذا األطفال بشلل لإلصابة معرضون العراق في طفل مليون 0.1 أن تبين العام، هذا من سابق
 التحصين حمالت لتنفيذالعراقية  الصحة وزارة العالمية الصحة ومنظمة فاليونيستدعم   .لهم كافي تطعيم

 . 0األطفال شللل تفشي أي لمنع العراق أنحاء جميع في التكميلية

                                                           
0
حمالت للتطعيم ضد شلل األطفال. هناك خطة لشهري أكتوبر وديسمبر لتعزيز التحصينات لجميع األطفال في  1، نفذ العراق 4102منذ يناير   

 البالد.
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 النازحينمن  160.311 من أكثر أن تشير التقديرات إلى
في  الدراسي العام يبدأ  (.سنة 02-2) المدرسة سن في

 وقد (. شهر من أكثر تأخر) اكتوبر 44 في العراق وسط
 أربيل محافظتيفي  العراق كردستان إقليم في المدارس بدأت

 غالبية حاليا   تستضيف التي دهوك، في ولكن. والسليمانية
 بداية لمدارسالنازحون ل احتاللمنع  ،النازحين السكان
 على هذا يؤثر سوف . الطالب من لكثير الدراسي الفصل
 المجتمعات: األطفال من مجموعات ثالثل التعلم فرص

 ،السوريين والالجئين المستضيفة، الكردية المدرسية
 نتيجة نيالكثير  ابيغ من الرغم على االمتحانات، دخول على قادرين األطفال كان وقد . العراقيين والنازحين

 14 في المقيمين النازحينتم إخالء  4102 سبتمبر 00 حتى -بسرعة المسألة هذه إلحاحيتزايد  . لنزوحا
 الخاصة االحتياجات ذوي األطفال تحديد تم كما . المدرسي ببدء العام للسماح دهوك محافظة في مدرسة

 .4خاص بشكل كفئة متضررة

 

  األقليات

 وجه على ذلك ويشمل . الحماية هي المتضررين السكانية األقليات أفراد تواجه التي إلحاحا   األكثر القضية
 ،واليزيديين ،والشبك ،المسيحيين الكلدانو  التركمان، مجموعات الحصر، سبيل على ليس ولكن الخصوص،

 الوكاالت قبل من فعالة خطوات اتخاذ ويجري النزاع، بسبب كبير بشكل الجماعات هذه تتأثر . واألكراد
  .المساعدات تقديم عند االعتبار في الجماعات هذه تواجهها التي المحددة أخذ المشكالت لضمان اإلنسانية

 وجه على تنظيم الدولة االسالمية بدأ المسلحة، المعارضة تشكلالتي  متعددةال مجموعاتال بين من
 أو ،ةمرتدالتنظيم  عتبرهاالتي ي والطوائف األقليات ضد محددة وحشية تكتيكات استخدام في مؤخرا   الخصوص

                                                           
4
تان ، حددت فرق المعاقين الدولية المتنقلة وقامت بتقييم النازحين ذوي االحتياجات الخاصة في مناطق التدخل في كردس4102أغسطس  30حتى   

سنة. من بين األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، تم تحديد  09% من األطفال ذوي االحتياجات الخاصة تحت سن 32العراق. من بين هؤالء، كان 
% إعاقة سمعية/ 09% إعاقات متعددة، 40% إعاقة حركية، 20% منهم.  تشمل اإلعاقات الوظيفية لألطفال الذين تم تقييمهم: 42طبيعة إعاقة 

 % إعاقة تعلم )إعاقة ذهنية(.3% إعاقة بصرية، 1اطب، تخ

 24: الممرضة شكرية إلياس، 4102سبتمبر  09الصورة: مخيم جارماوا بالعراق 

سنة، تعطي نقط تطعيم شلل األطفال لطفلة في مخيم جارماوا في دهوك. )المفوضية/ 

 جاسون أثاناسياديز 
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التي تنتمي  والقرى المنازل وهدم الدينية لألماكن نشطال تدميراليكتسب  ذلك، إلى وباإلضافة  .شرعية غير
 مما المجموعات هذه لدى االضطهادب شعورال تعميق يتمثل في ،ا  جتماعيوا ا  نفسي ا  عدب   األقليات هذه إليها

 هذا يكون أن المرجح من األقليات، دعمل الدولي المجتمع احتشد حين في  .على قدرتها على الصمود ؤثري
 المتعلقة المشكالت النزوح مناطقاألقليات في  وتواجه  .الدائر للصراع مستمرة ميزةسمة ماالضطهاد 

عات اجم بعضل العرق نفس إلى االنتماء الحاالت بعض في صاحبهاي التيو  ،متساويةبصورة  حمايةالب
 . رضة المسلحةاالمع

  والفتيات النساء

 الزواجو  واالتجار، الخطف عمليات زيادة على اإلنسانية والمصادر العراق حكومة من األدلة بعض هناك
 التي األسر ،أيضا    .جتماعياال النوع على القائم العنف من وغيره ،الجنسي واالستغالل ،القسري مبكرال

 األساسية االحتياجات تلبية على قدرة أقل كونت قد مماثلة، سياقات يف الدراسات إلى استنادا   النساء، تعيلها
 االعتداء عن فضال   والفتيات، النساء اختطاف نع متعددة تقارير هناك. رجال يعيلها التي األسر من

 سوف. المرأة حركةو  حرية على قيود وفرض المسلحة الجماعات ألعضاء ةالقسري ةالجنسي خدمةوال الجنسي،
 والفتيات النساءحصول ب يتعلق فيما وخاصة ،المتعلقة بالنوع االجتماعي للمسائل الشاملة الطبيعة تتطلب
  .للخطر المعرضين السكان جميعمساعدة ل الفعال التنفيذ لضمان القطاعات متعددة استجابة المساعدة، على
 التعليم في المشاركةعلى و  الفتيات حصول يرتبط مماثلة، سياقات من بيانات إلى استنادا المثال، سبيل على
 مطلوب الوثيق والتعاون التنسيقأن  يعني وهذا ،الكافية الصحي والصرف المياهخدمات  توفيرب وثيق بشكل
 . حلول إليجاد المجموعات بين

  المتضررين السكان ج وضع – 2

 االحتياجات لتلبية استراتيجيته تعديل أجل من الحالية االحتياجات تقييمب العراق في اإلنساني المجتمعيقوم 
 أهداف تحقيق نحو والتنمية التعافي المبكرمجال في  شركاءال مع عملال وفي نفس الوقت الفورية، اإلنسانية
يعني  وهذا البالد، أنحاء جميع في الوصولالقدرة على  ختلفت . واالستجابة التأهب زيعز تو  األجل، طويلة
 لديه مماأكثر  العراق مناطق بعض في الوضع حول المعلومات من مزيد لديه اإلنساني المجتمع أن غالبا  
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 حلول في االستثمار مع النزوح،ب المتعلقة اإلنسانية لالحتياجات االستجابةتمثل  . البالد في ىخر أ نكامأ عن
يحتاج . القطاعات متعددة استجابة من بد ال لذا،  .لوصوللمحدودية القدرة على ا نظرا   ،كبيرا   تحديا   دائمة،
 تتوافر أن يجب  .اإلنسانية الخدمات على الحصول لىإ البالد أنحاء جميع في ينالمنتشر  نو النازح السكان

 مصلحة في هو ما حول قرارات اتخاذ أجل من اإلنسانية والخدمات الحماية حول المعلومات لنازحينل
 . اإلنسانية والمساءلة المشاركة لضمان لنازحينل ضرورية واالتصال القيادة آليات . عائالتهم

 مجموعة هناك مكان كل في  .داخليا   النازحين ألزمة الستجابةل العاجل التحدي العراق في محافظة كل تواجه
 والمياه والغذاء والصحة والمأوى الحماية: ذلك في بما القطاعات، جميع في والثغرات االحتياجات من كبيرة

 محددة احتياجات هناك ذلك إلى وباإلضافة. الرزق كسب وأنشطة الغذائية غير الموادو  الصحي، والصرف
 عن فضال   اللوجستية القيودب تتعلق أخرى حيوية عناصرهناك . والعرق والعمر الجنس نوع بسبب تنشأ

 اإلنترنت، بشبكة واالتصال الالسلكي ذلك في بما الطوارئ، حاالت في االتصاالت خدماتتوافر  ضمان
 العراق، وسط مناطق في خاصة   ،المعنيين لألشخاص محدودال وصولال يتطلب  .اإلنسانية للعمليات

 . مختلفة ةاستجاب استراتيجيات

. قصوى كأولوية الغذاء االستطالع شملهمالذين  النازحين من االقل على المئة في 26 ذكر. الغذائي األمن
 من وبالتالي، ،الوقت لفترة من واسع نطاق على األصلية مواطنهم إلى يعودوا لن النازحين أن المتوقع ومن

 أن المتوقع من بينما ،4100 عام من األول الربع حتى األقل على الغذائية المساعدات ستمرت أن المتوقع
 تحليل خالل من  .الطويل المدى على العيشكسب  وسبل الغذائي ألمنلتدخالت ا حاجة هناك تكون

 هذه وتشمل  .الغذائي األمن انعدام التي تعاني من السكانية المجموعات من عدد تحديد تم ،المتاحة البيانات
 . النزاع من المتضررة المناطق في يعيشون الذين السكان وكذلك المضيفة، والمجتمعات النازحينالمجموعات 
 يونيو شهر في  .طارئة غذائية مساعدات من يحتاجون إلى نسبة تحديدل أيضا   المجموعات هذه تم تصنيف

بحوالي  يقدرإلى أن ما  أشار الغذائي لألمن سريع تقييم العالمي األغذية برنامج أجرى ،4102 عام
 النازحين أعداد زادت الحين، ذلك منذ . طارئة غذائية مساعدات إلى حاجة في النازحينمن  141.111

  .الحالي الوقت في شخص مليون 0.1 من ألكثر األولى األولويةالغذاء  كوني أن المتوقع ومن كبير، بشكل
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دارة تنسيقو  المأوى ت مجموعةوجد  من المائة في 33 إنفاقفي  األساسي البند هو الغذاء أن المخيمات وا 
 . العراق كردستان إقليم في النازحة األسر

 تم. العراق في الناس من كبيرة أعداد عليه تعتمد يذال نظام التوزيع العام تعطيل يإل الصراع أدى وقد
نظام التوزيع  على يعتمدون الذين( النازحين وا منليس) شخص ماليين 2 من ألكثر الغذائي األمن تعريض

 هناك المجموعة، هذه من. لذلك نتيجة للخطر ،الطاقة هم مناحتياجات من المائة في 01 من أكثرفي  العام
مجموعة  منض بالفعل واأصبح المئة في 41 أدنىالتي تمثل  الدخل مجموعة في شخص مليون 0.0 حوالي
المتضررين  األفراد بقية. طارئة غذائية مساعدات إلى اآلن ويحتاجون كبير حد إلى الغذائي األمن انعدام
 توجد ال حين في . الحالي الوضع استمر إذا الغذائي األمن انعداممجموعة  إلى ينضموا أن لخطر نو معرض
 الغذائي ألمنالخط األساسي ل بيانات تحليليشير  المضيفة، لألسر الغذائي األمن عن بعد محددة بيانات
 انعدام انتشار بالفعل يرتفع فيها مناطق إلىانتقلوا  النازحين من المئة في 09 أن لنازحينل الخرائط ورسم
 الغذائي األمن انعدام منتعاني  بالفعلأصبحت  المضيفة العائالت من العديد أن يعني مما الغذائي، األمن

 المتوقع من  .المناطق هذه في الغذائي األمن تقييم إجراء المهم من ويبقى  .فيه الوقوع خطرفي  أو
 شخص مليون 0.0 عدد قليل من والوصول إلى المضيفة، األسر في األفرادمن  440.111 حوالي فاستهدا

 عن النظر بغض الراهن، الوقت في النزاع، من المتضررة المناطق في الغذائي األمن انعدام منيعانون 
 . لوصولتسنح الفرصة ل عندما الطارئة التي تتم التوزيعات

 فضال   وديالى، الدين وصالح ونينوى األنبار في كبير حد إلى المحاصيل دورة تعطلت الدائر، الصراع بسبب
 طحن على المحليين السكان قدرة عدم ذلك إلى ويضاف  .شمالفي ال بابل محافظةو  جنوبفي ال بغداد عن

 من وكذلك والعراق، األردن بين البرية الطرق أن ر بالذكريجد أيضا    .األخيرة األسابيع في دقيق إلى القمح
 مما ،الدول هذه من القادم الشحن البري في حاد انخفاض إلى يؤدي هذا . آمنة تعد لم العراق إلى سوريا
في األسعار " تالعب" عن اإلبالغ تم بغداد، داخل  .الغذاء ذلك في بما الهامة، موادال في نقص في تسبب
 باهظة أصبحتالتي  الطهي وزيت والماء األرز مثل" الصعبة" المواد خاصة   حزيران، يونيو/ مطلع منذ

 في نقص عن اإلبالغ تم المناطق، بعض في . والكيروسين الكهربائية المولدات مع جنب إلى جنبا   التكاليف،
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 إلى النازحين حركةتؤدي  . األمن وانعدام الصراع بسبب وذلك المحلية، األسواق في الغذائية اإلمدادات
 . ضو عر مالوتراجع في  السوقعلى  ضغوط خلقإلى  لنازحينتجمعات سابقة لو  لالجئينا تجمع مناطق

له  التابعة المسلحة والجماعات تنظيم الدولية االسالمية سيطرة تحت القمح إنتاج حزام من كبيرة أجزاءتقع 
تم  العام هذا  [.الفاو] الماضي لعامفي ا طن 300.111 حوالي نينوى في السنوي القمح إنتاج كان  .مباشرة  
 توتراجع حقولهم فيالزائد  القمح المزارعين من العديد وترك ،اآلن حتى فقط طن 029.111 حواليبيع 

 إلى / تشرين أولأكتوبر منتصف من المتضررة لمحافظاتفي ا القمح زراعة تبدأ فترة  .حاددخولهم بشكل 
 من نو المزارعأن يتمكن  الضروري من  .والظروف البيئية الزراعية للمناطق تبعا   ثاني تشريننوفمبر/  أواخر

 مثل) األخرى الزراعية والمدخالت جيدة نوعية ذات بذورالحصول على  وكذلك أراضيهم إلى الوصول
 (. والوقود األسمدة

 وفي حيواناتهم، تغذية في للرعاة صعوباتفي  األمن انعدام تسبب. الحيوانية الثروة قطاع أيضا   تأثر وقد
 لتفشي متزايد خطر هناك ذلك، إلى باإلضافة . المواشي بيع أو عن التخلي على همأجبر  الحاالت بعض

 االلتهاب متالزمة فيروسل تفشي هناك كان  .البيطرية والخدمات اتالتطعيم تتوقف حيث الحيوانية األمراض
 المرض وهو الصراع، قبل ما فترة في العراق في اإلبل بين( MERS-COV) كورونا أوسطية الشرق الرئوي
 خرىاأل األمراض تؤثر أن يمكن  .دون فحص تركت إذا اإلبل قطعانالقضاء على  على القدرة لديه الذي
 علىالمحلية.  الحيوانات على خطير بشكل والبروسيال،( FMD) القالعية الحمى مرض مثل للحدود، العابرة
 .المقبلة األشهر في البيطرية الخدمات لتقديم األولوية إعطاء يجب ،النحو هذا

 عرضة( EIA) الدولي ربيلأ مطار الى التي تصل الغذائية المعونة أن هي صلة ذات أخرى مسألة وهناك
 صواريخال أو رضيةاأل نيرانال تهديد بسبب المطار/  الجوي لمجالالمتكرر ل غالقاإل ذلك في بما ،للتوقف
 . جو /أرض

بمجرد إخالؤها، سوف  . العراق كردستان إقليم في امعظمهو  المدارس، من العديدالنازحون  يشغل. التعليم
 المياه مرافقأن  األبحاث تظهر . الصحي والصرف المياه مرافق وخاصة   المدارس، من العديد يتعين تجديد

 األضرار المادية التقييماتتحدد  سوف. ساالمدر في  للفتيات بالنسبة خاصة   مةمه المناسبة الصحي والصرف
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 بين ستكون التكاليفأن  تظهر دهوك في والتعليم التربية مديرية تقديرات ولكن ،إصالحها وتكاليف الفعلية
 ميتعل أماكن إلنشاء ملحة حاجة هناك ،تالمخيمابينما يتم إنشاء   .الواحدة لمدرسةل دوالر 9111إلى  2111
 على ينقادر  النازحين معظم وكان . النازحين لألطفال المخيمات داخل للعب مساحات كافية مع آمنة بديلة

  .تعليمهم مواصلة على ينقادر  ونكوني وسوف البكالوريامن شهادة  04 و 9 الصف امتحانات في المشاركة
 لم جماعات المعارضة المسلحة يشاركون في الذين األطفال إلى شيرالتي ت األدلة بعض هناك ذلك، ومع

 . االمتحانات في واشاركي

 عملال اإلنسانية والجهات السلطات على يجب. المأوى
 حلول لتحديد الخاص، القطاع مع ذلك في بما ،معا  

 خيارات تحسين االقتضاء، عند أو، بديلة،معيشية 
 والسالمة الحماية ضمان يمكن عندما الحالية اإليواء
 المائة في 24 يقيم الحاضر، الوقت في . والكرامة

 رساالمدو  المساجد في( النازحين من ةأسر  011.111)
 43.111) المهجورة المباني فيو  ،(أسرة 01.111)

 42.111) ومناطق عشوائية مخيمات فيو  ،(أسرة
 المحليين والسكان المضيفة المحلية والمجتمعات المناطق الرسمية والمناطق العشوائية في النازحون  (.أسرة
 حاجة في ،النزاع من المتضررة المناطق في

 للحياة المنقذة األساسية الحماية إلى ماسة
 الصالح الماء بما في ذلك اإلنسانية والمساعدات

 ووسائل تمخلفاال مناآلمن  والتخلص للشرب،
 السريعة العالمية التعبئة تواجه  .الكافية النظافة

مثلما  كبيرة تحديات النازحين ألزمة ستجابةلال
 المأوىبتوفير  يتعلق فيما تحتوى على إمكانيات

 الحاجة مع هذا ويقترن . الغذائية غير والمواد

، العراق: النازحون الذين يعيشون في مباني غير 4102سبتمبر  00الصورة: 

  (OCHA/Iason Athanasiadis)مكتملة في دهوك في العراق.
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 التغطية لضمان به التنبؤ يمكن لمجموعاتل نظام ظل في الشركاء من العديد مع األنشطة تنسيق إلى
  .الشاملة

 لنازحينعشوائي ل قعمو  0111 من وأكثر داخليا   للنازحين مخيما   43 هناككان  ،4102 سبتمبر 0 حتى
 التوسع في نتيجة ا  واسع البيئي األثرمن المتوقع أن يكون  النزوح، من مزيد توقع معو  ،العراق في داخليا  

. البالد أنحاء مختلف في حاليا   يشغلها النازحون المدارس من العديد فإن ذلك، إلى وباإلضافة  .اتمخيمال
 مرافق على الحصول فرص محدودية مع مالئم، مأوى دون العراء في حاليا   ضعفا   األكثر نو النازحيعيش 
 . الصحي والصرف للشرب الصالحة المياه

 111.111 حوالي أن ،مؤخرا   العراق في نازح مليون 0.1 تقييم أساس على المتاحة المعلومات وتشير
 من ونعانعلى األقل ي شخص 921.111 وأن الطوارئ حاالت في المأوى إلى ماسة حاجة في شخص
دارة تنسيق المأوى و  مجموعة من قبل تقييمهم تم الذين ثلث من أكثركان  . الغذائية غير المواد نقص وا 

 أو المكتملة غير والمباني( المائة في 6) الخيام فيو  ،(المائة في 42) جماعية مالجئ في يقيمون المخيمات
 دعم إلى التي تحتاج ضعفا   األكثر المجموعة ميجعله مما ،كردستان العراق في( المائة في 00) العراء
ذكروا أنهم  الخيام في يعيشون الذين ةلنازحا األسر من المائة في 43 أن ،ومن المثير للدهشة. عاجل

 . الحالية إقامتهم أماكنيتقاسمون 

 ه من بين هؤالءأن( 4102 سبتمبر) DTM للهجرة الدولية المنظمة خالل مناألخير  التكميلي تقييموجد ال
 02) المكتملة غير والمباني ،(المائة في 02) الدينية المباني في األكبر الجزء يميق أغسطس، منذ النازحين

 . 6(المائة في 3) والمخيمات( المائة في 1) والمناطق العشوائية ،(المائة في

 مؤقت مأوى وجدوا الذين النازحين السكان من كبير لعدد الفور على أيضا   البديلة المأوى حلول يجب تحديد
 المجتمعات في واالجتماعية التعليمية األنشطة استئناف يؤجلون وبالتالي - الدينية والمباني المدارس في

 النازحين من تحديدها تم التي الضعيفة للفئات لمأوىمحسن ل بديل توفيرل الملحة الحاجةتتطلب  . المضيفة

                                                           
3
  4102سبتمبر  DTMنظرة عامة على األزمة العراقية، المنظمة الدولية للهجرة،   
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 43 اآلن حتى العراق كردستان إقليمحددت سلطات   .لمأوىل مناسبة بديلة خيارات وتحديد مبتكرة أساليب
 . شخص 421.111 تسع حوالي اتمخيملل موقعا  

 المجتمعية المرافقحيث يحتل النازحون  مشبعة المضيفة المجتمعات في االستيعاب على القدرةأصبحت 
 أو مستأجرة منازل في أو أقارب مع يعيشون الذين إلى باإلضافة والمساجد والكنائس المدارس مثل األساسية
 هذه الستعادة السرعة وجه على ومستدامة للحياة قابلة بدائل إلى حاجة هناك وبالتالي . والفنادق الشقق

 ذلك في بما ،معا   تعملأن  اإلنسانية والجهات السلطات على يجب . المضيف للمجتمع األساسية الخدمات
 حيث الحالية اإليواء خيارات تحسين االقتضاء، عند أو، البديلة،المعيشية  الحلول لتحديد الخاص، القطاع
 . والكرامة والسالمة الحماية ضمان يمكن

 أجل من المضيفة المجتمعات في ممساهماته على للحفاظ دعم يحتاجون إلى النازحين السكان بعض
 تقييم إلى الحاجة أيضا   الحالية الخطط تشمل . األساسية الموادب أسرهم ودعم مستأجرة،ال مساكنالب االحتفاظ
يجاد  مؤقت مأوى وجدوا الذين أولئك بين ضعفا   األشد النازحة األسر في االستقرار لتحقيق تخفيف تدابير وا 

 ،المالية والموارد المدخرات ةليطو ال النزوحتستنزف مدة  سوف . مستأجرة مساكن في أو مضيفة عائالت مع
 المجتمع معاناة وتقليل الثانوي، النزوح لتجنب المناسبة الخطط وتنفيذ الضعف مواطن تحديد الضروري منو 

 . االجتماعية التوترات من والحد المضيف المضيف

تنسيق و  المأوىمجموعة تقييم  وجد  .الصحي والصرف المياه تدخالتتتقاطع  . الصحي والصرف المياه
دارة  ( التوالي على المائة في 30 و المائة في 16) ودش مرحاضلديها  النازحين أسر معظم نأ المخيماتوا 

 المراحيض كانت ،أيضا   . العراق كردستان إقليم في
 ضيحاالمر  في شيوعا   كثراأل النوع الجماعية

 ذلك، على وعالوة(. المائة في 20) المستخدمة
في النهار  والحمامات المراحيض إلى الوصوليختلف 

 .ليلال عن

 جودة ضمان يجب الصحية، السلطات مع بالتعاون
 (OCHA/Iason Athanasiadis)، العراق: 4102سبتمبر  00الصورة: 
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شغل  مع. المياه سالمة مراقبة أنظمة إنشاء في والمستفيدين المحلية لسلطاتل دعمتقديم ال يعني وهذا . المياه
 دعموالنظافة الشخصية  الصحي والصرف المياهيجب على مجموعة  ،لمدارسل النازحين من كبير عدد

 إجالء يتم عندما بحيث ،المتضررة المدارس في الصحي والصرف المياه مرافق لتأهيل التعليم سلطات
 إنشاء المخيمات، يتم عندما ،أخيرا    .آمنة تعليمية بيئة المضيفة المجتمعات من األطفال يجد النازحين،
بالمعايير  االلتزام يجب  .وتجانس قينست إلى والنظافة الصحي والصرف المياهمرافق و  المأوى تنفيذيحتاج 

 إلى اإلغاثة توفير عن فضال   المحلية المجتمعات الستفادة النظمإقامة  ما أمكنوحيث السلطات، اعتمدتها التي
 . النازحين

 ال كبير، بشكل ضو عر مال تعتمد على أن يمكن والتي - العاجلة الصحي والصرف المياه تدخالت تؤدي
ومقالب  للبيئة الملوثة البالستيكية المواد من كبيرة كميات إلى غالبا   - النظافة ومواد المياه توزيع في سيما

 لمنع الجيولوجية الظروف االعتبار في مراحيضال بناءأن يأخذ  يجب الصحي، للصرفبالنسبة   .القمامة
 بين التوازن لتحقيق نسانيةاإل عمليةال تحتاج االعتبار، في هذاأخذ  مع . الجوفية المياه مصادر تلويث

 من االنتقال مثل) المحلية البيئة على الضارة واآلثار الحياة إلنقاذالعاجلة  الصحي والصرف المياه تدخالت
يحمل  بالمثل  (.البلدية ةالشبك من وصالت مد ثمفي فناطيس  الماءنقل  إلى  المعبأة المياهزجاجات  توزيع

 زيادةيشمل  ،جدا   ثقيل بيئي عبء جماعية مراكز أو/ و مخيمات في يعيشون الذين السكان من كبيرال عددال
دارة سوف تدافع مجموعة تنسيق  . الخ التربة، ودك الخشب، وجمع التلوث،  الخدمات مقدمي معالمخيمات وا 
 . المخيم حياة دورة طوال البيئية اآلثار من للتخفيف

 المشاكل لتعدد ويتعرضون والفرات، دجلة نهري من بالقرب أيضا   العراق سكان من العظمى الغالبية يقيم
مكانية الملوحة، ةاديز  المشكالت وتشمل  .هذه المياه مصادرب المرتبطة انهارت  إذا فيضانات حدوث وا 

 عن فضال   ،وتركيا سوريا من الزراعيةالمواد  وتهريب ،حديثةالو  ،الفلوجةو  الموصل، مثل رئيسيةال سدودال
 أن والواقع  .جماعات المعارضة المسلحة أو الحكومة قبل من للمياه التحتية للبنية المتعمد اإلتالف

 األسر، من مئات عدةل السريع النزوح في تتسبب 4102 عاممطلع  في الفلوجة سد من ةالمتعمد الفيضانات
 حول جدية مخاوفإلى  األخيرة المتقطعة والصيانة الموصل سد لبناء المستقرة غير الطبيعة تأد حين في
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 مراقبةإال أنه يجب  فورية،إلى تدخالت إنسانية  الحاجة وعلى الرغم من عدم . نينوى في كبير فيضان حدث
 . هاب المرتبطة المياه وشبكاتالثالثة  سدودال

 عدا  ب   لنازحينل االنتشار الواسع أضاف. الصحة
 حيث من اإلنسانية الصحية الستجابةل ا  صعب

 التي الظروفعلى  المناسب الوقت في التعرف
 الذين لمرضىل المنتظم والرصدالنازحين  حياة تهدد

 الظروفتشكل  . المزمنة األمراض من يعانون
 إلصحاحوا المياهسوء خدمات و  المتردية المعيشية

 ويجري. المعدية األمراض لتفشي كبيرا   تهديدا   ئالبي
 كشفلل المنتظمة المراقبة لضمان حلول استكشاف

 . والناشئة المحتملة ضامر األ تفشيل االستجابةو  عن

 من كل في الصحية الرعاية تقديمعلى  األزمة أثرت
 ونينوى نباراأل) للخطر األمنالتي يتعرض فيها  المحافظات في  .النازحينمناطق استقبال و  النزاع مناطق
تم اإلبالغ عن ) القصفنتيجة التفجيرات و  الصحية المرافق من عدد تضرر( وكركوك الدين وصالح وديالى

 وديالى وكركوك واألنبار نينوى في الصحية المرافق تضررت قدف (. الصحية المرافقمن  ثالثةل ةكبير  راضر أ
 في الصحية المرافقتتعطل  أخرى، ناحية من  .المدنيين من ضحايا سقوط عن اإلبالغ وتم الصراع خالل
مدادات والكهرباء الموظفين نقص بسبب كثيرا   وكركوك، الدين وصالح ونينوى وديالى االنبار  تغيري. المياه وا 
  .الصحية الخدمات تقديم في كبيرة اضطرابات لوحظت فقد ذلك، ومع المنطقة، في الصراع لشدة تبعا   الموقف

 .نينوى في 4102 أغسطسفي  الوضع لشكال وضحوي

 إلى المتخصصين، الغالب في الصحة، مجال في العاملين من المائة في 20 من أكثر فر نفسه، الوقت وفي
ال تتوافر   .المنشأ أماكن في التوليدية والرعاية اإلصاباتعالج  مجال في فجوة يترك مما أمنا  أكثر  مناطق

 والماء الكهرباءيتكرر انقطاع   .قلطر ا الحركة على صعوبة بسبب بانتظام والمعدات األدوية من اإلمدادات
 سواء - المتوفرة الصحية الخدمات للنازحين السريع التدفقالتهم  ،توقنفس ال فيو  . الوقود نقص بسبب
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 توقف بعد خاصة   ،على النفاد البشرية المواردو  الطبية والمستلزمات األدوية توشك . العالجية وأ الوقائية
 الصحيين الموظفين رواتب تدفع لم ذلك، إلى باإلضافة  .حزيران /يونيو منذ بغداد من الصحية اإلمدادات
 معظمتعرض  مع . 4102 عام الثاني كانون /يناير منذ العراق كردستان إقليم في في الحكومة العاملين
 الكبد والتهاب اإلسهال،) المعدية األمراض وحدوث انتشارشهد  ،ةخطر  ةيمعيش ظروف يإل النازحين

 السكري،) مزمنة أمراض من يعانون الذين األشخاص فإن وبالمثل،  .مضاعفة زيادة( والحصبة والتيفوئيد،
 أثر قد الحالي الوضع فإن ،وأخيرا   . العالج على الحصول في ةمحدودفرص  ملديه( الخ الدم، ضغط ارتفاع
 ذات للمجموعات بالنسبة خاصة   منة،الوالدات اآلو  اإلنجابية الصحة شحنات على الحصول على كبير بشكل

 النظام على العبء فإن ذلك، على وعالوة . الصحية الرعاية خدمات على الحصولالمحدودة في  فرصال
 . المضيفة للمجتمعات الخدمات توافر على شديدا   تأثيرا   يؤثر القائم الصحي

دارة وتنسيق  المأوىحشدت مجموعة  سبتمبر، في. الشتاء فصل  لتقييم REACH "ريتش" مبادرةو  المخيماتوا 
 الغذائية غير والمواد المأوى على خاص بشكل التركيز مع العراق، شمال في للنازحين العاجلة االحتياجات

تغطية على  وجود عدم في ظل الشتاء، أشهرقتراب ال النازحين من قليل عدد إعداد تم . الشتاء فصل مجابر ل
 الحد أقل من طفل لكل الشتاء ومجموعات والبطانيات السجاد عدد متوسطبلوغ و  التدفئة نظمةأل واسع نطاق
 ثالثةمع  الدراسة شملتها التي الخيام منفقط  المائة في 4 توافقت  .الغذائية غير المواد معايير من األدنى

 قدرةو  ،عامود للخيمة وجود ،المفروشاتو  الكافية غطيةاأل) لشتاءفصل ال األدنى الحد رييامعمن  متطلبات
 حجم متوسطبلوغ  مع . 6.2 الواحدة لألسرة البطانيات عدد متوسط كان  (.بأمان على استيعاب موقد خيمةال

 األسرة أفراد من فرد كل لحماية كافيةهذه البطانيات  تكون أن المرجح غير من ،أفراد ةستأكثر من  األسرة
 األحذية، من تتألف) الشتوية المالبس مجموعة متوسط كان ذلك، على وعالوة  .القاسية الشتاء ظروف من

 الشتاء لفصل المعيار أن حين في ،1.40 العمر من عاما 04 سن دون طفل لكل( وسترة الدافئة والسراويل
 عرضة المكتملة غير أو مفتوحةال المباني في يعيشون الذين نو النازحيكون  سوف . طفل لكل مجموعتين هو

 . الشتاء أشهر خالل التدفئة أنظمة دائمبشكل  همل تتوافر لم إذا خاص بشكللظروف الشتاء القاسية 

 ستجابةا خطط من كجزءفي العراق  الشتاء فصلشاملة ل قوية استراتيجية عدادإل ملحة حاجة هناك
 المائة في 23 و المائة في 91  الجماعية، والمالجئ المخيمات في المقيمين النازحينبين  من  .المجموعات
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 العراق في الحرارة درجات قصىأ بين  .4102/4100 فصل التشاءل التدفئة أنظمة تتوافر لهم لم التوالي على
 محافظة وصحراء الشمال مناطق في القاسية الشتاء ظروف وبداية( مئوية درجة 01 تفوق حرارةال درجات)

 تتطلب  .كبيرة صحية مخاطر إلىذلك  يؤدي سوف المأوى، كفاية عدم مع جنب إلى جنبا   الغربية، االنبار
دراج متأنية دراسة العراق داخل الجغرافية واالختالفات الشديدة الموسمية المناخية الظروف هذه  لمكون ثابت وا 
سوف  وهذا . الغذائية غير والمواد المأوىتخطيط وبرامج  ممارسات جميع في بها المرتبطة ضافيةاإل تكلفةال

 األطفالاألسر التي تعولها و  والنساء والحوامل السن كبارو  للشباب، وخاصة بالفعل، صعبةال ظروفيعقد ال
 إعداد وتفعيل الضروري من ،اتولوياأل من األساسية الفورية االحتياجات تلبيةفيها  يعد بيئة في  .والعجزة

 عنصرا   والدولية واإلقليمية الوطنية اإلمداد خطوط تأمين سوف يكون . تأخير دون الشتاء فصل استراتيجية
 . الغذائية غير الموادو  المأوىمواد حزمة كبيرة من   ومعها ،الشتاء فصل استراتيجية في رئيسيا  

 ذلك في بما اإلنساني، الدولي والقانون اإلنسان لحقوق النطاق واسعة انتهاكاتب األزمة تميزت. الحماية
 األساسية،واإلمدادات  الخدمات إلىالمجموعات المهمشة  وصول وتقييد المدنيين، تستهدف التي الهجمات
 غير واالحتجاز جنيدالت ذلك في بما األطفال، ضد جسيمةال نتهاكاتالوا االجتماعي نوعال على القائم والعنف
 على القائم والعنف على المساعدات، صولحال في والمساواة اإلنسان، حقوق انتهاكاتسوف تظل  . القانوني

 األفراد إلى والوصوللتحديد  لياتتعزيز اآل ستمري سوف  .اإلنسانية االستجابة ضمن أولوية جتماعياال نوعال
 . والمعوقين والمسنين واألطفال النساء الحصر، ال المثال سبيلعلى  ذلك في بما للخطر، المعرضين

التي تراعي  ستجاباتالا كفاية عدم هي منها واحدة مختلفة، عوامل من النازحين حماية اهتماماتتنبع 
 مخاطرتزيد من تفاقم و  كبيرة والطائفية العرقية االنقسامات  .اإلنسانية والسلطات الوكاالت قبل من الحماية
عمليات  نتيجة األولي النزوحقد تؤدي موجات  . المختلفة السكانية المجموعات بين االجتماعية التوترات

 عنيفةال للمواجهات نتيجة( رابعة أو ثالثة، أو) ةثانويموجات نزوح  إلى حلفاؤهو  تنظيم الدولة االسالمية
لم يتم معالجة  .األحوال أحسن فيعدم الترحيب بهم  أو األحوال، أسوأ في المضيفة المجتمعات مع محتملةال

 األكثر األساسي العامل هاإن القول ويمكن العراق في المختلفة العرقية المجموعات بين التاريخيةالتوترات 
تم  وقد . المضيفة والمجتمعات الجدد النازحين بين وخاصة المجتمعات، بين التوترات تصاعدفي  أهمية
في محافظات  العراق كردستان إقليم يإل العراق ووسط جنوب من النازحين وصول ضد احتجاجات عدة تنظيم
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 لم إذاسوف يجبرون على المغادرة  النازحين أن السلطات من تصريحات هناك كانت كما  .والسليمانية أربيل
 . المضيف البلد سكان مخاوف تعالج

وثائق  دمرت أو فقدوا الذين للنازحينبالنسبة   .الوثائق فقدان هو جميعال واجههاي التي الرئيسية ةشكلالم
 إلى لعودةا هي الستخراج بدل فاقد لهذه الوثائق الوحيدة الطريقة ،ممنازله من الفرار عملية هويتهم أثناء

 في ممكن غير العودة هذه احتمال للكثيرين بالنسبة . األصلية السجالتب فيها االحتفاظ يتم التي محافظةال
 وجوازات المدنية والبطاقات الجنسية، بطاقاتاالتحادية في عملية إصدار  تتحكم وزارة الداخلية  .الوقت هذا

 (. التموينية صالحص) العام التوزيع نظامبطاقات  إلى الوصولعلى  التجارة وزارة تسيطر حين في السفر،
 وجه علىنظام التوزيع العام  بطاقات كما أن والمهجرين الهجرة وزارة مع للتسجيل الوثائق هذه ملء يجب

 األسر تحتاج. الوزارة عليها تسيطر التي النقدية التحويالت لتلقي المسجلة للعائالت مطلوبة الخصوص
 اإلقامة تصاريح على وللحصول المدن ومراكز المحافظات لدخول الهوية وثائق تقديم إلى أيضا النازحة
أن هذا اإلجراء غير  من الرغم على الهوية وثائق تقديم على النازحين داخليا   تسجيل إجراءات دعتموت. المؤقتة
 . المحلي لتفسيرل الحالية المساعدة تخضع شروطو  المحافظات، جميع في موحد

 عددا   العراق كردستان إقليم في النازحين تجمعات أماكن في أجريت التي الحالية السالمة مراجعة نتائج كشفت
 إلى مسافاتب عد ال) مخيمال تخطيط المثال سبيل على  .جتماعياال نوعالب المتصلة الحماية قضايا من

 ومرافق ،الواحدة غرفةال أو خيمةال في كثافة األعدادو  المراحيض، في مناسبة إضاءةعدم وجود  المراحيض،
 مثل عامة أماكن في نو النازحيقيم  ذلك، على وعالوة . مشاكل سببي( ةشتركالم الصحي والصرف المياه

 معدومة أو األمنوجود نسبة ضئيلة من  مع الطرق طول وعلى والكنائس، المفتوحة، المكتملة غير المباني
 وطبقا   . والفتيان والفتيات للنساءللعنف القائم على النوع االجتماعي  مخاطرالظروف تمثل  هذه كل . تماما  

 إلى والرجال النساءيحتاج كل من و  قلق مصدر يةنفسال الصحةتمثل  مماثلة، سياقات منالمكتسبة  لخبرةل
 جانب إلى المناطق العشوائية أو المخيمات في المكتظة المعيشية الظروف تؤدي  .والمساعدة النفسي الدعم
 الرجل بين االجتماعية اتعالقال  .األطفال ضد والعنف ةيحميمال في العالقة العنفإلى  ،البطالة خطر
وبالتالي،   .المساعدات إلى الحقا   الوصول تفاقم إلى تؤدي وسوف ،بالنزوح تتأثر نأل احتماال   أكثر والمرأة
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 للمجتمعات االجتماعي المال رأس تدهور من المزيد لمنع جوهريا   أمرا   المرونة وبناء االجتماعي التماسكيعد 
 . للعنف محتملال تصعيدالو  المحلية

بسبب  عراقي مليون من أكثريظل  ،4102 عام في داخليا   نازح مليون 0.1 إلى باإلضافة .العيش سبل
 بسبب مرات عدة بعضال نزح [. المفوضية] العراق داخل مشردين 4111-4112 و 4116 العنف في

 جميع تشمل حاجة هي والتي الرزق، كسب فرص على النزوحمدة  وطول أسبابتوثر  . العنف اندالع
 الرزق كسب مهارات فقدوا أنهملدرجة  طويلة لفترة الناس نزح الحاالت، بعض في. والقطاعات التجمعات
 مواد األساسيةوال طعامهم توفير إمكانية وفقدوا هموظائف أو شركاتهم وأ حقولهم تركل لناسااضطر . األصلية
لديهم احتياجات  تكون نأل نو النازحيميل  األولى، المرحلة هذه خالل  .مؤقتا   األقل على للحياة، المنقذة

 . النزاعب ينأثر المت من غيرهم من تضررا   أكثر ونكونيو  أساسيةو  متعددةمعيشية 

 المائة في 44 و المائة في 42.4) اإلجمالية المعدالت من بكثير أعلى العراق في الشباب بين والفقر البطالة
 الذين) والنساء الرجال الشباب من يشكل (. 42-00 بين أعمارهم تتراوح الذين للشباب بالنسبة التوالي، على
 في 02 ، تشارك الوطني المستوى على . العراق سكان من المائة في 41( 49-00 بين أعمارهم تتراوح
 عدمب كبير حد إلى تأثر الذي العام القطاع في هم العاملين معظم . العمل سوق في النساء من فقط المائة

 غيرها من المشروعاتو البناء  مبادرات التي تمول العامة األموال تكن لم. الوطنية الميزانية على الموافقة
نهاء المختلفة المشاريع توقف إلى أدى مما متاحة، األخرى والخاصة العامة  أنحاء جميع في العمل عقود وا 
 لتحقيق الحكومية والخدمات الوظائف على ونيعتمد نينوى في يعيشون الذين أولئك من العديد كان . العراق
 سيما ال إشكالية، العمل سوق إلى الوصول على النازحين قدرةتظل   .اآلن توقفت والتي الغذائي، األمن
 . عمل تصريح على الحصول منهم يطلب حيث العراق، كردستان إقليم في األكراد غير لألشخاص بالنسبة
دارة تنسيق و  المأوى ت مجموعةوجد  العمل فرص إلى الوصول كان العراق كردستان إقليم في أن المخيماتوا 

 . النازحين من المائة في 41 التي ذكرها جلاأل ةطويل اتاالهتمامثالث 

 إلى النسبة هذه ترتفع الريفية المناطق في ولكن الزراعي، القطاع في النساء من المائة في 61 نحو تعمل
 النساء إخبار يتم. للمرأة االقتصادي االستقالل تؤدي التقاليد االجتماعية إلى تعقيد ذلك، ومع . المائة في 10

 بغداد، مثل الكبيرة المدن خارج والمناطق العراق جنوب في تحفظا   األكثر المجتمعات في وخاصة العراقيات،
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 معالجةإن . الذكور من األسرة أفراد أحد قبل من تقييده يمكن نعملهأن  أو محدودة، نعمله فرصبأن 
 ال ،عدم إهمالها ينبغي ولكن معقدة،هي عملية  الجنسين متساوية بينبطريقة  العيش سبل وتعزيز البطالة
 االجتماعية تقاليدال هذه  .المتضررة األسر أكثر بين من هي النساء تعيلها التي األسر أن إلى بالنظر سيما
يمكن توجيه  التقييم معلومات من مزيد غياب في وبالتالي، العراق، إلى نوعها من فريدة ليست المساواة وعدم
 .المنطقة هذه في الصراع سياق في االجتماعي للنوع حساسة بطريقة العملو  المعرفةطريق زيادة  نع مجاالبر 

 ومساعدة المدخرات، استخدام يشمل وهذا. كبير بشكل والالجئين داخليا   نيالنازحتتشابه مصادر الدخل بين 
 العمالة مثل بديلة دخل مصادر توجد كما  .اإلنسانية والمساعدة األسرة ودعم والتسول المضيفة، المجتمعات

 األسرةال يكفي دخل  المعيشة وغالء األجور تدني بسبب . الذاتي والتوظيف يومي، أجرب والعمالة المؤقتة
 الغذاء/ للدخل الرئيسي المصدر للكثيرين بالنسبة  .األسرة بقاء لضمان األساسية االحتياجات تغطيةل عادة  
 السكان على طو الضغ وزيادة األزمة استمرارية تؤدي أن المرجح من  .األغذية العالمي برنامج مساعداتهو 

 من قليل عدد ملديهالسكان  معظم . إلى استمرار تدهور األمن الغذائي محدودة موارد بالفعلالذين يتقاسمون 
 على يحصلون الناس بعض أن التقارير وتفيد  .لنزوحهم ةالسريع لطبيعةل نظرا   أو ال يملكون شيئا   ممتلكاتال

( عائلة لكل عراقي دينار مليون 0) التسجيل عند نقدوال المياه، سيما ال السلطات، من المساعدة بعض
 . الغذاء في توفير المجتمعاتتساهم و 

. المناطق بعض في بالفعل واضح هو كما قويا   صعودا   زلامنال اتجار يوا الوقود أسعارمن المتوقع أن تشهد 
 غرفة أو شقة أو منزل واستئجار السكن، أماكن مقابل يدفعون( المائة في 42) ةازحالن األسر ربع من أكثر
 المال من القليل مع منازلهم تركوا الذينأسر النازحين  اإليجارمن المحتمل أن تمنع أسعار .  فندق في

 . فنادق أو شقق في اإلقامةمن  عمل على الحصول فرص لديهم ليس والذين

 النازحين من العظمى الغالبيةتقيم  حيث العراق، كردستان إقليم محافظات في خاصة بصفة الحال هو هذا
 األسر من كبيرة أعداد وصولب أيضا   العراق وجنوب بغداد مناطق تأثر من الرغم على والسكان، والالجئين

 إعالن محافظ مع للنازحين، المأوى لةشكم لمعالجة العراق حكومة تعمل ما، حد إلى  .المأوى تتطلب التي
 مليون 02) عراقي دينار مليار 41 خصصتقد  مأوىوال للنازحين العليا اللجنةسبتمبر أن  2 يوم بغداد
 . المحافظة شرق في النهروان مناطق في النازحة لألسر منازل لبناء( دوالر
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تواجه  أيضا   . الصراع أو الحدود من القريبة المناطق في وضوحا   أكثر التجارة على الصراع تأثيريعتبر 
 ذلك في بما: سوريا في المحلية المجتمعات مع والتفاعل العيش سبلتثور مشكالت  حيث العراقية الجاليات
 الذين( وتركيا ولبنان واألردن العراق مثل) المزارعين أو الحدود عبر واألقارب الموسميين والعمال التجار
 العيش سبل فقدان اآلن تواجه سوريا، من المدعومة الزراعيةوخدماتهم  ممدخالته على الحصول على اعتادوا

 اليد وتوافر المنافسة وزيادة لمنتجاتها األسواق وفقدان المدخالت تكاليف الرتفاع نتيجة الدخلتدهور و 
 . العاملة

 المعرفة للحصول على اتصال قنوات إلىالسكان  وصول حيث من .المحلية المجتمعات مع التواصل
 حديث تقييم في المشاركين معظم أثارها التي ىاألول القضية كانت اإلنسانية، االستجابة حول والمعلومات

الرسائل و  التقليدية االتصال لخدمات ستخدمت  التي و  ،ةالمحمول همهواتف شحن صعوبةهي  الوكاالت متعدد
 إلى الوصول . اإلنترنت إلى وللوصول الراديو إلى لالستماع ستخدمت   ما وكثيرا   SMSالنصية القصيرة 

 . الراهن النزوح بسبب النازحين مجتمعات بين جدا   محدود المطبوعة اإلعالم ووسائل واإلذاعة الفضائيات

 المجتمع أفراد من العديد أن المتضررين لسكانل االتصاالت الحتياجات األخير الوكاالت متعدد تقييمال أبرز
األماكن العشوائية و  مخيماتال في داخليا   النازحون. المعلومات على الحصول كيفية معرفة في صعوبةيجون 
 وقد  .المعونة منظماتالمختلفة ل واالختصاصات المهامو  المتاحة الخدمات نع للغاية سيئة معرفةلديهم 
 على يحصل من ال يعرفون أنهم ودهوك أربيل في مخيمات في يعيشون الذين المجتمع أفراد بعض اشتكى
 ت النساء الالتي شملهنسلطوقد  . المخيم داخل خاطئة معلوماتو  شائعاتوجود  واوذكر  ومتى، ماذا

 . على هذه المسألة خاص بشكل الضوءمتحدة لاستطالع األمم ا

 على الرد أوإلى  للوصول لمستجيبينل منهجية طريقة ةأي حاليا   ال توجد الدولي، المجتمع نظر وجهة من
 مثل)بهم  الخاصة االتصاالت تحسينل دعم مصدر إلى أو المتضررين، أولئك أبداها التي واآلراء األسئلة
 ووالية دور بشأن الفهم سوءو  الشائعاتتكاثر  أن بدوره يعني وهذا  (.المحلية اإلعالم وسائل مع العمل

 . الصراع منطقة في خاصا   قلقا   تثير مسألةو  ،شائعأمر  المعونة وكاالت
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المناطق و  مخيماتال في يقيمونالذين  النازحين بين ولويةاأل ذات المعلومات من االحتياجاتفيما يلي 
 : العشوائية

 عليها تسيطر التي المناطق من الفرار من يتمكنوا لم الذين األسرة أفراد عن معلومات: الوطن •
 ووضع ،وطنال في األمني والوضع ،للخطف تعرضوا الذين أو ،جماعات المعارضة المسلحة

 . ممتلكاتهم

جراءات معايير ذلك في بما الخدمات، على الحصول كيفية: المعونة •  على للحصول تسجيلال وا 
 . المساعدات لتلقي الدقيقة والمواقع المساعدة

 واإلذاعة التلفزيون هي العراقيين بين المعلومات مصادر من المفضلة األولى الثالثةالمصادر  أن حين في
 والترفيه، شعبية األكثر المعلومات درامص إلى الوصول فقدان إلى النزوح أدى ،تناقل المعلوماتو 

 . والمقروءة المسموعة اإلعالم وسائل وأيضا والفضائيات،

 عالية، ،(سنجار من اليزيديينخصوصا  ) األقليات صفوف في سيما ال العراق، مغادرة بشأن التوقعات تزال ال
 وسائل على الحصول فرص محدودية ضوء في . العراق شمال في االجتماعي لنسيجل هام انهيار على تدلو 

 واللقاءات النقالة، الهواتفهي  المشاركون حددها التي أهمية األكثر االتصال قنوات كانت الرئيسية، اإلعالم
 النقالة الهواتف على النازحين معظميعتمد  اآلن، حتى  .يةالمجتمع اللقاءاتو ( لنساءبين ا خاصة  )المباشرة 
 . األصلية مناطقهم في األمنية التطورات ومتابعة موراءه وهمتركالذين  العائلة أفراد مع تواصلال على للحفاظ

هي  عامة، بصفة ،يةوالمجتمع واللقاءات المباشرة النقالة، الهواتفتبدو  المستجيبين، مع التواصل إلى اإلشارةب

 : تصنيف المخاطر حسب المحافظة والمجموعات. 6الشكل 
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 مع والتواصل اإلنسانية المعلومات على الحصول نو النازح يستطيع خاللها منالتي  المفضلة االتصال قنوات
 حيث يستخدم الكثيرون األصغر لنازحينل خاصة   آخر خيار أيضا   هي اإلنترنت مواقع . المساعدات مقدمي
 .األصدقاء مع للتواصل اإلنترنتالستخدام  ا  عروض التي تقدم المحمولة الهواتف
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  معلوماتالفجوة في ال

في  التحديات من العديدتسليط الضوء على  إلى حتياجات االنسانية في العراقالللحالي تقييم االإعداد  أدى
 في العمل من المزيدالفريق االنساني الق طري الحاجة إلى  حدد.  معالجة إلى تحتاج التي والثغرات المعلومات

 المشترك والتحليل البيانات وجمع االحتياجات تقييم عمليات تنسيق تحسين حول اإلنسانية البرامج دورة بداية
دارة  تقييم في والسن جتماعياال نوعال عمق علىأ إلقاء نظرة يشمل وهذا . مجموعاتال عبر المعلومات وا 

 االستجابات ورصد لتخطيط أقوى وقدرة للضعف دقة أكثر فهمو  الضعيفة، للفئات أفضل وتحديد االحتياجات،
 إلى تؤدي أن شأنها من لظروفل مشتركة عالمات فارقةتحديد من  بد ال الغاية، هذهتحقيق لو   .المشتركة

 والفئات الموقع، حسب البيانات وتحليل تصنيف وكذلك العراق داخل العملية االستجابة من معين نوع
 . والعمر والجنس االجتماعية،

 ذلك من والغرض  .التقييمات لتنسيق الوكاالت بينوالمعلومات  اتتقييمعمل إدارة المجموعة  إنشاء تم وقد
 عملية مراحل جميع في الخبرة وتوفير المنهجية من والتأكد البيانات تبادل خالل من العملية تطوير هو

عداد البياناتتحليل و  الثانوية البيانات مراجعةو  منهجية،ال إعداد: التقييم  ممثلةال غير المنظمات  .التقارير وا 
 القائمة البيانات مجموعات تبادل خالل من لمشاركةل مدعوة أعاله المذكورة المجموعة في مباشربشكل 
على  بالفعل االتفاق تم وقد . الموارد أو الموظفينب المساهمة خالل من أو/  و الثانوية، البيانات لمراجعة
 إنشاء في لمساعدةا هو الموحدة جراءاتاإل هذه من الهدف  .الوكاالت بينالدائمة  المشترك التقييم إجراءات

 ونقاط السكانية، التركيبةو  النزوح، أنماط نع البيانات جمعو  العراق في النازحين أزمة لتقييممنسق  نهج
 منهجيات كمل،تو  ،على المنسقة المنهجية هذهتبني  . للمقارنة وقابلة منهجية بطريقة واالحتياجات الضعف،

 ،والمفوضية ،REACHو للهجرة، الدولية المنظمة قبل من البداية في وضعت التي الحالية التقييم
خطة االستجابة  في الشركاء جميع اتفق . فواليونيس ،ومكتب تنسيق الشؤون االنسانية ،ICODHAو

 . المنهجية هذه تطبيقعلى  االستراتيجية

 عفا إما التاريخية البيانات . المتضررين السكان احتياجات تقييم حيث من الرئيسي التحدي الوصول يبقى
 المتحدة األمم برنامجو  والزراعة، األغذية منظمةتخطط  . ةموجود غير ببساطة أو بعيد حد إلى الزمن عليها

 من العالمية الصحة ومنظمة العالمي األغذية وبرنامج فواليونيس والمفوضية السكان وصندوق اإلنمائي
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 REACH شريكهم الفني منظمة خالل من أساسا   الحتياجاتمختلفة ل اتتقييم عمليات لتنفيذ مشركائه خالل
 . المرحلة هذه في

 ومن. للصراع نتيجة والفتيات للنساء بالنسبة للمخاطر كاملال لفهما لتحقيق التقييم من المزيد إلى حاجة هناك
 في. الجنسي العنف يزيد النازحين، السكان من كبيرال عددال ذات مماثلةال صراعاتال في أنه المعروف
 خطر وزيادة العنيفة الهجمات بسبب النزوح معاناة تتفاقم ،النازحات والفتيات النساء من للعديد بالنسبة العراق،

 مجموعاتتعمل ال. اآلن كافية تفاصيلمن عدم توافر  الرغم على األطفال، عمل ذلك في بما االستغالل،
 . التخطيط جهود لتعزيز والعمر الجنس حسب المصنفة البيانات من شموال   أكثر صورة تجميع على

 حياة فإن السابقة النزاعات من معروف هو كماف الطفولة، مرحلة في لتأثيراتل إضافية تقييمات إجراء يتم
 من واسعة مجموعةب النازحين والفتيان الفتياتتمر  . البالغين من تأثرا   أكثر تكون أن إلى تميل األطفال

 على الحصول فرص ومحدودية ،النفسي الضغط ذلك في بما النزوح، أثناء النفسية والصدمات المشكالت
 ذلك، إلى وباإلضافة  .حياتهم على مدمرة آثار لها تكون أن يمكن ،آمنة بيئة وجود وعدم األساسية الموارد
 التغذية - الصراع خالل تتدهور الطفل صحة على لحفاظا ظروفأن  أخرىمن صراعات  دراسات أظهرت
 حول المعلومات تزال ال. األساسية الخدمات على والحصول والسكن الصحي والصرف المياه وسالمة
 عن السلطات تعلن حتى بالكامل تحديده يمكن ال هذا ولكن مهمة، التعليم على النازحين األطفال حصول
 لسيطرة الخاضعة المناطق ضمن األطفال وضع لفهم عملال هناك حاجة لمزيد من. الدراسي العام بدء خطط

 المناهج مراجعةدولة االسالمية يقوم بلتنظيم ا أن إعالمية تقاريرحيث تفيد  ،جماعات المعارضة المسلحة
 . لنفوذهم الخاضعة المناطق في الوطنية

 خاص بشكل يننازحال األطفاليتعرض و  ،السكان حركة نتيجة المرض نواقلضد  تطعيمات هناك يكونال  قد
 التحصين خدمات على الحصول صعوبة نإ . المعدية واألمراض التغذية سوء من ةقاتل إلى مجموعة

 تزال وال . األطفال وشلل الحصبة مثل األمراض لخطر المعرضينالضعفاء  األطفال من كتلة خلقت الروتينية
 . البيانات تقييمو  جمع دو جهل تخضع العراق في البيئة على العوامل هذهتأثير  لكيفية الدقيقة التفاصيل
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. مختلفة مواقع في الصلة ذات العيش سبل أنواع لفهم البيانات، هدعمت التحليل، من مزيد إلى حاجة هناك
 تقديرات هناك أيضا    .العيش وسبل السوق اتييملتق التخطيط من متقدمة مرحلة المنظمات من العديدبلغت 
 عن  المتضررة المناطق في السكانعبر  . المضيفة المجتمعات على النازحين تدفق تأثير لدراسة لها مخطط
 األمن على ؤثري بدأ االقتصادي الوضعحيث أن  الدخل توليدل وفرص الطوارئ حاالت في للعمل الحاجة
وتنسيق  المأوى ت مجموعةوجد . التضخم بوادر تظهر وبدأت األسواق في الشرائية والقوة لألسر، المالي
دارة   المائة في تسعة كان سكنهم، ثمن وندفعي النازحةاألسر  من كبيرة نسبة أن من الرغم علىأنه  المخيماتوا 
 . العراق كردستان إقليم في للدخل المدرة األنشطة إلى الوصول قادرين على فقط

 والمرونة لالجئين اإلقليمية الخطةو  خطة االستجابة االستراتيجية في العاملة والقطاعات ذكرت المجموعات
(6RP )المضيف البلد سكان على والالجئين النازحين أثر عن متعمق تقييم إلى حاجة هناك أن. 
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  : تقييمات المجموعات، المخطط لها والمنتهية. 2الخريطة رقم 
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  التشغيلية البيئة -3

 الوطنية والمحلية واالستجابة القدرات أ -4

 عام في مليار دوالر 444.1 السنوي اإلجمالي المحلي الناتج حيث بلغ ،عديدة من نواح غني بلد العراق
 من الرغم على نسبيا   بشكل سليم تعمل تزال ال التي المربحة، والغاز النفط تصدير صناعةب مدفوعا   4106
قليم العراق جنوب في والغاز النفط حقول من كبيرة نسبة وهناك  .األزمة  ،مناطقهي و  العراق كردستان وا 
يؤثر وجود  ذلك، ومع . الرئيسية الصراع مناطق خارج تظل أن المحتمل من ،والديموغرافيا الجغرافيا بسبب
 قدرات على  ،اعليه المتنازعالرئيسية  المناطق ضمن ،بيجي مصفى مثل ،االستراتيجية التحتية البنية

 وخاصة األخرى، السلع في الدولية التجارةإال أن  ،الموارد لقطاع اإليجابية النظرة من الرغم على. التصدير
 يناير منذ كبير حد إلى خفضتقد ان ،وسوريا وتركيا األردن عبر البر طريق عن تقليديا   التي يتم نقلها تلك

قليم االتحادي العراق من كل في السياحة كما تأثرت حركة . 4102  السياحة سيما ال العراق، كردستان وا 
 التجارة على يحافظون الوكالء معظم فإن ذلك، ومع العراق، كردستان إقليم وفي والنجف، كربالء في الدينية

 . لألزمة ينالدولي ينمستجيبوال النازحين من كبيرة أعداد خدمة خالل من

 بين العالقة نفهم أن أيضا المهم من بكفاءة، اإلنسانية لجهودل الذاتي تمويلال على العراق قدرة في النظر عند
 كردستان إقليم  .الكيانين منلكل  والسيولة النسبية الثروة بين والتفريق العراق وحكومة كردستان إقليم حكومة
 يتمث يح ،مستقلة ميزانية لديها وليس مستقلة، دولة وليس ذاتي، شبه بحكم تتمتع منطقة هي العراق

 اإلدارتين، بين العميق الخالف مصدر هو هذاو  . بغداد في المركزية الحكومة من اهل األموال تخصيص
 كردستان قليمإ حكومة في العام القطاع موظفي رواتب دفع العراقية الحكومة حجبت ،4102 عام في وبالفعل

 المسلم من كان النزاع، قبل. تركيا مع النفط تصديرل صفقة كردستان إقليم حكومة أن أبرمت بعد أشهر لعدة
 إعالن على قادرة لتكون الكافية التصديرية القدرة ملكت ال كردستان إقليم حكومة أن واسع نطاق على به

 يريستوال االزدهار على سلبية آثار بالتأكيد له سيكون التمويل من بغداد انسحاب وأن الكامل، الذاتي الحكم
 ازاء العميق اقلقه عن باستمرار العراق حكومة أعربت جانبها، من  .المنطقة فيللخدمات الضرورية  العادي
 كردستان إقليم حكومة لمعاقبة بنشاط وسعت مستقلة نفط تصدير عقود برامإل كردستان إقليم حكومة جهود
 التمويل إتاحة تعقيديزداد  االعتبار، في الجوانب هذهأخذ  مع . سياسية مكاسب تحقيق أجل من ماليا  
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 التقارب بعض وقد تحقق . العراق كردستان إقليم إلى انتقلوا الذين النازحين من كبيرة أعداد لدعم االتحادي
 إقليم إلى األموال نع إمكانية اإلفراج العبادي، حيدر حكومة إعالن بعد االدارتين بينالواضح  السياسي
 مساعدات حزمعن  السريع لإلفراج يكفي بما ا  قوي بالضرورة ليس الناشئ الود هذا ولكن العراق، كردستان

متوافرة  مفصلة معلوماتلم تكن هناك  سبتمبر، مطلع وحتى. العراق كردستان إقليم في المحتاجين لدعم مالية
 لمجلس العامة األمانة أعلنت . األزمة من المتضررين دعم لتمويل يةالعراق الدينارات بمليارات حزمة حول

 عراقي دينار مليار 24 من أكثر وزعت قد الحكومة كانت 4102 أغسطس 60 حتى يناير 0 من هأن الوزراء
 . محافظة 00 في المساعدات من دوالر مليون 63 نحو أو

 االتحادي المستوى على العام القطاع في شطةالن العراقية العاملة القوى من األقل على المائة في 26 ويعمل
 في العاملة القوى هذه من كبيرة أعداد وتتركز(. العراقيةاألمن  اتقو  أفراد باستثناء) المحلي أو االقليمي أو

 أقل عدد لديها وكركوك وديالى الدين وصالح واألنبار نينوى مثل الصراع مناطق أن حين في وأربيل، بغداد
 العام القطاع موظفي من 492.111 أو المائة في 41 حواليحيث يعمل  – العام القطاع موظفي من نسبيا  

 العراقية الحكومة أن إلى تشيرالتي  التقارير بعض هناك تكان . الخمس المحافظات هذه في مليون 0.1 الـ
 الصعب من أنه من الرغم على النزاع، بسبب نزحواالذين  لموظفينل العام القطاع موظفي رواتب دفع تواصل
 لفترة الذاتي الدعم إمكانية النازحين السكان من لنسبة تتيح ألنها إيجابية، مبادرة ههذتعد  . بدقة همعدد تحديد
 قد مما المعاملة في ا  تحيز ذلك  يعتبرون آخرين نازحين ستياءا مثل ثانوية، عوامل هناك ذلك، ومع . طويلة
 . االجتماعي لتماسكل مشاكل يسبب

 ألن ذلك، ومع. العراق حكومة إلى اإلنسانية الطوارئ لحالة االستجابة عن والمسؤولية األساسي الدوريعود 
 الفئات احتياجات لتلبية الدولي التعاونيصبح  االستجابة، علىالحكومة  قدرة من كبرأ األزمة هذه ومدة حجم

 تخليا  عن العراق حكومة قبل من الدولية اإلنسانية المنظمات مع التعاونال يعني . ا  مطلوب ضعفا   األكثر
 الرغم علىأنه  المفارقات، ومن . الوطنية الجهود استبدال وليس لتكملة، الدولية المنظمات تسعى . مسؤولياته

دارة ةكمو الح في إال أن هناك تراجعا  مزمنا   ،الموارد وقطاع العراق في اإلجمالي المحلي الناتجازدهار  من  وا 
 مثل األساسية الخدمات في كبيرة فجوات هناك أن يعنيمما  واالقليمي االتحادي المستويين على المشاريع
 الصرف شبكة تغطي ذلك، على وكمثال  .العمل وفرص الصحي والصرف والكهرباء الصحية الرعاية
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  .الريفية المناطق في المائة في 4 إلى الرقم هذا تراجع مع السكان، من فقط المائة في 43العامة  الصحي
 خط تحت يعيشون السكان، من المائة في 46 أو األقل، على شخص ماليين 2تم اعتبار  4102 عام في

 الشباب من المائة في 61و السكان من المائة في 00 عن يقل البقاء ما  مع سوءا   البطالة تزداد  .الفقر
  .4102 عام في المائة في 01 إلى المائة في 2 من كردستان في البطالة معدل ارتفع وبالمثل، . عمل دونب
 الخدمات توفيرل تعاني الفيدرالية المقاطعات حكوماتكانت  الصراع قبل ما فترة في أنهمع مالحظة و 

 في كونت سوفالحكومات  هذه أن المرجحغير  من يزال ال فإنه المستقلة، التنمية برامج وتنفيذ األساسية
 األمر بصفة خاصة هذاينطبق و  . كبيرة مساعدة دونمن  ومطولة معقدة تدخالت تنسيق من يمكنها وضع
 حيث ،وكركوك وديالى الدين وصالح واألنبار نينوى - الصراع مراحل أسوأ من تعاني التي المحافظات في

 . تماما اإلدارة تعطلت

 المنظمات وصول ليهسلت ملموسة خطوات اتخاذ عن ةالمسؤول الدولية، لاللتزامات وفقا   العراق، حكومةتعتبر 
 الوزارات من العديد الوزراء، رئيس نائب برئاسة للنازحين، العليا اللجنةتضم   ها.عمليات وتسهيل اإلنسانية
 وليس مصنفةال بياناتال عن واإلبالغ وتحليل جمع على محدودة قدرةوالمهجرين  الهجرة وزارةتمتلك   .المعنية
 الى فتقرت الكنه الشخصية الوثائق واستبدال توفير عن المسؤولة هي الداخلية وزارة. مطبقة منهجية لديها
 السجالت حفظ على ةمحدودال قدرتها بسبب وذلك منهجية، بطريقة المسألة هذه معالجة على القدرة

 . اإللكترونية

 الداخلية وزارةو  والمهجرين، الهجرة وزارة مع النازحين تنسيق مجموعات المحلية الحكومات معظم أنشأت
 التأكيد المهم من . لالستجابة التخطيط حول المعلومات إلى تفتقر تزال ال هاولكن المدني، المجتمع ومنظمات

/  اإلقليميةالمجالس و  محافظال مكتب ذلك في بما الحكومية المؤسسات قدرات في اختالفات هناك أن على
 . واإلقليميةالرئيسية  والوزارات المحلية المجالسو /  اءحيواأل

 أن من الجدير بالمالحظة. االستجابة جهود في بنشاط السنية واألوقاف الشيعة مثل الدينية المنظماتتشارك 
 الكاظمية والعتبة كربالء، في العباسية العتبةو  كربالء، في الحسينية العتبةو  النجف، في األوية العتبة) اتالعتب
 آالف دعم على القدرة ولها للحجاج األخرى اإلمداداتو  والغذاء، المؤقت، المأوى ريتوفمكلفة ب( بغداد في
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 على المباشر للتسليم محتملة محورية نقطة ونمثليو  والنجف، كربالء في الجهود يقودون انهم. األسر
 . المحلي المستوى

 الحكومية غير المنظماتتعمل  . المدني المجتمع منظمات قدمهت يذال الدعمب المحيطة القيود بعض هناك
 مجال في الجيدة الخبرة هابعض واكتسب نة،و مر ب قطاعات، عدة عبر المدني المجتمع منظمات/ الوطنية

 واالستجابة الحماية قطاع في تحديدا   متخصصعدد محدود منها  كنول المتعاقبة، النازحين ألزمات االستجابة
 منظمات/ الوطنية الحكومية غير المنظمات مع النظر ستحقالتي ت للقلق مثيرةال لائمسمن ال . للطوارئ
 بينما . الدولية الحكومية غير المنظمات ونزاهة حياد طبقت ال األحيان من كثير في أنها هو المدني المجتمع
 األخالق في المتأصلة والتماسك االجتماعية والشبكات التضامن، قيم على العراق في المدني المجتمع يعتمد
 المجتمع لتوجيه اومحاوالته الدولةنفوذ و  السياسية بالصراعات أنشطتهاتأثر  من خطر هناك والقبلية، الدينية
 لتنسيقل فيضعال مستوىالو  المستدامة، محايدةال التمويل فرص على والحصول ريفتو يحتاج  . المدني

 (خيرية جمعيات أنها علىدائما   إليها نظري  ) دورهال المجتمع فهم عدم وكذلك العامة، السلطات مع والتعاون
 . المدني المجتمع منظمات/  الوطنية الحكومية غير المنظمات مع معالجة إلى

 الدولية واالستجابة القدرةب  -4

 منسق المقيم، المنسق العام، لألمين الخاص الممثل نائبل المركب دوريعزز ال المتحدة، األمم منظومة داخل
 بالتعافي  اإلنساني العمل ربط خالل من لألزمة الدولية الستجابةل االستراتيجية القدرة اإلنسانية، الشؤون
 اإلنسانية القيادة تعزيز تم . الدولي مناأل مجلس كلفها التي لبعثةل السياسيالدور  عن فضال   والتنمية، المبكر

 . L3 إعالن منذ ،4102 عام آبأغسطس/  في اإلنسانية الشؤون منسق نائب تعيين مع

 اإلنسانية المساعدة توفير في القطري المستوى على االنساني الق طري األطراف المشاركة الفريق يجمع
 يوفر. المساعدة بتقديم يتعلق فيمامشتركة  واستراتيجية موقف على واالتفاق اإلنساني، الوضع لتقييم والحماية
 األمم وكاالت من الفريق االنساني الق طري تألفيو  . الالزم اإلداري دعمال اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب
 . اإلنسانية المانحة والجهات الدولية، الحكومية غير والمنظمات المتحدة
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 واللوجستيات والنقل والصحة الغذائي األمن: 4102 فبراير في العراق في رسميا   التالية المجموعات تنشيط تم
 تنشيط تم ،4102 عام سبتمبر في . الصحي والصرف والمياه الغذائية غير المواد/  والمأوى والحماية

دارة تنسيق: إضافية مجموعتين الفريق الق طري  وافق . الطوارئ حاالت في واالتصاالت ،اتالمخيم وا 
 بين المشترك التنسيق فريق جتمعي  .رسميا   المبكر والتعافي تعليمتفعيل مجموعات ال طلبي أن أيضا   االنساني
 الشؤون تنسيق مكتب برئاسة األسبوع في مرة ربيل،أ في المجموعات منسقي من تألفي يذال ،اتالمجموع
 . اإلنسانية

 الرائدة والمنظمات المجموعات أسماء: 2 الجدول

 المنظمة الرائدة اسم المجموعة

 المفوضية إدارة وتنسيق المخيمات
 برنامج األغذية اللعالمي االتصاالت في حاالت الطوارئ

 برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة األمن الغذائي

 منظمة الصحة اللعاللمية مجموعة الصحة

 برنامج األغذية العالمي  اللوجستيات

 المفوضية الحماية

 المفوضية المأوى/ المواد غير الغذائية

 اليونيسف الصحي والنظافة الشخصية المياه والصرف

  اسم القطاع

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التماسك االجتماعي وسبل العيش )التعافي المبكر( 

 اليونيسف  التعليم

 

 قيادات صدقت ،IASC 2002 ات مجموعة عمل إدارة المعلوماتيالدليل التشغيلي حول مسؤول مع وتمشيا  
 المشتركة التشغيلية البيانات مجموعات من األدنى الحدوالفرق االنساني الق طري على  / القطاعاتالمجموعات
 أفضل لوتمث العراق في اإلنساني للمجتمع الفعلى المعيارهذه المجموعات  تعتبر . العراق في الستخدامها
 الجهات عن فضال   ،اتالمجموع أعضاء جميع من طلبوي   . موضوع لكل المتاحة البيانات مجموعات
 . هاستخداما المانحة،
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 في تداخلال أو المحتملة الثغرات حول اإلنسانية الوكاالت( أينو  ماذا يفعل من)حول ترشد المعلومات و 
. اتلفجو ل هموتحليل احتياجاتهم من كجزء الهامة المعلومات هذه مجموعة كلجمعت  . اإلنسانية االستجابة

 . المستفيدين وعدد للمجموعات التشغيلي وجودال على أدناه التشغيلية الخريطة ستندتو 

 كوسيلة اإلنساني للمجتمع HumanitarianResponse.info موقع معلومات االستجابة االنسانية توفير تم
لكل  محددةال صفحاتال إلى باإلضافة . الصلة ذات واألنشطة التشغيلية المعلومات تنسيق في للمساعدة
. والتقييمات البيانية الرسوم/ والخرائط ات،جتماعالا تواريخو  االتصال، تفاصيلالموقع  يتضمن ،مجموعة
 : ةالعراقي ستجابةالا موقع عنوان

https://www.humanitarianresponse.info/operations/iraq  

 

ث أن تحد إنها يمكن . القطاعات بين التنسيق إلى من المجاالت التي تحتاج النقدية التحويالت برامجتعتبر 
كما أن  ،فعاليةال تحسين إلى يديؤ  مما اإلنساني، العملوقياس  تنظيمبها  يتمالتي  ةقيطر ال في ا  كبير  ا  تغيير 
 ا  مكون السوق تقديراتتعتبر  . المستفيدين مع مباشرة   تعمل التي المجموعات جميع على مباشر تأثير لها

 جدوى من للتحقق األسواق تحليل يتحتم لمساعدة،ل المثلى الطريقة تحديد أجل من . النقدية لتدخالتل ا  أساسي
 العيش سبل تدخالت توجيه أجل ومن( هاستيعابللسوق  يمكنالتي  الطلب/  النقدية مقدار) يةالنقدالمساعدات 

 . شروطها المرجعية تحديدحاليا  ب( CWG) النقدية مجموعة عمل المساعداتتقوم  . "بناء  على الطلب"
مجموعة  الفريق االنساني الق طري من يرأس قرري سوف ،الشروط المرجعية هذه على الموافقة بمجرد

 . المساعدات النقدية

 إلى باإلضافة  .4102 حزيران /يونيو في العراق في وجودهتنسيق الشؤون االنسانية تأسيس  مكتب أعاد
 ويبحثون المجتمعات مع التواصلأخصائي  بتعيين اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتبقام  ،اآلخرين الموظفين

. العراق في المتضررين والسكان اإلنساني المجتمع بيناالتجاهين  يف التواصل تحسين لدعم طريقة أفضل
 . اإلنساني للمجتمع نيفال الدعم روفي نوع االجتماعيلبتعين أخصائي في ا GENCAP قامت ،أيضا  
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 40حتى  مليون دوالر 094 تم استالمو  دوالر،مليون  604: يونيوخطة االستجابة االستراتيجية في  طلبت
 61 تقدم وقد. مليون دوالر 220 العراق في اإلنسانية لعملياتا تمويلل رو ذكالم جمالياإل . 4102 سبتمبر
 . 2اإلنسانية االستجابة اآلن حتى عضو دولة

 نسانيةالا عمليةلصالح ال المتحدة ألممل دوالر مليون 011بمبلغ  السعودية العربية المملكة تبرعت يوليو، في
يصرف التمويل أن السعودية العربية المملكة حكومة قالت ،مساهمتها عن اإلعالن مع  .العراق في  سوف  
 بحلول بالكامل اتخصيصه يتموس غسطسأ منتصف بحلول األموال جميع تحويل تم ". ممكن وقت بأسرع"

 الوضعب اعترافا  و . 4102 نهاية قبل األموال هذه المستفيدة الوكاالت معظمسوف تستهلك  . 4100 مارس
خطة  مع لمواءمتها المقترحات مراجعةب ةالمتلقي وكاالتسوف تقوم ال الميدان، في بسرعة والمتطور المتفجر

 عام سبتمبر في والميزانية، المشاريع عن التفاصيل من مزيد تقديم عن فضال   ة،عدلالم االستجابة االستراتجية
4102 . 

 بشكل االستجابة الدولية اإلنسانية لمنظماتا ال تستطيع اآلن، حتى يهتلقالذي تم  التمويل من الرغم على
 . األزمة نطاق التساع نظرا   الطوارئ لحالة كاف

 التغيرات مع والتكيف تحديد مع يتناسب بما األجل طويلةو  ات العاجلةلمساعدل استراتيجيات وضع سيتم
 للعائدين النقدي الدعم وكذلك الغذائية غير والمواد المأوى توفير ذلك في بما التشغيلية البيئة في السريعة

 .ومجتمعاتهم

 

 

 

 

                                                           
2
يت ولكسمبورج الكوأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا وجمهورية التشيك والدنمارك وأستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر وأيرلندا وإيطاليا واليابان و 

ات المتحدة ونيوزيالندا والنرويج وبولندا وقطر وجمهورية كوريا والسعودية وأسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا واإلمارات والمملكة المتحدة والوالي
 والمفوضية األوروبية.
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 مستويات الوصول:

يشمل تحديد صعوبة الوصول كل من صعوبة وصول الوكاالت االنسانية للسكان امتضررين وكذلك المعوقات 

موصوف أدناه تحت كل مستوى من  األمنية والمادية. يحدد وجود مؤشرات متعددة لألمن والوصول كما هو

 مستويات الوصول القدرة على توصل المساعدات االنسانية.

 منطقة يمكن الوصول إليها بعض معوقات للوصول وصول صعب للغاية

منطقة يوجد بها تنظيم الدولة 
االسالمية وأنصاره من جماعات 
المعارضة المسلحة، وكذلك قوات 
األمن العراقية والضربات الجوية 
للواليات المتحدة، وكثرة مخلفات 

الحروب القابلة لالنفجار، 
والقناصة والمتفجرات في المدن 

المهجورة مؤخرا ، والعوائق 
البيروقراطية ) رفض منح 

تصاريح السفر وإغالق الطرق 
ونقاط التفتيش وتقييد سفر 

المدنيين(.  يجب التواصل مع 
قوات األمن والحكومة لتسهيل 

 الوصول.

خطوط المواجهة ولكن مناطق في 
تحت سيطرة قوات األمن، تدمير 

الجسور الرئيسية، وجود متفجرات 
وشراك خداعية والتعرض 

لهجمات دون إنذار كافي من قبل 
الميليشيات المسلحة، مناطق 

عدائية لوجود األجانب، تهديدات 
كبيرة بالخطف، مناطق تحت 
سيطرة الميليشيات المسلحة، 
منح معوقات بيروقراطية )رفض 

تصاريح سفر للموظفين العرب، 
رفض قوافل اإلغاثة أو تأخيرها 

 لفترات طويلة(.

مناطق خاضعة لبروتوكوالت 
أمنية عادية )وفي بعض الحاالت 
مشددة( وإجراءات بيروقراطية 
)امتالك خطابات تفويض للسفر 
بين الواليات( قد تحدث بعض 

التأخيرات في االستجابة لمشكرت 
د حجاج أو أمنية طارئة أو وجو

شخصيات هامة على طريق 
 الوصول أو داخل المنطقة.
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 المساعدات وصولب فيما يتعلقبصفة خاصة  صعبة تزال ال العراق في المناطق بعض هناك أن حين في
 العراق جنوب من العظمى الغالبية ذلك في بما البالد من واسعة أجزاءعوائق الوصول في  إال أن اإلنسانية،

قليم  . انتشارا   أقل العراق، كردستان وا 

 البيروقراطيةو  ،يةاألمنالقيود  من مجموعةتساهم  الوصول، في صعوبة أكثر تعتبرالتي  لمناطقبالنسبة ل
وجماعات  د تنظيم الدولة االسالميةوجو  مشكالت حدةال هذه أكثرويعتبر  . الوضع تعقيدفي  والسياسية

 يرتبط. رئيسية طرق عدة على سيطرتهم وخصوصا   العراق، وغرب شمال في له التابعةالمعارضة المسلحة 
 عراقيةال األمن اتقو ل الجوي والقصف المدفعي القصف يستمر واألنبار، العراق شمال من أجزاء في هأن ذلكب

 خطرال من القصف هذا دقة عدمتزيد و ، الطرق وكذلك بالسكان المكتظة الحضرية المراكزعلى  في التأثير
 علىمفيدة  تعتبر المساعدة العسكرية لتسهيل وصول المساعدات االنسانية  .اإلنسانية البرية القوافل على
 قرية عملية المثال، سبيل على. الطويل المدى على محتملة سلبية آثارتنطوي على  هاولكن القصير المدى
 من بدعم النظامية، غير والقوات العراقية األمنقوات و  البيشمركة من مزيج التي قام بها ،األخيرة أمرلي

االرتباط  فإن ذلك، ومع . المدينة إلى نسانيةاإل وصول المساعدات حركة أعقبتها األمريكية، الجوية ضرباتال
 المجتمعات بعض إلى الوصول على ؤثري قد المسلحة قواتالو  اإلنسانية الجماعاتبين  الطويل المدى على
 . مهم للغاية الوصوليكون  حيث

 العراق شمال في تحدث أن احتماال   أكثر النوع هذا من مشتركةال عملياتال ،المتوسط إلى القصير المدى في
 حتى البيشمركة دخول حول الحساسيات بسبب االنبار، من بدال   - وديالى الدين وصالح وكركوك نينوى -

 الوقت، هذا في عراقيةال األمن اتقو  في المتأصلة الضعف نقاط ومع مالحظة . االتحادي العراق في اآلن
 قدرة أن حيث صعوبة، األكثر ظلي أن المرجحمن  األنبار إلى الوصول فإن ،الوضع فاقمت مع أنه يعني هذا

 الحضرية المناطق فيو  الرئيسية الطرق على سواء حد على األمن على الحفاظ على العراقية األمن قوات
 وفروعه تنظيم الدولة االسالمية ه مع انسحابأن هو األمنأخير بشأن  رئيسي اعتبار وهناك  .ا  مضمون ليس
 لغاماأل بواسطة لبيشمركةل البرية والقوات عراقيةال األمن اتقو  إبطاء إلى ونهدفي مفإنه معينة، مناطق من

هي  حاليا   ههذ . واالنتحاريين القناصة استخدام عن فضال   والمفتوحة، الحضرية المناطق وتفخيخ الكثيرة
 يتمثل خطر هناك ذلك، إلى وباإلضافة. والزمر نينوى سهولإلى  وصولال على تؤثر الرئيسية التيالمشكلة 
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 القوات متواطئة مع اباعتباره العراق في الجماعات بعض قبل من إليها ينظر قد اإلنسانية المنظمات أن في
 . الدولية العسكرية

 العراق كردستان إقليم بينالمسافرين  العرب للموظفين السفر تصاريحمنح  رفض مثل البيروقراطية المشكالت
 تأخيرالو  معينة، تفتيش نقاط عبر قوافل بدخول لسماحا رفضو  ،عليها المتنازع المناطق في والمحافظات

 البيروقراطية العمليات هذه لمثل ثقافية جوانب هناك . أيضا   عائقا   تمثل ،محددة طرق على طويلة لفترات
 غير أنهم محددة أوامر أحيانا   هاديل والمقاطعات األقاليمبين  التفتيش نقاط عند األمن قوات ،ذلك في تساهم

 البعثاتوصول  ؤخرت قد لهذا نتيجة قصيرة في مواعيد الوصول خالل فترة يراتيالتغأن و  ،لتنازلل مستعدين
 السفر تصاريح تكون ال قد القبلية، الميليشيات تسيطر علهيا التي المناطق في ذلك، إلى باإلضافة. الفردية

 . بالوصول للسماح كافية الرسمية الحكومية

 وعن المحليين الشركاء خالل من وكذلك مباشر بشكل الشركاء مختلفيعمل  التحديات، هذه من الرغم على
 وال الدعم، تقديم تقييد يتم ذلك، ومع . للمحتاجين المساعدة وتقديم الصلة ذات مناطقال إلى للوصول عدب  

 تحقيقه يمكن ماعلى  الصلة ذات األمثلة ومن  .المتضررة المجتمعات احتياجات جميع لتلبية كاف غير يزال
 ومنظمة فاليونيس منظمة شبكات عبر تتم التي األطفال شلل حملةالتي يصعب الوصول إليها  المناطق في

هدف  لتحقيق الغالب في المحليين الموظفين خالل من تعمل وغيرها، الوكاالت، هذه  .العالمية الصحة
 . الوصول

 إلى اإلنسانية المساعدات وصول وعدمالمستمرة،  العسكرية والعمليات ،المستقر غير األمني الوضعيعتبر 
نحتاج  وسوف كبير قلق مصدر العراق من األوسط والجزء الجنوب في يننازحال السكان من مليونال غالبية
 من . المأوىمساعدات و  الغذائية غير الموادالمساعدات االنسانية من  وتوزيع لتقييم بديلة استراتيجيات إلى

توفير  لضمان الجهود بذل المزيد من سيتم ،المحليين والمتحاورين الشركاء من بالفعل القائمة الشبكات خالل
 تطوير سيتم  .سليمة بطريقة العراق في لنازحينا جميع تغطيلكي  الغذائية غير والمواد المأوىمساعدات 

 الحاليين الشركاء بين القدرات بناء أنشطة واستهداف تحديد خالل من والتغطية الوصول نطاق لتوسيع الجهود
 اتالمجتمع في للعمل تحتاج اإلنسانية الوكاالت فإن ،يةوالتنسيق البيروقراطية القيود باإلضافة إلى  .والجدد
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 لذلك واألطفال، النساء إلى الوصول فرص محدودية ذلك في بما المحافظة، المعايير من مجموعة التي تطبق
  .التخطيط إجراء عند االعتبار فياألمور  هذه أخذ لضمان اإلنسانية االستجابة تحتاج سوف

جماعات  عليها تسيطر التي المناطق إلى ة للغاية للوصولمحدودلديهم قدرة  الصحية الرعاية مقدمي غالبية
 محددةال المهام والجمعيات األهلية ذات الحكومية غير المنظمات كانت فقد ذلك، ومع  .المسلحةالمعارضة 

 في وتمكنت الجماعات تلك مع اتصال في حدود بال أطباء ومنظمةللصليب األحمر  الدولية اللجنة مثل
 العاملين استهداف يتم ال. الطبية والمستلزمات ألدويةتسليم ال محددة مواقع إلى لوصولمن ا األحيان بعض
 اتموظفإلى أن  تقاريرال تشير ذلك، ومع ،المرحلة هذه في التحديد وجه على الصحية الرعاية مجال في

 ىدأ مما) تنظيم الدولة االسالمية عليها سيطري التي المناطق في المضايقات بعض نواجه الصحية الرعاية
 الوقت في (. 4102 أغسطس منتصف في الموصل في الصحية الرعاية مجال في تالعامال إضراب إلى

 مما ،4102 عام يونيو منذ العراق إلى الجوية الرحالت لغاءفي إ عامبشكل  يةاألمن اتتهديدال تتسبب نفسه،
 ال اإلدارية العوائق من عدد نتيجة القيود هذه وتفاقمت  .التوريد سلسلة في نسبيا   متكررة اتتأخير  إلى أدى
 جراءاتإل األخير تطبيقوال االتحادية الحكومة تفرضه الذي أربيل إلى شحنال رحالت على الحظر سيما

 بعض في يؤدي مما كردستان، إقليم حكومة قبل من الطبية والمستلزمات لألدوية تعقيدا   كثراأل التخليص
 . طويلةال اإلفراج إجراءات خالل الطبية اإلمدادات وتلف فقدان إلى األحيان

 

يصال نقل تأثري  قطاعاتتعتبر  . األمن وانعدام العنف بسبب بشدة ستجابةالا مناطق إلى اإلغاثة مواد وا 
القدرة على  مناألمن  حدي أن يمكن ذلك، ومع ،اإلنسانية لالستجابة ةفياك الخاص والنقل التحتية البنية

 الصراع، اشتداد مع والعنف األمن انعدام بسبب الجسور تدمير أو من المرجح أن يزداد إتالف. وصولال
 اللوجستية الخدمات سوق تطوير تم كما . البري الطريق عبر اإلنسانية المساعدات وصول من الحد وبالتالي
 السفر في يترددون الذين الناقلين مع التحديات مواجهة اإلنسانية الوكاالت بدأت ذلك، ومع بشكل جيد، والنقل
 بعض في محدود ة،فرعيوال الثانوية الطرق وكذلك الرئيسية، الطرق عبر صولو ال  .منةاآل غير الطرق على

 . الصراع مناطق في للسكان وخاصة   األمن، انعدام بسبب المناطق
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 سكان تخدم كانت إذا المسلحة الجماعات قبل من عمدا   المياه معالجة محطاتتعطيل  من أمثلة عدة هناك
 اإلعالم سائللو  المسؤولون قال حيث ديالىبمحافظة  بلدروز منطقة في آخرها وكان المعارضة،المناطق 
 منالتي كانت تصل  المياه لم يتم استعادة إذا شخص 061.111 إلى يصل ما تشريد يخشون أنهم العراقية

 .والموصل كركوك لمدينتي المياه معالجة تحطالم الكيميائية الموادنقص  من بالغ قلق هناك. المنصورية سد
 هذهفي  صالحة للشرب غير المياهأن تصبح  إلى المخزون ونفاد المناطق، هذه إلى الوصول عدم يؤدي قد

 المتضررين السكان إلى لوصولل العقبات من المزيد تنظيم الدولة االسالمية وجوديضع  . المراكز الحضرية
 التوترات بسبب الضرورة بدافع أو الفرصة، سنحت ما إذا المستدامة للعودة األرض عدادإل وخاصة  

 تسيطر التي المناطق في الحصار تحت المجتمعاتال تزال  . المضيفة المجتمعات مع والعنف االجتماعية
 . التعليم نقص من وكذلك واإلهمال المعاملة سوء من يعانون يزالون الو  جماعات المعارضة المسلحة، عليها
 المناطق بعض في آمنة أرض إلى الوصول( ERW) الحرب مخلفات من والمتفجرات األلغاموجود يمنع 

وكيفية  تي توجد بها هذه األلغام والمتفجراتال المناطق عن المعرفة إلى يفتقرون الذين لنازحين،ل تهديدا   مثلوي
 في األلغام إزالة في البيشمركة نجحت أغسطس شهر أواخر فيذكرت التقارير أنه  . التعامل اآلمن معها

 وجودال بسبب فرعية منطقة من سبتمبر أوائل في باالنسحاب لبيشمركةللسماح ل فقط نينوى، محافظةب الزمر،
نمطا    تنظيم الدولة االسالميةيتبع  . العوائق من وغيرها االنتحاريينو  الناسفة، والعبوات لقناصةل الكثيف
 فيمواجهة مشكالت مماثلة   حتملمن المو  التقليدية القوات لعرقلة المعقدة والحواجز الدفاعات بناءفي  تقليديا  

 وجوديشكل ال واسع، نطاق على المخاطر من السياق هذا في  .حاليا   نو المتشدد التي يحتلها المناطق من أي
 والنازحين المضيفة لمجتمعاتل المادي األمن على خطرا   الحرب مخلفات من المتفجرات/  أللغامل محتملال

 مناطق إلى ذين يصلونال والدولية الوطنية اإلنسانية اإلغاثة عمال عن فضال   المراهقين، وخاصة   ،داخليا  
 . العودة أو النزوح

  الطوارئ حاالت في واالتصاالت اللوجستية الخدمات

 المتضررة المحلية المجتمعات إلى المساعدات تقديم في المشاركة الفاعلة اإلنسانية الجهات من العديدأقامت 
 في الطارئة اإلغاثة مواد توزيع على ةمحدودقدرة  لديهم المقابل في  .العراقكردستان  في مركزية مستودعات
 من حدإلى ال المدمرة التحتية والبنية المتواصل بالعنف المتعلقة األمنية القيودحيث أدت  ،المركزية المحافظات
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 غير المواد لمجموعات المحلية المواد وأسعار الطلب ارتفاع أدى ذلك، إلى وباإلضافة  .النقل عمليات
هذه  لشراء اإلنسانيةاتجاه الوكاالت  إلى بسرعة جودة ذات سلع لشراء الحاجة عن فضال   والمأوى، الغذائية
 الغذائية غير لموادتوفير ال سابقا   كافيةتي كانت ال الوطنية األسواق أن ضافتر ا ينبغي ال  .من الخارج المواد

 . الحجم هذاب نازحين سكان لخدمة كافية ستكون األساسية

 األمم معاييرب االلتزام لضمان الالسلكية االتصاالت خدمات لتوفير حاجة هناك ،األمني الوضع بسبب
 للمنظمات الفعال والتنسيق االتصال لتسهيل اإلنترنت بشبكة واالتصال( موس) لتشغيلل الدنيا المتحدة
 دراسة( ETC) الطوارئ حاالت في االتصاالت مجموعةوزعت  . مشتركة مناطق في العاملة اإلنسانية

 . العراق في العاملة اإلنسانيةبين الوكاالت  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا متطلبات لتقييم استقصائية
 تركيز أعلىيوجد  . العراق أنحاء في موقعا   01 في أنها موجودة اإلنسانية المنظماتمن  عشر خمسة ردت
 ،المناطق هذه في . وكركوك والموصل ودوميز والبصرة والسليمانية وبغداد ودهوك ربيلأ في المشاركين من
 أربيلفي  أي األمني الوضع يسمح حيث الخدمات بنشر الطوارئ حاالت في االتصاالت مجموعة تقوم

 بغداد في الطوارئ حاالت في االتصاالت لخدمات المحددة للحاجة نظرا   ولكن. ودوميز والسليمانية ودهوك
 . الوصولة يإمكان تحسنت عندما التقييمات من المزيد إجراءسوف يتم  وكركوك، والبصرة

 بين المشتركة الالسلكية الخدمات( على االستقصاء المجيبين من المائة في 31) منظمات تسع طلبت
 بينما . يةاألحادو  الرقمية الخدمات مع VHF / HF بموجات تغطية يشمل وهذا . موقعا   06 في الوكاالت

 المشتركة الالسلكي خدمات توجد ال المتحدة، األمم وكاالت إلى السلكية خدمات بتقديم حاليا   UNAMIتقوم 
 االنترنت خدمات( على االستقصاء المجيبين من المائة في 06) منظمات ثماني طلبت وقد. الوكاالت بين
رئيسي  متعهد هناك ،عموما   العراق في اإلنترنت خدمات يمكن االعتماد على حين في . مواقع سبعة في

 أي  .ينخر اآل اإلنترنت خدمات مقدميى لت عاالتصاال وزعت يتال نوروز،شركة  االنترنت، خدمةل فقط واحد
 . المنطقة مستوى على اإلنترنت تعطل إلى يؤدي أن يمكن الرئيسي المتعهد هذاعبر  اإلنترنت لخدمة انقطاع
 مجموعة توفر سوف . اإلنساني للمجتمع حيوية أهمية ذات حتياطيةالا االنترنت خدماتتعتبر  هنا، ومن

 تحديد تمي عندما ةاإلنساني للوكاالت والالسلكي اإلنترنت خدمات من كل الطوارئ حاالت في االتصاالت
   .بذلك يةاألمنتسمح الظروف  وعندما الطلب
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 حقالمال -4

  لألزمة واألمنية السياسية الخلفية: 1 الملحق

 رئيسية قيادية مجموعات بين االحتكاكات وأدت ،4100 عام أواخر منذ العراق في السياسي الوضع تدهور
 ائتالف في الشيعة زعيم المالكي، نوريفوز  4101 عام انتخابات وشهدت. متعددة حوكمة مشكالت إلى
 العراقية كتلةال أن من الرغم على ضئيل بفارقبمنصب رئيس الوزراء  الحتفاظاستطاع ا الذي القانون، دولة

واألكراد  السنة قبل من المالكي حكومة تهمت   ما وغالبا    .الجمهور أصوات أغلبية حصلت على قد العلمانية
 نحو على مهمشينبأنهم  السنة نو البرلماني شعر . سياساتها في طائفيةتتعمد ال بأنها الشيعة ومنافسيهم من

 عام في . المجتمع مستوى على واسع نطاق على الرضا وعدم األمني الوضع على هذا وانعكس متزايد
 الصدر، مقتدى ،زالبار  والسياسي الشيعي الدين رجل قبل من ،جادة لحملة يتعرض المالكي كان 4104
 العراقية العلمانيةوالكتلة  السنية األغلبية دعم علىهذا  حصل وقد. الثقة بحجب اقتراع في منصبه من إلبعاده
 آخر مؤشرا  كانت هذه العملية  كان الثقة، حجب فشلت عملية حين في . األكراد المستقلين السياسيين وبعض
 . البرلمانفشل عمل  طبيعة على

 الموازنة تمرير على القدرة عدمكانت  4102 عام منتصف في الحكومة واجهتها التي الرئيسية المشاكل أحد
 الوضع تأزم ماوبين . الحزبية التجمعات بين والنزاعات القانوني النصاب اكتمال عدم استمرار بسبب االتحادية

 مجموعة توقاطع المالكي حكومة من متزايد بشكل ونينفر  الكبار السنة السياسيون أصبح العراق، غرب في
 الكتلة ترفض  .البرلمان تقاطعالتي  الوحيدة المجموعة هي هذه تكن لم ذلك، ومع . البرلمان جلسات هممن

 في  .بهم خاصة مظالم على احتجاجا   الجلسات من العديد حضور أيضا  ( الشيعة) األحرار وكتلة الكردية
التي  ظلت  الشروطو  االتحادية االنتخابات قبل الموازنة تمرير في الفشل إلى هذا أدى المطاف، نهاية

 االنتخابات سجلت للمفارقة،و   .ةواضح غير الرئيسية المشاريع مختلفل تمويل على للحصول تستخدم
 معظم في تجر لم أنها من الرغم على) األمنية، المشاكل معدل انخفاض فقط أبريل في 4102 لعام الفيدرالية
التقدم  اهذ من الرغم على ذلك، ومع  .القانون دولةتحالف ل الكبير التقدم إلى توأد( االنبار محافظة أنحاء
 على أيضا   ثرأ عامل وهو يونيو، أوائل في األزمة اندلعت عندما الجديد البرلمان تشكيل تمي لم ،الكبير

 . اإلنسانية الطوارئ لحالة السياسية االستجابة على والقدرة التماسك
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 فشلهو  الشيعيةالقانون  دولةتحالف و  والكردية السنية السياسية الكتل بين مؤخرا   العالقات سوء يؤكدومما 
 اجتماع سيما ال األزمة، تكشف كما المجدولة الطارئة الجلسات من العديد في النصاب تحقيق في البرلمان
 االنسانية والعسكرية غير المسبوقة لم يستطع  األزمة وقت في حتى . رئالطوا حالة تفعيل مناقشة إلى يهدف
 أعقاب في. العراقية الحكومة داخل الثقة وعدم الخلل عمق على يدلمما  فعال بشكل معا   عملال نو السياسي
 عادل تمثيل مع وطنية وحدة حكومةتشكيل ل النطاق واسعة تم إطالق دعوات حزيران، في يونيو/ األزمة

 الوزراء رئيس منصبعن  المالكي تنحى ،آب أغسطس/ في . الدولية الجهات من بدعم واسعة، ومشاركة
 النواب مشاركة عودة إلى الخطوة هذهأدت  . العبادي حيدر ،عضو آخر في تحالف دولة القانون لصالح
 النقطة وهي هشة، الوليدة العالقة هذه . السنة زعماءكبار ال من مؤقت دعم عن فضال   البرلمان، في األكراد
 الميليشياتاتهام  بعد أغسطس أواخر في البرلمان من السنة السياسيين من عدد نسحابا عليها أكد التي

 . ديالى في مسجد في السنة المدنيين من 21 من أكثر واقتلأنهم ب الشيعية

 مثيرةال الترشيحات العبادي سحب . دستوريةال للقواعد وفقا   ،على مجلس الوزراء العراقي البرلمان صدق وقد
األطراف  بعض ترفع قد ولكن  .مؤقت هذه المناصب بشكل حاليا   تولىو  والداخلية، الدفاع لوزراء للجدل

 . دستورية غيربأنها  عمليةوتفسر هذه ال المحاكمفي  قضايا المعترضة

ن موحد، عراق في المتمثل هدفها لتحقيق هاسعي في المفقودة األراضي استعادةب ملتزمة الحكومة تزال ال  وا 
 . البالد تشكيل إعادة حول عامو  مفتوح نقاش هناك كان

  الحرب إلى الطريق - الطائفي االنحياز

 مواقع من العديد تأسيس الماضيين العامين خالل العراق في المتزايد الطائفي التوتر دليل على أبرز كان
 االحتجاجات هذه صممت وقد. 4104 ديسمبر أواخر في العراق وشمال ووسط غرب عبر دائمةال االحتجاج
قصاؤه و  ،الحكومة منقد شعر بعدم المساواة  السني المجتمع أن للحكومة لكي تثبت  نحو علىتم تهميشه وا 

 اإلفراج ذلك في بما - اليوم موجودة حتى تزال ال التي المظالموهي  – مطالب عشرةب قائمة طرح تم  .متزايد
 أكثر توظيف سياسةو  م،فيه المشتبه هنأقاربمن  بدال   سجنوضعهن في ال التي تمال السنة تالمعتقال عن

التي ترتفع فيها نسبة السكان  والمديريات المحافظات بين للتمويل العادل التوزيعو  ،والشرطة لجيشفي ا مساواة
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لغاء، السنة  اإلرهاب مكافحة قانون من 2 لمادةالشامل ل صالحواإل ،البعث اجتثاثالتي تهدف إلى  قوانينال وا 
 . البرلمان في واألعراق للطوائف عدال   أكثر وتمثيلة، طويللفترات  والسجن االعتقاالتتسمح ب يتال

 حشود عراقية، محافظة 01 الـ من قلاأل على سبعة في عقدت لتياو  أوجها، في االحتجاجات، هذه اجتذبت
 النواب، مجلس في الحزبين من دعم على أيضا  وحصلت  األولى هاأيام فيشخص  31.111 من أكثر بلغت

 تأييده معلنا   الصدر،مقتدى  الصدرية، الكتلة زعيمو  البارز الدين رجل بينهم الشيعة السياسيين بعضو 
 المحليين القبائل زعماء برعاية ونينوى، الدين وصالح األنبار في خاصة ن،و المتظاهر حظى . لالحتجاجات

 أنمن  االحتجاجات القبلية القيادة من منظمال دعمال نمك  .المواقع لهذه واإلقامة الطعام بدالت قدموا الذين
 الزمن من طويلة لفترةأنه  الجدير بالذكر . 4106 ديسمبر حتى ،شهرا   04 بلغت مسبوقة غير لفترة ستمرت

لتنظيم الدولة  مفتوحال وجودال بنشاط واوقاوم المخيمات داخل ينلمتطرفل وجود أي االحتجاج زعماءرفض 
أن  ضمان هذا من الغرض وكان. األخرى والجماعات AASو النقشبندية، الطريقة رجال جيشو  ،االسالمية

 وقت في همفاواستهد ونإرهابي مبأنه بوصمهم المخاطرة من بدال   مشروعة مدنية حركة االحتجاجات ظلت
 مخيم في المتحدثين من المتشدد الخطاب تم اعتبار النفصال،ل متعمدةال سياسةال هذه من الرغم على . الحق
 4106 أبريل في . إرهابيين تأويبأنها  المخيمات جميع والحكومة عراقيةال األمن اتقو  واتهمت مهيجا   الفلوجة

 في الحويجة اتاحتجاج مخيم على عنيفة غارة الوزراء رئيسالتابع ل SWAT التدخل السريع فريق قاد
صابة مدنيا   00 مقتل إلى أدى مما كركوك، محافظة  من موجة أدى إلى ما وهذا . شخص 611 من أكثر وا 
 المعترف وجماعات المعارضة المسلحة القبلية الميليشيات كل حيث شاركت ،العراق وغرب شمال في العنف

 بلدةعلى  استولى تنظيم اللدولة االسالميةو  ملحوظ، بشكل . العراقية األمن قوات على هجمات في بها
 االنسحاب على العشائر شيوختفاوض  حتى أيام لعدة المسلحةالميليشيات  سيطرة تحت وبقيت بيك سليمان
 . منها

 موقع في ملحوظ فرق وجود مع جدي، بشكل االحتجاجات استمرت الحويجة، في حداثباأل مدفوعين
 الشيعة، لحكومة معارضة بارزة صوفية جماعةهي و  ةقشبنديالطريقة الن جيش رايات تأدبحيث  الحويجة،

 زعماء سعى حيث ،وضوحا   أقل والمتطرفين ينالمدني المتظاهرين بين الفصل أصبحو  . كبيرة بأعداد تظهر
 اللجان من دعد تشكيل تم السياسي، المستوى على . هممع المتعاطفينوالمسلحين  جماهيرهم لحماية الموقع
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 التأييد عن التعبير في واضحين السنة السياسيون وكان المتظاهرين، مطالب في للنظر الفرعية واللجان
ن للمتظاهرين،  معظمتقع  حيث األنبار، في األمني الوضعتدهور  . قضيةال في يذكر ا  تقدم وايحرز  لم وا 

 أدى إلى مما الرئيسية األحداث من العديدوقوع  مع 4106 ديسمبر منتصف في حاد بشكل بارزة،ال مواقعال
 منأدى قرب المحافظة  ،بصفة عامة . المحافظة أنحاء جميع في االستقرار وعدم للعنف واسع انتشار
 علىتنظيم الدولة االسالمية  سيطرة إلى البلد ذلك في األهلية الحرب واستمرار ،الغربية هاحدود على سوريا،

 خالفة اءنشإ تنظيم الدولة االسالمية  أعلن ،4106 عام أواخر في . تينالمجاور  ونينوى األنبارمحافظتي 
 العالمات من واحدة اإلعالن هذا كان . سوريا وشرق الغربية االنبار محافظة من الحدود جانبي على مستقلة
 من بدال   مناطقال على للسيطرة القتال إلى هدفي تنظيم الدولة االسالمية أن أظهرو  الحالي، لنزاعل المبكرة
 . الحكومية للقوات األرض عن التنازل في المتمثلة السابقة السياسة

حين  السنة، في هذه أهمية األكثر الهجمات من واحدة شن تنظيم الدولة االسالمية 4106 ديسمبر 40 في
ا هذ تسبب  .الرطبة شرق شمال كم 41 نحو حوران، وادي في الجيش ضباط كبارل ا  ناجح ا  كميننصب 

 استمرت الغربية االنبار محافظة في واسعة أمنية عمليةوهي  على، محمد للقائد الثأر عمليةإطالق  األمر في
 أدى كما . األنبار من تنظيم الدولة االسالمية تأثير إزالة في المطاف نهاية في تنجح لم ولكن أيام لعدة

 احتجاج مخيمات ضد الخطاب تصلب وكذلك الشيعة الساسة كبار نبي الغضب من عالية درجةإلى  الكمين
 سياسي ضد SWAT التدخل السريع قوات توغلت ،4106 عام ديسمبر 41 في . والفلوجة الرمادي في السنة
 األيام في بسرعة االحتجاج مواقعفض  مع عليه، والقبض شقيقه مقتل عن أسفر مما األنبار، في بارز سني
 القبلية الميليشياتتحدي  مع االنبار شرق في االستقرار عدم من مسبوق غير مستوى إلى أفضى هذا. التالية
 وقد دعم تنظيم الدولة االسالمية  .الرئيسية والطرق المدن على والسيطرة واالتحادية المحلية لحكومةل علنا  
 عدم ذروة في . الرئيسية الحضرية المناطق داخل واألسلحة األعالم عرض علنا   بدأ حيث ،األمر هذا

 الميليشيات أنذكرت التقارير  ،4102 عام يناير أوائل/  4106 ديسمبر أواخر في االنبارفي  االستقرار
 والمجالس العراقية األمن قوات من اهوعن حديثةعلى  السيطرة تانتزع قد تنظيم الدولة االسالميةو  القبلية
 والحكومة لعراقيةا األمن اتقو  تكان ،4106 عام االول كانون /ديسمبر أواخر من اعتبارا  و  . المحلية
 . كبيرة بأعداد المدنيين السكان على يؤثر األمني الوضع وبدأ األنبار محافظة على السيطرة فقدت قد المركزية
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 في والنعيمية الصقالويةو  الفلوجة، عامرية مثل بها المحيطة والمدن والرمادي الفلوجة من المدنيين نزوح بدأ
 الجويةالهجمات  وكذلك المسلحة والجماعات والقبائل العراقية األمن قوات بين عنيفال قتالال بسبب يناير،

احتالل تنظيم الدولة االسالمية لسد الفلوجة  تسبب وقد . المدن هذه ضد المدفعي القصفحمالت و  العشوائية
 إنشاء القبائل زعماء أعلن  .موجات نزوح إضافية في به المحيطة المنطقة إلغراقالحقا   السد بوابات وفتح

 الخصوص، وجه على الفلوجة داخل . العراق شمال مدن في أيضا تكرارها تم التية العام العسكرية المجالس
 كانتالتحالف  لهذا األصلية الشروط. تنظيم الدولة االسالمية مع تحالف فية العام العسكرية المجالس دخلت

 إلى يعود هذا أن يبدوو . للمدينة األمان ريوفهو تو  ا  مباشر  ا  دور تنظيم الدولة االسالمية  إعطاء مع جدا محدودة
 المسلحة الجماعات من أي من تقدما   األكثر هي وأسلحتهم اللوجستي، همدعمو  ،قوتهمو  همتدريببأن  االعتراف
 القبائل زعماء كان ذلك، ومع . مساعدةال على األقدرتنظيم الدولة االسالمية  كان النحو هذا وعلى المحلية،

 دون السكان على والدينية األخالقية القواعد لتطبيق جهوده وخاصة   ،للتنظيم المتطرفة النزعات من ينحذر 
 المدنيةجهوده  ركز التنظيم العراق فيالسابق  القاعدة لدور في تجسيد.  المجالس العسكرية العامة من إذن
 مجموعةوهم  ،الصحوة تشكيل إلى أدى مما ،المتطرفة والسلوكيات معتقداتال بسبب السنية المجتمعات في
 ضمن ةيحكوم ميليشيا كمجموعة رسميا  إقرارهم  وتم لتنظيما عن بعيدا   واتحول الذين القاعدة مقاتلي من

 . الدين وصالح ونينوى االنبار في السنية المعاقل

 السياسية القيادة وظائف خارج البداية فيتنظيم الدولة االسالمية  ظل ،من التنظيم التاريخي الحذر نتيجة
 في وضوحا   أكثربطريقة  نفسه التنظيم أكد األزمة، على الرغم من أنه مع تطور الفلوجة، في والحكمالجديدة 

 محافظة من واسعة مساحات أيضا   شمل يذال طويلة، لفترات القتال من أشهر ستة بعد . المجاالت هذه
 والقبائل جماعات المعارضة المسلحة من مجموعة طليعة يونيو فيتنظيم الدولة االسالمية  أصبح األنبار،
 األزمة من األول األسبوع في. الموصل مدينة على االستيالء قبل سامراء في خدعةب قاموا الذين السنية

 مدن وثالث الموصل الدولة االسالمية على أجزاء من سيطرت جماعات المعارضة المسلحة بقيادة تنظيم
 في بالفعلعليها  سيطري التي األربع المدن إلى باإلضافة ،الحويجة في يتقدمون وكانوا نينوى في أخرى
 وديالى الدين وصالح نينوى في أخرى ةنيمد 46 على التنظيم استولى ،4102 يونيو 03 بحلول . االنبار

 وبابل واألنبار الدين وصالح ديالى في مدينة أخرى 02احتالل  على بجدية نافست حين في واالنبار وكركوك
 في العراقية األمن قوات انهيار إلى توأد سرعة،ب االستراتيجية العملية هذه تنفيذ تم . بغداد محافظة وشمال
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 األمن اتقو من  جندي 21.111 من فرار حوالي وما صاحبه كاملة فرق أربعة هزيمة ذلك في بما الشمال
 . والشرطة العراقية

 االستراتيجي لتأثيرل الحضرية المناطق في واإلرهاب عسكرية شبه تكتيكات اآلن حتى التنظيم استخدم
 من بدال   للمناورة متعمد مخططإليها ك النظر عند . اإلسالمية الدولة إقامة بهدف ةستثنائيابصورة  العملياتيو 

 من خطوط عدة تنظيم الدولة االسالمية لديها المعارضة المسلحة بقيادةجماعات  أن يتضح لة،عز نم أحداث
 العمليات هذه وتشمل . العراق شمال كل على االستيالء وهو العام االستراتيجي هدفهم دعمل عملياتال

 على العراقية األمن قوات قدرات والقضاء على باألراضي واالحتفاظ على لالستيالء هجوميةعمليات 
 حتى الحدود بعض المجموعة وضعت وقد  .مضاد هجوم لشن صفوفهم تجميع العادة أو بفعالية االستجابة

داخل  وليس االتحادي العراق في يضاأر السيطرة على  على يعتمد هأن يبدو وهذا - تهااقدر  حدود تجاوزت ال
 ناطقم في واآلن عليها، المتنازع المناطق في البيشمركة يقاتلون انهم من الرغم على العراق، كردستان إقليم
 الضرورية التحتية والبنية الموارد على يستولون أيضا   فإنهم المهام، هذه إلى باإلضافة . الموصل سد مثل
 مفاصل على والسيطرة المجتمعية، والمشاركة االستقرار، وتحقيق ،طويلة األجل اقتصادية استراتيجية لدعم

 اجتماعية يةإعالم برامجتشمل  دعائيةال تهمحملألن  ونظرا   . شاملة إعالمية وحملة طرق المواصالت
 ألحداثل واخطط أنهم قد الواضح من يصبح ين،والدولي ينواإلقليمي ينالمحلي سكانال تستهدف معقدة تقليديةو 

 قوانينه الخصوص وجه على ينفذ تنظيم الدولة االسالمية  .سنواتل يكن لم إن أشهر، لعدة بعناية الجارية
 المناطق في والزينة ،اللباسوفتاوى  ،الملكيةحقوق  بين تتراوح التي القضايا من واسعة لمجموعة الخاصة
 تركها يتال ،"المهجورة" المنازل على الستيالءبا التهديد ودفع . المجموعة التي تسيطر عليها الحضرية

 مثل مدن إلى العودةإلى  جرةاالمه السنية العائالت من العديد ،النزاع مناطق من فروا الذين نو النازح
 . حركتهم على المشكلة هذه وتؤثر. ممتلكاتهم لتأمين الموصل

 استراتيجية مواقع استهدفت جوي قصف حملة في المتحدة الواليات شرعت ،4102 عام آب أغسطس/ في
 وأستراليا وألمانيا وكندا المتحدة المملكة فيها بما الدول، من العديدبدأت  بينما العراق، وغرب شمال في

تنظيم  الستهداف لبرنامج دعمبتقديم ال االطلسي شمال حلف تعهد . البيشمركة لتجهيز األسلحة شحنات
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 خطرمواجهة ل دولي إلنشاء تحالف أيضا   مفاوضات المتحدة الواليات تقود حين في ،الدولة االسالمية
 . المتشددين

  الشيعية الميليشيات تعبئة

 ومواجهة شماال   للتحرك مجموعات لتشكيل الجهود لتعبئة متزايدة دعوات هناك كانت 4102 يونيو 01 بحلول
 اهلل، حزب كتائبو  الحق، أهل عصائبجانب  منمعظم هذه الدعوات  تنسيق تم  .تنظيم الدولة االسالمية

 جانب إلى القتال في سابقا   شارك هاجميعو  - بدر وفيلق( السالم كتائب أو المهدي جيش) المهدي جيشو 
 المحافظات من الوصول النظامية غير الوحدات أولى بدأت يونيو، 06 في  .األنبار في العراقية األمن قوات

 ياماأل خالل  .كأول أهدافهم سامراءفي  المحاصرة المدينة ختارواا الذين عصائب أهل الحق لتعزيز الجنوبية
 السالح حمل إلى المواطنين جميعفيه  دعا مسبوق غير بيانا   السيستاني علي العظمى اهلل آيةأصدر  التالية

 دعوته ميعمت من الرغم على يونيو، 02 يوم رسميا   المهدي جيشتفعيل  الصدر أعاد . اإلرهابيين ومحاربة
 زعيم الحكيم عمارأصدر . الرسمي هإعالن من األقل على يومينقبل  واسع نطاق على السالح لحمل

 السالح لحمل مماثلة دعوة ،ينالبارز  قادةال من غيرهم والعديد المالكيو  العراقي، االسالمي االعلى المجلس
 لهذه الشيعة المدنيين من اآلالفتنظيم الدولة االسالمية إلى استجابة  بقيادة تقدمأدى ال . اليوم نفس في

 زعيم الخزعلي، قيس أعلن  .واتطوع قد األقل على 611.111 كان أغسطس شهر بحلولو  الدعوات،
 المتطوعين المجندين جميع قيادة لتولي مستعدة عةاالجمأن  حزيران /يونيو منتصف في ،أهل الحقعصائب 

 الميليشيات منض فعالية األكثرالجماعات  بين من المجموعة هذه وكانت . واألسلحة التدريب بتوفير وعدو 
 واألسلحة، والتكتيكات لتدريب،با اإليرانية القوات جيد بشكل هاودعمت العراق حرب مراحل جميع في الشيعية

 نشر تم أغسطس، من اعتبارا   . المدرعة العربات ضد  للغاية فعالةال ةالمتفجر القذائف  استخدام ذلك في بما
 تدريبأن  من الرغم على العراقية، األمن قوات عمليات لدعم الميدان في النظامية غير القوات من كبير عدد

 قيادة في فعال بدور الشيعية الميليشيات قامت اآلن، حتى . جاريا   يزال ال المتطوعين منكبيرة  قوة وتجهيز
 في الشيعية الميليشيات وجود فإن العسكرية، العمليات استقرار بمجردأنه  الواضح فمن ذلك، ومع العمليات،
 .العنف من جديدة موجات إلى ؤديقد ي ،الشرطةدور ب شبيه والقيام بدور السنية األغلبية ذات المناطق

 



61 
 

 : الخرائط4الملحق 

 

 



62 
 

 

 



63 
 

 

 


