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مقدمة

ن المساهمة الكريمة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية إ
ألعمال اإلغاثة في العراق في يونيو/حزيران 2014 والتي تبلغ 
500 مليون دوالر أمريكي، قد جاءت في وقت زاد فيه نزوح 
مستوى  إلى  اإلنسانية  االحتياجات  فيه  ووصلت  العراق  سكان 
غير مسبوق. وتمثل هذه المساهمة 60 بالمائة من التمويل اإلنساني 
الوارد للعراق طوال العام الماضي-وهو تمويل يزيد عن مساهمات 
هذا  غطى  وقد  مجتمعين-  للعراق  األخرى  المانحة  الجهات  كل 

التمويل مايقرب من نصف احتياجات اإلغاثة في البالد. 

للشؤون  العام  األمين  مساعد  منصب  -في  لي  مهمة  أول  كانت 
يونيو/ شهر  في  العراق  في  الطارئة-  اإلغاثة  ومنسق  اإلنسانية 
المملكة  إعالن  على  عام  مرور  بعد  أي  العام،  هذا  من  حزيران 
شهدت  وقد  النظير.  المنقطعة  مساهمتها  عن  السعودية  العربية 
بنفسي آثار المنحة التي قدمها الشعب السعودي للشعب العراقي، 
منازله  من  الفرار  على  أُجبر  -الذي  العراقي  الشعب  تلقى  حيث 
ودواء  وماء  غذائية  مساعدات  العنف-  وأعمال  النزاع  من جراء 
الحياة  بين  الفاصل  الحد  هي  المساعدات  هذه  وكانت  ومأوى. 

والموت بالنسبة لماليين من السكان. 
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تطوير  بدعم  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  قام 
وكاالت اإلغاثة لخطة االستفادة القصوى من المساهمات السعودية 
من  وكالة   12 تلقت  وقد  االحتياجات.  ألهم  االستجابة  وضمان 
هذا  من  جزًءا  الدولية  الهجرة  ومنظمة  المتحدة  األمم  وكاالت 

التمويل. 

السعودية  اإلنسانية  المنحة  عن  النهائي  التقرير  هو  التقرير  هذا 
اإلغاثة  وكاالت  قامت  التي  األنشطة  التقرير  ويعرض  للعراق. 
ويعد  الماضي.  العام  خالل  السعودي  التمويل  باستخدام  بتنفيذها 
التقرير عرفاًنا للعمل الذي قام به الشركاء وأدى إلى إنقاذ الكثير 
من األرواح في ظروف صعبة وللجهود التي ال تكل التي قام بها 
الشركاء الحكوميون وشركاء أعمال اإلغاثة المحليون والدوليون. 
ويعد التقرير شاهًدا على كرم الشعب السعودي الذي يجب اإلشادة 

به وبصمود الشعب العراقي. 

ستيفن أوبراين
نائب األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة الطارئة 

نيويورك، أغسطس/آب 2015 

في 8 يونيو حزيران 2015 قام ستيفن أوبرايان نائب األمين 
العام ومنسق اإلغاثة الطارئة بزيارة موقع يستوطنه النازحون 
في مدينة بغداد بالعراق.
 © التصوير: سرمد الصافي، المسئول اإلعالمي، بعثة األمم 
المتحدة لمساعدة العراق 
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علنت حكومة المملكة العربية السعودية في 30 يونيو/حزيران أ
من عام 2014 عن مساهمة استثنائية تبلغ 500 مليون دوالر 
أمريكي مقدمة لألمم المتحدة للقيام بأعمال إغاثة للشعب العراقي. 
وفي ذلك الوقت كان النزاع بين الحكومة العراقية والجماعات 
المسلحة واإلرهابية في العراق قد أدى إلى نزوح أكثر من مليون 
مواطن من منازلهم، وإلى معاناة ماليين آخرين ممن تضرروا من 

أعمال العنف. 

العام لألمم  اتفق األمين  احتدام األزمة،  المناسب من  الوقت  وفي 
المتحدة وحكومة المملكة العربية السعودية على أن يتولى مكتب 
توزيع  مسؤولية  )أوتشا(  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم 
األموال على الجهات التي تقدم مساعدات للعراق، وكذلك مسؤولية 
وضع تقارير عن كيفية استخدام هذه األموال. عملت أوتشا بالتعاون 
مع وكاالت اإلغاثة في الميدان على وضع خطة مرنة لالستفادة 
االحتياجات  تلبية  وضمان  المساهمة  هذه  من  درجة  أقصى  إلى 

الملحة. 

المخصص  السعودي  اإلنساني  التمويل  كان  الوقت،  ذلك  وفي 
احتياجات  حجمها  في  لتوازي  ضخها  يتم  مساهمة  أول  للعراق 
اإلغاثة في هذا البلد، حيث وصل حجم التمويل السعودي إلى 60 
بالمائة من إجمالي التمويل الموجه للعراق، وغطى تقريبا نصف 
وسرعته  التمويل  حجم  مكن  وقد  العراق.  في  اإلغاثة  احتياجات 
12 وكالة من وكاالت األمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة من 

المناطق األكثر تضرًرا في جميع  إطالق 27 مشروع إغاثة في 
أنحاء العراق. تتمتع كل وكالة بالخبرة في مجال معين من مجاالت 
لمختلف  االستجابة  كانت  الوكاالت  هذه  اجتماع  فمع  لذا  اإلغاثة، 
احتياجات السكان المعرضين للخطر في جميع أنحاء البالد استجابة 

شاملة منسقة وقادرة على إنقاذ األرواح. 

مكنت المنحة السعودية وكاالت اإلغاثة الثالثة عشر -التي تعمل 
على الخطوط األمامية بالتعاون مع نظرائها في الحكومة العراقية 
السريع  التوسع  الوطنية والدولية- من  الحكومية  والمنظمات غير 
النزوح  العمليات ووضع خطط الطوارئ لالستجابة لموجات  في 
يونيو/ شهر  بحلول  نازح  ماليين   3 إلى  وصلت  التي  المتتابعة 

حزيران عام 2015. 

أتاح حجم المنحة السعودية تقديم مجموعة متنوعة من المساعدات 
اإلنسانية المنقذة لألرواح، حيث تم توفير المساعدات الغذائية إلى 
مليوني نازح، والخدمات الصحية لثالثة ماليين من سكان العراق. 
لتمكين  مؤقتة  دراسية  فصول  وإنشاء  المدارس  ترميم  تم  كما 
250.000 طفل من مواصلة دراستهم. وتلقى مئات اآلالف  من 
وأسرهم  أنفسهم  بإطعام  لهم  تسمح  زراعية  مدخالت  المزارعين 
ومجتمعاتهم. وتم أيًضا توفير المأوى والخدمات األساسية لمليوني 
نازح يعيشون في المخيمات وفي أماكن أخرى. وتلقى مئات آالف 
السكان إمدادات إلنقاذ أوراحهم تشمل أغطية ومالبس ومستلزمات 
لحاالت  نقدية  بتوزيع مساعدات  الشركاء  قام  كما  أساسية.  نظافة 

ملخص تنفيذي 

 WFP 
قدم مساعدات 

غذائية ألكثر من 
1,9 مليون عراقي 

في محافظات 
العراق الثمانية 

عشرة كلها 

➟

 FAO 
وزعت حبوب 

القمح على أكثر من 
181.000 مزارع 

معرض للخطر 
لتتجاوز كمية 

حصادهم 50.000 
طن من القمح بقيمة 
30 مليون دوالر 

➟

 WHO 
أمدت 3 ماليين 
نازح بالخدمات 
الصحية لحاالت 

الطوارئ 

➟

UNFPA 
قدم دعما نفسًيا 

اجتماعًيا وخدمات 
الصحة اإلنجابية 

ألكثر من  
752.000 سيدة 

وفتاة 

➟
 UNICEF 

ساعد 2 مليون 
من السكان على 
الحصول على 

مياه الشرب اآلمنة 
وخدمات الصرف 
الصحي وأدوات 

النظافة

➟

UNHCR 
قامت بتسجيل 2,3 
مليون نازح وقدمت 

لهم الخدمات 

➟

 UNOPS 
وفر الكهرباء 
واإلنارة إلى 

680.000 نازح 

➟
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الطوارئ على عشرات آالف السكان النازحين المعرضين للخطر، 
كما أن الدعم المعيشي لحاالت الطوارئ عمل على وقاية كثير من 
النازحين العراقيين والمجتمعات المضيفة من معاناة الفقر والعوز. 

استفاد من دعم التمويل اإلنساني السعودي ما يقرب من 7 ماليين 
من النازحين وسكان المجتمعات المضيفة، كما يستفيد ماليين كثر 
هذه  لمست  فلقد  مباشر.  غير  بشكل  اإلغاثة  برامج  من  آخرون 
حياة  السعودية  العربية  المملكة  قدمها شعب  التي  الكريمة  المنحة 
الكثيرين بداية من األطفال في عمر الدراسة إلى النساء الحوامل 
عانوا  الذين  والصبية  والرجال  بأسرهن  يعتنين  الالتي  واألمهات 
المجتمع  فئات  من  فئة  كل  إلى  وصواًل  العنف  جراء  من  صدمة 

العراقي في كل ركن من أركان العراق. 

العمل  بدون  ممكًنا  ليصبح  العظيم  اإلنساني  الجهد  هذا  يكن  لم 
على  العراقية  الحكومة  في  نظراؤنا  بها  قام  الذي  المتفاني 
المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات والمحليات، فقد قام 
المسؤولون الحكوميون بالعمل لساعات تفوق العد لقيادة العمليات 
الفنية والتشغيلية واللوجستية. كما أن العمل الذي قام به عشرات 
قد  والدولية  الوطنية  الحكومية  غير  المنظمات  من  الشركاء  من 
ساعد على إنقاذ األرواح وضمان وصول المساعدات إلى السكان 
األكثر تضرًرا في جميع أنحاء البالد، وفي بعض الحاالت استفاد 
هؤالء الشركاء من المنظمات غير الحكومية من توفر مزيد من 
المعلومات وإمكانية الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول 
إليها. تم توزيع ما يقرب من 87 مليون دوالر على 98 منظمة 
غير حكومية شريكة، تشمل 47 مليون دوالر تم توزيعها على 68 
تم توزيعها على  منظمة غير حكومية وطنية و40 مليون دوالر 

إلى  دوالر  مليون  تقديم  تم  كما  دولية.  حكومية  غير  منظمة   30
منظمات الصليب األحمر والهالل األحمر. 

بين  مستمًرا  ونزوًحا  متزايدة  عنف  أعمال  يشهد  العراق  الزال 
منذ  منازلهم  مغادرة  على  شخص  مليون   3 أجبر  حيث  سكانه، 
بداية النزاع في يناير/كانون الثاني عام 2014. وعلى الرغم من 
األثر اإليجابي الذي أحدثه التمويل اإلنساني السعودي المخصص 
للعراق، تقدر األمم المتحدة أن عدد من يحتاجون إلى دعم إنساني 
عاجل يصل إلى 8,6 مليون شخص. حيث أن أعمال العنف والنزاع 
الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش(  الناتج على استيالء 
على أراض عراقية وكذلك التدخل العسكري المضاد الذي قامت 
به الحكومة العراقية وحلفاؤها قد أديا سوًيا إلى معاناة العراق من 
أسوأ األزمات اإلنسانية وأشدها تعقيًدا وقسوة على مستوى العالم. 

UN WOMEN 
تأكدت من إدراج 
احتياجات النساء 
والفتيات في جميع 
برامج اإلغاثة من 
خالل تقديم تدريب 
متخصص لشركاء 

العمل اإلنساني

➟

UNDP 
قام بتوفير المأوى 
ودعم البنية التحتية 
والدعم المعيشي لـ 
80.000 شخص

➟

 UNESCO 
قامت ببناء ست 

مدارس، وببناء أو 
ترميم 22 مدرسة 
لتوفير مساحات 
لتدريس التالميذ 

النازحين 

➟

OCHA 
قام بتنسيق جهود 
اإلغاثة وتقديم 
المعلومات لها 
من خالل نشر 

التقارير المختصرة 
والمنشورات 
المعلوماتية 
والتحليالت 

وحمالت التوعية 
والتأييد 

➟

15 مايو/أيار 2015، دهوك، العراق: 
مخيم شاريا يسكن به نازحون فروا من أعمال العنف في 
مدنهم خالل الثمانية عشر شهًرا الماضية. 
يعمل أحد برامج اإلغاثة بإدارة نسائية في الميدان بين 
مجموعات كبيرة من الخيام، ويقوم بمساعدة النازحين على 
الحصول على الدعم القانوني وعلى أوراق ثبوتية جديدة. 
© التصوير: أوتشا / جوين مكلور

IOM 
قامت بتوزيع حقائب 
مستلزمات الشتاء 
التي تشمل مراتب 
األسرة والمواقد 

واألغطية على أكثر 
من 380.000 

نازح 

➟

  UN-Habitat 
قام بإنشاء 911 
مسكن شبه دائم 
إليواء أكثر من 
7.000 نازح 

➟
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500 مليون دوالر قدمتهم المملكة العربية السعودية 
في يوليو/تموز 2014 لدعم الشعب العراقي 
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برنامج األغذية العالمي

 اليونيسيف

 مفوضية األمم المتحدة
 السامية لشؤون الالجئين

 المنظمة الدولية للهجرة

 منظمة الصحة العالمية

 مكتب األمم المتحدة
 لخدمات المشروعات

 منظمة الغذاء والزراعة

 صندوق األمم
 المتحدة للسكان

 برنامج األمم
 المتحدة اإلنمائي

 منظمة األمم المتحدة
 للمستوطنات البشرية

 مكتب األمم المتحدة
 لتنسيق الشؤون اإلنسانية

 اليونسكو

 منظمة األمم
 المتحدة للمرأة

التمويل المقدم لكل منظمة بماليين الدوالرات 
احتفظت األمانة العامة لألمم المتحدة بنسبة 1 بالمائة من إجمالي المساهمة لتغطية تكاليف دعم البرامج 



9 May 2015, Kurdistan, Iraq:  
In Baharka Camp, on the edge  

of Erbil, in the Kurdistan region of  
Iraq, families have found refuge from  
the violence that forced them to flee  

their homes. Here, a young girl carries a  
jug of water from the communal taps. 

© OCHA/Gwen McClure.

9 مايو/أيار 2015، كردستان، العراق: 
في مخيم بحركة، على أطراق إربيل بإقليم العراق وجدت 
األسر الملجأ من العنف الذي أجبرهم على الفرار من 
منازلهم. وفي الصورة صبية صغيرة تحمل وعاًءا مألته 
بالماء من الصنابير العمومية. كان للتمويل السعودي دور 
حيوي في استمرار الحياة في هذه المخيمات. 
© التصوير: أوتشا/ جوين مكلور
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 7          المنحة اإلنسانية السعودية للعراق

 أهم
 المساعدات

مواقع
 العمليات

 جميع أنحاء البالد

 المساعدات الغذائية

المستفيدين
1.9 مليون شخص

 المخصصات
148.9مليون دوالر

األولويات وأحد ي أهم  من  الغذائية  المساعدات  تقديم  عتبر 
ينتشر  حيث  اإلغاثة،  وكاالت  تواجه  التي  التحديات 
النازحون الذين يبلغ عددهم 3 ماليين شخص بين 3300 
موقع مختلف. وقد قام برنامج األغذية العالمي منذ بداية 
السعودية-  العربية  المملكة  من  المقدمة  المنحة  –بفضل  األزمة 
بتقديم مساعدات غذائية عاجلة وطويلة األجل ألكثر من 1,9 مليون 
شخص في جميع المحافظات العراقية الثمانية عشر، بمتوسط يبلغ 
1,5 مليون شخص في الشهر. ولقد اعتمد نوع المساعدات الغذائية 
المقدمة وأسلوب توزيعها على ظروف معيشة النازحين وقدرتهم 
على الوصول إلى أنظمة التوزيع العمومية التي تديرها الحكومة. 

وخالل موجة النزوح األولى، قدم برنامج األغذية العالمي لألسر 
النازحة ”وجبات استجابة عاجلة” وهي حقائب سهلة الحمل تتكون 
من أغذية جاهزة لألكل تكفي أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة 
ثالثة أيام. كما تشمل “وجبات االستجابة العاجلة” مكمالت غذائية 
لألطفال الصغار لمنع إصابتهم بسوء التغذية. وقام البرنامج بتأسيس 
مطابخ ميدانية مؤقتة في أوج أزمة النزوح خالل شهري أغسطس/

لتقديم وجبات ساخنة. وعند  آب وسبتمبر/أيلول من عام 2014، 
مواقع  في  أو  مخيمات  في  مؤقت  بشكل  النازحة  األسر  استقرار 
بتقديم  الدعم  أسلوب  إلى  العالمي  األغذية  برنامج  انتقل  مختلفة، 
“حقائب األغذية األسرية” التي تكفي أسرة مكونة من خمسة أفراد 

لمدة شهر، أو بتقديم كوبونات غذائية. 

ولتقديم المساعدات الغذائية خالل 72 ساعة إلى األسر المعرضة 
برنامج  اشترك  النزوح،  من  العائدة  أو  حديًثا  النازحة  أو  للخطر 
اليونيسيف  مع  العاجلة”  لالستجابة  “آلية  في  العالمي  األغذية 
غير  المنظمات  من  ومجموعة  األخرى  المتحدة  األمم  ووكاالت 
مخزون  العالمي  األغذية  برنامج  وضع  حيث  الدولية،  الحكومية 
المساعدات الغذائية في حوزة الشركاء إلتاحة االستجابة السريعة 
والمواد  العاجلة”  االستجابة  “وجبات  توزيع  وتم  لالحتياجات. 
حزمة  لتكتمل  العالمي  األغذية  برنامج  يقدمها  التي  الغذائية  غير 
في  متميز  بنجاح  الجهود  هذه  تنفيذ  تم  ولقد  المقدمة.  المساعدات 
المناطق التي يصعب الوصول إليها والمتأثرة بالنزاعات، مما سمح 
الجديدة.  الوصول  طرق  من  باالستفادة  اإلنساني  العمل  لشركاء 
 180.000 من  يقرب  ما  بتوزيع  العالمي  األغذية  برنامج  وقام 
وجبة استجابة عاجلة تكفي لتغذية 900.000 شخص تقريًبا لمدة 
ثالثة أيام. وكان أغلب المستفيدين من هذه المساعدات قد أووا إلى 
مناطق يصعب الوصول إليها في محافظات األنبار وصالح الدين 
الوجبات  حقائب  صممت  وقد  وبغداد.  وديالى  ونينوى  وكركوك 
)التي تزن 8 كليوجرامات( ليحملها النازحون أثناء تنقلهم، ولتستفيد 

منها األسر التي ال يتوفر لديها معدات الطبخ. كما تعديل مكونات 
هذه الوجبات وفًقا للتعليقات التي أبداها المستفيدون. 

نينوى  في  الهجمات  قوة  تصاعد  بعد  أغسطس/آب 2014،  وفي 
وفرار ما يقرب من 900.000 مواطن إلى إقليم كردستان العراق، 
قام برنامج األغذية العالمي بإطعام 220.000 شخص بصفٍة يوميٍة 
األغذية  برنامج  وقام  المؤقتة.  الميدانية  المطابخ  إقامة  خالل  من 
أيًضا باتخاذ إجراء طارئ بعد أزمة سنجار بإنشاء مطابخ ميدانية 
مؤقتة في المناطق التي كان السكان فيها في حاجة إلى مساعدات 
غذائية عاجلة. وتم في هذه األماكن طبخ محتويات “حقائب األغذية 
األسرية” التي يعدها برنامج األغذية العالمي، وذلك بالتعاون مع 
لهذه  مكملة  منتجات  أيًضا  قدموا  الذين  اإلنساني  العمل  شركاء 
ست  في  المطابخ  هذه  أنشأت  وقد  والتوابل.  اللحم  منها  الحقائب 
مواقع منها موقعان في محافظة دهوك وموقعان في محافظة ديالى 
وموقعان في محافظة أربيل. واستمر تقديم وجبات ساخنة مرتين 
يومًيا إلى المستفيدين من هذه المساعدات إلى أن جاء الوقت الذي 
من  االستفادة  ومن  طبخ  أدوات  على  الحصول  من  فيه  تمكنوا 
المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج األغذية العالمي. وبحلول 
شهر سبتمبر/أيلول، تم تحويل جميع النازحين الذين وصلوا حديًثا 

إلى نظام “حقائب األغذية األسرية” وتم إغالق المطابخ. 

على  الحصول  من  وتمكنوا  مؤقت  بشكل  الناس  استقر  أن  وما 
نظام  إلى  مساعداته  العالمي  األغذية  برنامج  حول  طبخ،  أدوات 
“حقائب األغذية األسرية”  أو كوبونات الغذاء وفًقا لسياق الموقف. 
األغذية  برنامج  قام   2014 الثاني  نوفمبر/تشرين  شهر  وبحلول 
العالمي وشركائه بتعميم نظام المساعدات بالكوبونات الغذائية في 
إقليم كردستان العراق الذي يتمكن سكانه  المناطق الحضرية من 
من الوصول إلى األسواق واالعتماد عليها، مما أدى إلى تحريك 
االقتصاد المحلي وتمكين السكان من اختيار ما يأكلونه. وفي الفترة 
 2015 ومايو/أيار   2014 الثاني  نوفمبر/تشرين  شهري  بين  ما 
صورة  في  مساعدات  شخص   470.000 من  يقرب  ما  تلقى 
كوبونات غذائية، بما يوازي 47 مليون دوالر تقريًبا تم إنفاقها في 

األسواق المحلية. 

العالمي  األغذية  برنامج  لهم  قدم  الذين  النازحين  عدد  وقد وصل 
مساعدات منتظمة 1,9 مليون نازح، تلقى 77 بالمائة منهم “حقائب 
بالمائة منهم كوبونات غذائية،  تلقى 23  بينما  األغذية األسرية”، 
حيث قام برنامج األغذية العالمي بتوزيع ما يقرب من 102.000 
طن من األغذية على المستفيدين بين يونيو/حزيران 2014 ومايو/

أيار 2015. 

WFP
برنامج األغذية العالمى



17 مايو/أيار 2015 
محافظة دهوك، العراق 
صبي صغير يقف بجانب الغذاء المخصص ألسرته 
-والمكون من العدس وزيت عباد الشمس- في أحد مواقع 
توزيع برنامج األغذية العالمي في إقليم كردستان العراق. 
© التصوير: أوتشا/ جوين مكلور

عجز كثير من النازحين عن الوصول إلى نظام التوزيع العمومي 
قام  لذا  إقامتهم،  محال  من  نزوحهم  بسبب  الحكومة  تدعمه  الذي 
هؤالء  تسجيل  على  الحكومة  بمساعدة  العالمي  األغذية  برنامج 
التي  الجديدة  المواقع  في  العمومي  التوزيع  نظام  في  النازحين 
نزحوا إليها، بهدف تعزيز قدرة الحكومة على المشاركة في أنشطة 

االستجابة لحالة الطوارئ. 

قام برنامج األغذية العالمي –إلى جانب تقديم المساعدات الغذائية- 
رصد  وعمليات  الغذائي  األمن  لمستوى  تقييم  عملية   11 بإجراء 
االستجابة  توجيه  على  تساعد  معلومات  على  للحصول  لألسواق 
تقييمات سريعة  تم إجراء ست  المثال،  فعلى سبيل  أفضل.  بشكل 
لمستوى األمن الغذائي بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة في 
محافظات األنبار وبغداد وديالى وكركوك وفي جميع أنحاء إقليم 

كردستان العراق. وفي عام 2015، أطلق برنامج األغذية العالمي 
باستخدام  للخطر  التعرض  درجة  ورصد  لتحليل  متنقاًل  نظاًما 
الهواتف المحمولة لجمع البيانات من مقدمي التقارير في المواقع 
غير اآلمنة التي يصعب الوصول إليها، وقد ساعدت هذه البيانات 
الشرائية  والقدرة  الغذائية  األنظمة  عن  قيمة  معلومات  جمع  على 

وأسعار الغذاء. 

8 التقرير النهائي: أغسطس/آب 2015 



 أهم
 المساعدات

مواقع
 العمليات

المواد غير المأوى
  الغذائية 

 اإلصحاح

  الحمايةالصحة  التغذية  التعليم

 المستفيدين
5,6 مليون طفل، 
2 مليون نازح 

لغت نسبة األطفال من إجمالي الثالثة ماليين نازح في ب
أوقات  وفي  النزاع.  بداية  منذ  تقريًبا  النصف  العراق 
للخطر،  عرضة  األكثر  هم  األطفال  يعتبر  األزمات 
أسرهم  مثل  عليها  يعتمدون  التي  واألنظمة  فالشبكات 
ومجتمعاتهم ومدارسهم تنهار جميًعا. كما أن قدرتهم على الحصول 
على الخدمات الصحية والغذائية والمياه وخدمات الصرف الصحي 

والنظافة أصبحت محدودة جًدا. 

وقد تمكنت اليونيسيف -باالستعانة بالمساهمة السخية التي قدمتها 
بتقديم  العراق  في  النازحين  دعم  من  السعودية-  العربية  المملكة 
الحتياجات  وملبية  لألرواح  ومنقذة  الفاعلية  عالية  مساعدات 
تتبع  للخطر.  عرضة  األكثر  واألسر  األطفال  من  النازحين 
اليونيسيف أسلوب دعم متعدد القنوات لالستجابة لحاجة النازحين 
إلى الحماية والتعليم والتغذية والخدمات الصحية والمياه والصرف 

الصحي والنظافة والمواد غير الغذائية والمأوى. 

التعليم
و117.000  نازح  طفل   112.000 حصول  اليونيسيف  أتاحت 
طفل في المجتمعات المضيفة على التعليم األساسي بجودة عالية. 

اليونيسيف  بها  قامت  التي  العاجلة  اإلغاثة  استجابة  شملت  وقد 
 10 في  دراسية  فصواًل  لتكون  خيمة   1200 بإقامة  وشركائها 
للنازحين، وقد تم شراء 299 من هذه  محافظات وفي 12 مخيم 
الخيام باالستعانة بالمنحة السعودية. وقد مكنت هذه الفصول المؤقتة 

أكثر من 146.000 طفل نازح من االستمرار في تلقي العلم. 

أنحاء  مختلف  في  مدرسة   442 بترميم  اليونيسيف  قامت  كما 
ترميم 55  تم  وقد  وواسط،  وإربيل  والسليمانية  دهوك  محافظات 
بالتمويل  المدارس )أي 243 مدرسة( باالستعانة  بالمائة من هذه 

السعودي. 

ومن أجل تحسين جودة الفصول الدراسية في المخيمات والمجتمعات 
ودهوك  بغداد  في  مدرسة   13 ببناء  اليونيسيف  قامت  المضيفة، 
وإربيل وكركوك والنجف والسليمانية باستخدام التمويل السعودي. 
إلى  يسكنونها  كانوا  التي  المدارس  من  النازحين  نقل  تم  وعندما 
في  اليونيسيف  استمرت  واستدامة،  استقراًرا  أكثر  إيواء  أماكن 
التعليم على مستوى  التعليم وإدارات  إلى وزارة  تقديم مساعداتها 
المحافظات لترميم المدارس الباقية. فقد بدأت اليونيسيف على سبيل 
المثال -خالل الفترة بين شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2015- 
المدارس جاهزة  األنبار وستكون هذه  في  ترميم 46 مدرسة  في 
الستقبال أطفال المجتمعات المضيفة والنازحين الذين يعيشون في 

أماكن خارج المخيمات بدًءا من شهر سبتمبر/أيلول 2015. 

األمور  ألولياء  جمعيات  تشكيل  أيًضا  اإلنجازات  وشملت 
والمدرسين إلدارة عمليات تنظيف وتجديد وترميم المدارس التي 
بمبالغ  نقدية مباشرة  باستخدام تحويالت  النازحون، وذلك  أخالها 
لتدريس  مدرسة   556 تجهيز  إلى  الجهد  هذا  أدى  وقد  صغيرة. 

117.950 طفل. 

كما تم توزيع 3.800 حقيبة دراسية عربية على األطفال النازحين 
أهم  تذليل  بهدف  العراق،  كردستان  إقليم  في  بالعربية  المتحدثين 
العوائق التي تحول دون تمتع األطفال النازحين بحقهم الكامل في 

التعليم. 

اليونيسيف بمساعدة 5.000 طفل نازح )تتراوح مراحلهم  قامت 
الدراسية بين الثالث المتوسط والثالث الثانوي( على تلقي امتحاناتهم 
النهائية في إقليم كردستان العراق ليتمكنوا من استكمال تعليمهم. 
إربيل  إلى  بغداد  من  االمتحان  أوراق  نقل  من خالل  هذا  تم  وقد 
إعالمية  حملة  وإطالق  االمتحانات  مراكز  على  توزيعها  وإعادة 
والمسائل  وأماكنها  االمتحانات  بجداول  النازحة  األسر  لتعريف 

المتعلقة بالتسجيل. 

التعليم  وإدارات  التعليم  وزارة  مع  بالتعاون  اليونيسيف  ونظمت 
االجتماعي  النفسي  الدعم  تقديم  على  للمدرسين  تدريبية  برامج 
هذه  من  استفاد  وقد  المدارس،  وإدارة  التربوي  الدعم  وتحسين 
أنحاء ثالث عشرة محافظة  في مختلف  البرامج 1.580 مدرس 
عراقية. كما قدمت اليونيسف دعًما نفسًيا اجتماعًيا لما يقرب من 

11.000 طفل في دهوك ونينوى. 

حماية الطفولة 
قامت اليونيسيف بتنظيم أنظمة حماية الطفولة في أربعة مجاالت: 
أو  أسرهم  عن  المنفصلين  األطفال  على  التعرف  نظام  تعزيز  أ( 
بأسرهم،  بدون مرافق وتسجيل هؤالء األطفال وتتبعهم وإلحاقهم 
الطفولة  بحماية  المتعلقة  القضايا  وتوثيق  رصد  نظام  تعزيز  ب( 
نظام  دعم  ج(  األطفال،  ضد  الصارخة  االنتهاكات  تشمل  والتي 
يحتاجون  الذين  لألطفال  المقدمة  االجتماعية  والخدمات  اإلحالة 
إلى مساعدات خاصة، د( تقديم الدعم النفسي االجتماعي للصبية 

والفتيات. 

المملكة  قدمته  الذي  الدعم  –بفضل  وشركائها  اليونيسيف  تمكنت 
إلى ما يقرب من 19.000 من  الوصول  السعودية- من  العربية 
لتقديم خدمات  المضيفة  بالمجتمعات  والقاطنين  النازحين  األطفال 
والحتياجاتهم  لها  تعرضوا  التي  للصدمة  لالستجابة  لهم  أساسية 
أعمال  من  تضرًرا  األكثر  األطفال  وخاصة  االجتماعية،  النفسية 
صالحة  أماكن  في  الخدمات  هذه  تقديم  تم  وقد  والنزوح.  العنف 
الستضافة األطفال  يبلغ عددها 32 موقًعا في المخيمات وغيرها 

UNICEF
صندوق األمم المتحدة للطفولة 

 المخصصات
97.6 مليون دوالر

 جميع أنحاء البالد
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من المواقع بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني المحلية. 

ودعمت اليونيسيف وضع نظام اجتماعي لإلحالة باالستعانة بشبكة 
النظام خدمات  هذا  قدم  وقد  التنفيذ،  الواسعة مع شركاء  عالقاتها 
والنفسية  القانونية  االحتياجات  ذوي  لألطفال  ومتقدمة  أساسية 
اليونيسيف  االجتماعية الخاصة. وبحلول شهر مارس/أذار قدمت 
الحماية ألكثر من 4 آالف طفل  مساعدات متخصصة في مجال 
وتوفير  بأسرهم،  األطفال  إلحاق  المساعدات  هذه  وتشمل  نازح، 

رعاية وخدمات بديلة أو متخصصة. 

االنتهاكات  اليونيسيف وشركائها على رصد  قدرة  تعزيز  تم  وقد 
الصارخة ضد األطفال واإلبالغ عنها من خالل التوسع في »شبكة 
الرصد واإلبالغ«، ونتيجة لذلك يجري اآلن رصد انتهاكات حقوق 
األطفال واإلبالغ بها بشكل منتظم في 16 محافظة من محافظات 
العراق الثمانية عشر. وخالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير، قامت 
لحقوق  صارخ  انتهاك  حالة   314 برصد  وشركائها  اليونيسيف 
آلية الرصد  الطفل وقاموا كذلك بالتحقق منها وتوثيقها من خالل 
واإلبالغ. وقد ساهم 17 شريك من شركاء اليونيسف حتى تاريخه 
في رصد انتهاكات حقوق الطفل. وقامت اليونيسيف بتدريب أكثر 
شراكة  إنشاء  ودعمت  الطفولة،  حماية  رصد  مسؤول   110 من 
استراتيجية جديدة مع برنامج العدالة التابع للوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية، وقد مكنتها هذه الشراكة من التوسع في نطاق تغطية آلية 

الرصد واإلبالغ وتعزيز قدرتها. 

الحماية االجتماعية في حاالت الطوارئ )التحويالت النقدية( 
اليونيسيف  قدمت   ،2014 عام  األول  ديسمبر/كانون  شهر  منذ 
مساعدات إلى 20.000 أسرة نازحة )أي ما يقرب من 120.000 
مواطن( في 10 مخيمات للنازحين، في صورة منحة نقدية وحيدة 
طريقة  أثبت  وقد  أسرة.  لكل  دوالر   250 بقيمة  مشروطة  غير 
من  للخطر  المعرضة  األسر  تمكين  في  أهميتها  هذه  المساعدة 
والخدمات  والغذاء  األساسية  الشتاء  مستلزمات  على  الحصول 
هذه  من  المستفيدين  على  إجراؤه  تم  مسح  أظهر  وقد  الصحية. 
األموال  هذه  أنفقوا  قد  المبحوثين  من  بالمائة   93 أن  المساعدات 
على شراء الطعام، وأن 55 بالمائة منهم أنفقوا بعًضا منها على 
على  منها  بعًضا  أنفقوا  بالمائة   40 وأن  الصحية،  االحتياجات 
مستلزمات الصرف الصحي والنظافة الشخصية، وأنفق 14 بالمائة 
منهم بعض المساعدات على المواصالت، و11 بالمائة منهم سددوا 

ديونهم، وأنفق 7 بالمائة منهم بعض المال على التعليم. 

التغذية والصحة 
وصلت المساعدات الصحية والتغذوية التي قدمتها اليونيسيف إلى 

النازحين والمجتمعات المضيفة في جميع أنحاء البالد. 

وقامت اليونيسيف بمساعدة منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة 
بدعم حملة قومية للتلقيح ضد شلل األطفال، وذلك من خالل تنفيذ 
أنشطة توعوية وشراء اللقاحات. فتم تطعيم 5,6 مليون طفل، أي 
وتعاونت  الخامسة.  سن  دون  األطفال  من  بالمائة   98 يعادل  ما 

منظمة اليونيسيف توزع مستزمات الشتاء على النازحين في منطقة منجش، شمال العراق. © التصوير : منظمة اليونيسيف 



اليونيسيف مع منظمة الصحة العالمية أيًضا على تلقيح 3,4 مليون 
طفل يتراوح عمرهم بين 9 أشهر وخمس أعوام ضد الحصبة. كما 
تم تطعيم األطفال النازحين عند وصولهم للمخيمات والمستوطنات 
لضمان تغطية فعالة لكل األطفال النازحين دون سن الخامسة في 

المخيمات وفي غيرها من المواقع. 

كردستان  إقليم  في  المسبوق  غير  الجوي  الجسر  تنفيذ  وبفضل 
مليون  من  أكثر  إلى  وتغذوية  صحية  إمدادات  تقديم  تم  العراق، 
طفل   340.000 من  أكثر  تغطية  تم  كما  أرواحهم.  إلنقاذ  نازح 
بخدمات رصد النمو والتغذية، مما أدى إلى تحسين مستوى تغذية 
كمية  بشراء  اليونيسيف  وقامت  للخطر.  عرضة  األكثر  األطفال 
كبيرة من اإلمدادات الطبية )تشمل األدوية واألدوات(، لتزويد أكثر 
من 141.000 نازح بأدوية آمنة تنقذ أرواحهم، وقد شمل هؤالء 

25.000 طفل دون سن الخامسة. 

الطفل« في 16  لمبادرة »مالذ  في دعمها  اليونيسيف  واستمرت 
ما  إلى  والمشورة  الصحية  الرعاية  تقدم  والتي  للنازحين،  مخيم 
يقرب من 8 آالف طفل دون سن الخامسة و46.000 أم حديثة. 
وقد ساعدت اليونيسيف بتقديمها للحقائب الطبية وحقائب مستلزمات 
أم  آالف   9 من  أكثر  تحسين صحة وسالمة  على  الوالدة  بعد  ما 
حامل. حيث تم إجراء زيارات للنازحين في خيامهم وتنظيم حملة 
اجتماعية في مخيمات النازحين الستة عشر، بالتنسيق مع وزارة 
الصحة، وذلك لتوعية 270.000 سيدة بمسائل متعلقة بالرضاعة 
لتحسين صحة وظروف  األخرى  الصحية  والممارسات  الطبيعية 

أطفال هؤالء النساء. 

ودعمت اليونيسيف -بالتنسيق مع وزارة الصحة واإلدارات الصحية 
على مستوى المحافظات- تدريب 244 متخصص ومساعد طبي 
على الرعاية الصحية األولية، مع التركيز على صحة األم والطفل 

لتحسين االستجابة الحتياجات المجتمعات النازحة. 

آلية االستجابة العاجلة
قدمت اليونيسيف وشركائها في العمل اإلنساني إمدادات ضرورية 
كانت  للخطر  معرضة  أسرة   675.000 من  أكثر  أرواح  إلنقاذ 
المياه،  اإلمدادات  هذه  شملت  وقد  النزاع،  مناطق  من  فرت  قد 
االستجابة  »آلية  خالل  من  والطعام  الصحية  والمستلزمات 
العاجلة«. وقد تم تفعيل آلية االستجابة العاجلة خالل 72 ساعة من 
تلقي المعلومات عن النازحين والتحقق منها. ويتم تزويد النازحين 
المتنقلين بحقائب »استجابة عاجلة« محمولة وخفيفة -تحوي مياه 
ومستلزمات نظافة أساسية تشمل الصابون وأدوات العناية الشخصية 
للنساء وأدوات ترفيهية لألطفال وأغذية مكملة- فهذه الحقائب توفر 
سبل أساسية للبقاء. وقد ساعد توفير هذه المستلزمات على الحد من 
ضغوط االنتقال، وتقليل احتمال ظهور احتياجات ملحة، وتقليص 
العبء األولي على المجتمعات المضيفة. ويتكون االتحاد المعني 
اليونيسيف وبرنامج  العراق من  العاجلة في  آلية االستجابة  بتنفيذ 
األغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة وصندوق األمم المتحدة 
منقذة  مساعدات  االتحاد  هذا  قدم  وقد  آخرين،  وشركاء  للسكان 
لألرواح تشمل مياه الشرب واألطعمة ومستلزمات النظافة لحاالت 

الطوارئ إلى أكثر من 1,8 مليون نازح. 

مستلزمات الشتاء لألسر المعرضة للخطر
اليونيسيف  تنفذه  الذي  الشتاء«  في  »الدفء  مشروع  إطالق  تم 
في  للتدفئة  مستلزمات  إلى  يحتاجون  الذين  للنازحين  لالستجابة 
األكثر عرضة  النازحين  على  المشروع  ركز  وقد  الشتاء.  فصل 
يتلقوا  لم  الذين  العراق  كردستان  إقليم  أنحاء  جميع  في  للخطر 
مساعدات خارج نظام المخيمات. وقامت اليونيسيف -بفضل الدعم 
السعودي السخي- بشراء 207.421 قطعة من المالبس الشتوية 
و4.230 غطاء حراري وقامت بتوزيعها على 209.835  نازح 
معرض للخطر من النساء واألطفال )من بينهم 208.474 طفل 
و 1.361 سيدة حامل أي بإجمالي 70.360 أسرة(. كما تم تقديم 

المعدل  دون  اآلدمية  الحرارة  درجة  انخفاض  من  للوقاية  حقائب 
الطبيعي إلى 59.000 نازح، وتشمل كل حقيبة من هؤالء ثالث 
أغطية وفرش أرضية منسوجة ومالءات بالستيكية لسكان المآوي 

الطارئة الفقيرة. 

كما دعمت اليونيسيف تقديم مستلزمات الشتاء إلى 10 مستوطنات 
للنازحين )مخيمات وغيرها من المواقع( عن طريق حفر قنوات 
الخيام  وتثبيت  المياه  مضخات  وتوفير  األمطار  مياه  لتصريف 

للوقاية من الرياح الشديدة وغاليات المياه. 

خدمات اإلصحاح لحاالت الطوارئ
توفير  في  واالستمرار  التوسع  على  وشركائها  اليونيسيف  عملت 
لما  والنظافة  الصحي  الصرف  ومستلزمات  اآلمنة  الشرب  مياه 
في  تعيش  التي  األسر  ويشمل هؤالء  مليوني شخص،  من  يقرب 

المجتمعات المضيفة. 

وسكان  النازحين  من  شخص  مليون   1,3 من  أكثر  حصل 
تنقية  أقراص  توزيع  بفضل  آمنة  مياه  على  المضيفة  المجتمعات 
المياه. وقامت اليونيسيف بالتنسيق مع اإلدارات الصحية في جميع 
لكيميائيات  الصحيح  االستخدام  لضمان  المستهدفة  المحافظات 
التنقية، ولرصد جودة المياه. وساهمت اليونيسيف في تعزيز إتاحة 
نازح،  من 330.000  ألكثر  المناسبة  الصحي  الصرف  خدمات 
المساواة في توزيع  إلى  الماسة  النازحين  لتستجيب لحاجة هؤالء 
النازحة  اليونيسيف األسر  الصحي. كما زودت  الصرف  خدمات 
بـ 107.683 حقيبة نظافة شخصية وقدمت لهم أيًضا محاضرات 
توعوية بأهمية النظافة. وقد شملت حقائب النظافة هذه فرش أسنان 
وفوًطا صحية وصابون ومستلزمات نظافة أخرى. وقد تلقى أكثر 
من 545.000 نازح حقائب النظافة هذه التي تحوي مستلزمات 
حيوية منقذة لألرواح، وتلقوا أيًضا محاضرات توعوية عن أهمية 
 196.000 من  أكثر  استفاد  كما  األمراض.  من  للوقاية  النظافة 
نازح من خدمات إدارة المخلفات الصلبة التي تشمل جمع القمامة 

على مستوى األسر ونقلها. 
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استجابة ا تكون  أن  العراق  في  الكبير  النزوح  معدل  ستدعى 
وقد  الجوانب،  متعددة  الالجئين  لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضية 
شملت هذه االستجابة دعم الجهود التي تقودها الحكومة لتسجيل 
النازحين وتمكينهم من الحصول على حقوقهم األساسية، ورصد 
احتياجات النازحين وبناء المخيمات وإدارتها، وتوزيع مواد اإلغاثة 
واالستجابة لالحتياجات الخاصة لدى النساء واألطفال النازحين. 

المتحدة  األمم  منظمة  هي  الالجئين  لشؤون  السامية  والمفوضية 
المنوطة بقيادة وتنسيق األنشطة الدولية التي تهدف لحماية الالجئين 
وحل مشاكلهم في جميع أنحاء العالم. كما تشرف المفوضية على 
حماية النازحين واالستجابة الحتياجهم للمأوى، بما في ذلك تنسيق 
المملكة  قدمته  الذي  السخي  الدعم  وبفضل  وإدارتها.  المخيمات 
العربية السعودية، ساهمت مفوضية شؤون الالجئين وشركائها في 
تحسين مستوى معيشة النازحين في جميع أنحاء العراق من خالل 

تقديم الدعم في أكثر من مجال هام. 

فقد عززت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين قدرة الحكومية 
العراقية على تسجيل النازحين من خالل دعم تعيين عاملين وتوفير 
 2014 يونيو/حزيران  بين  ما  الفترة  وفي  مكاتب.  لثمان  معدات 
ومارس/آذار 2015 تم تسجيل 377.394 أسرة )أي ما يقرب من 
2,3 مليون شخص(، لتتمكن مفوضية األمم المتحدة وجهات العمل 
اإلنساني األخرى من القيام بعمليات رصد وتقييم الحماية للتعرف 
الخاصة  احتياجاتهم  بسبب  للخطر  األكثر عرضة  النازحين  على 
وضعفهم. وقد وصلت فرق الرصد إلى أكثر من 78.000 أسرة 
نازحة )أي ما يقرب من 468.000 شخص( لتقييم مدى االستجابة 
الحتياجهم للحماية وتيسير سبل المعيشة. وقد أتاحت عمليات التقييم 
هذه التعرف على السكان األكثر عرضة للخطر لتوجيه المساعدات 
بشكل أكثر دقة في مختلف القطاعات. كما قدمت المفوضية الدعم 
الدعم  هذا  معظم  وكان  نازح،   11.500 من  يقرب  لما  القانوني 
والتوعية  القانونية  المشورة  وتقديم  التوثيق  خدمات  صورة  في 
وتمكين النازحين من ممارسة حقوقهم األساسية مثل حرية الحركة 
 20.000 تزويد  تم  كما  االجتماعية.  الخدمات  على  والحصول 
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تغطية  لمساعدتهم على  نقدي  بدعم  للخطر  نازحة معرضة  أسرة 
احتياجاتهم الملحة التي تشمل إيجاد المأوى.

الجنسي  العنف  من  الوقاية  على  نازح   180.000 تدريب  وتم 
وشركائها  الالجئين  مفوضية  وقامت  له.  واالستجابة  والجنساني 
وقدمت  جنساني،  أو  جنسي  لعنف  تعرضت  حالة   880 بتسجيل 
تعزيز  وتم  قانونية.  اجتماعًيا وخدمات  نفسًيا  دعًما  منهم  لـ 582 
واالستجابة  والجنساني  الجنسي  العنف  من  الوقاية  على  القدرة 
التوعية  حمالت  تشمل  بأنشطة  سيدة   4.000 دعم  خالل  من  له 
ودعم  المتخصصة  للخدمات  اإلحالة  كيفية  عن  معلومات  وتوفير 
تشكيل مجموعات اجتماعية تعمل على الوقاية من العنف الجنسي 

والجنساني واالستجابة له. 

منظمات  إلى  الدعم  شركائها  خالل  من  المفوضية  قدمت  وقد 
المجتمع المدني لتنفيذ 42 مشروع سريع التأثير في جميع أنحاء 
العراق، حيث تم تدريب العاملين بالمنظمات غير الحكومية على 
المضيفة.  والمجتمعات  النازحين  بين  السلمي  بالتعايش  المناداة 
كما شملت المشروعات سريعة التأثير تقديم خدمات طبية مجانية 
وتنظيم معارض ورحالت ترفيهية لألطفال المقيمين في مخيمات 
وتدريب  والنظافة  التعليم  ومستلزمات  الغذاء  وتوزيع  النازحين 

النازحين على المهارات المهنية. 

إيجاد  في  النازحين  لالجئين  المتحدة  األمم  مفوضية  ساعدت  كما 
مأًوى مناسب، حيث أنشأت 7 مخيمات تسع إجمااًل 60.000 نازح 
وقد  والسليمانية.  وديالى  وكركوك  وإربيل  دهوك  محافظات  في 
شملت أعمال اإلنشاء هذه تجهيز مواقع المخيمات وتعبيد الطرق 
وحفر اآلبار وتوفير وسائل الصرف الصحي والمطابخ والمكاتب 
والخدمات االجتماعية األخرى. وقد استفاد ما يقرب من 6.000 
أسرة في المناطق الحضرية من عمليات تجهيز المأوى وتزويده 
مستوطنة   1.500 في  المفوضية  بها  قامت  التي  بالمستلزمات 
والنجف  وكربالء  والواسط  بغداد  محافظات  في  تجمع  ومراكز 

وبابل وديالى واألنبار. 

حقيبة   44.500 بتوزيع  وشركائها  الالجئين  مفوضية  قامت  كما 
نازح   270.000 من  يقرب  ما  على  أساسية  إغاثة  مواد  تحوي 

احتوت  وقد  وجنوبها.  ووسطها  العراق  شمال  أنحاء  مختلف  في 
وأدوات  المياه  لنقل  وحاويات  األسرة  مراتب  على  الحقائب  هذه 
طبخ وأدوات نظافة شخصية وأغطية للتدفئة ومالءات بالستيكية 
الفترة من  الشتاء )خالل  أيًضا توزيع حقائب  للطبخ. وتم  ومواقد 
 40.000 على   2015 فبراير/شباط  إلى   2014 سبتمبر/أيلول 
على  الحقائب  هذه  احتوت  وقد  شخص(،   240.000 )أي  أسرة 
التدفئة  الوقود ومواقد  لنقل  التدفئة وحاويات  وقود الستخدامه في 

وأغطية إضافية ومالءات عازلة للخيام. 

من   125 قدرات  لالجئين  المتحدة  األمم  مفوضية  عززت  كما 
العاملين من خالل تدريبهم على تنسيق المخيمات وإدارتها، وقامت 

بدعم السلطات المحلية في توظيفها لمديرين لستة عشر مخيم. 

وقامت مفوضية الالجئين بتنسيق االستجابة التي قدمتها للنازحين 
من  وذلك  تداخلها،  أو  الجهود  ازدواج  وتجنب  االستفادة  لتعظيم 
للتنسيق  المشترك  المركز  مع  منتظمة  اجتماعات  عقد  خالل 
الهجرة  ومكتب  بغداد  في  والمهجرين  الهجرة  ووزارة  والمتابعة 
األمم  مفوضية  عملت  كما  العراق.  كردستان  في  والمهجرين 
المتحدة  األمم  وكاالت  مع  أنشطتها  تنسيق  على  لالجئين  المتحدة 
االجتماعات  في  المنتظمة  مشاركتها  خالل  من  وذلك  األخرى، 
المنسق  برئاسة  اإلنساني  الوطني  الفريق  يعقدها  التي  األسبوعية 
اإلنساني ودعم من »أوتشا«. كما تشاركت مفوضية األمم المتحدة 
مع مكتب الالجئين والشؤون اإلنسانية في محافظة دهوك )وكان 
يسمى فيما سبق مركز التنمية واإلعمار(، ومع ما يزيد عن 20 
منظمة غير حكومية وطنية ودولية في تنفيذ المشروعات الممولة 

من المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى نجاحها. 

المقابلة: قامت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بدعم تسجيل 2,3 مليون نازح في العراق. وقد مكن هذا مفوضية شؤون الالجئين وشركاء أعمال اإلغاثة من التعرف على هؤالء النازحين المعرضين للخطر بسبب احتياجاتهم 
الخاصة وضعفهم. © التصوير: أوتشا/إياسون أثاناسيادس 
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 جميع أنحاء البالد

Non-food itemsWASH المأوي

التعليم  حمايةالتغذية
األطفال

الصحة

 أهم
 المساعدات

مواقع
 العمليات

مكنت منظمة الهجرة الدولية بفضل المنحة الكريمة التي ت
قدمتها المملكة العربية السعودية من تقديم مساعدات في 
المضيفة،  والمجتمعات  للنازحين  ثالث مجاالت مختلفة 
الغذائية  غير  والمواد  والمأوى  الصحية  الرعاية  وهي 

ودعم سبل المعيشة. 

قدمت المنظمة الدولية للهجرة مساعداتها في مجال توفير المأوى 
والمواد غير الغذائية ألكثر من 487.000 نازح، وقد شملت هذه 
للشتاء  ومستلزمات  أساسية  أسرية  مستلزمات  توزيع  المساعدات 
مثل مراتب األسرة والمواقد واألغطية وتم توزيعها على 63.000 
أسرة نازحة )أي 380.000 شخص( في مختلف أنحاء محافظات 
العراق الثماني عشر. كما قامت المنظمة بتوزيع الخيام على أكثر 
من 7.300 أسرة )أي 43.000 شخص( في 11 محافظة، مع 
توفير خيام ذات حجم أكبر لتكون بمثابة فصول دراسية ألكثر من 

1.100 تلميذ. 

وأشرفت منظمة الهجرة الدولية على تنفيذ 43 مشروع سريع التأثير 
في المحافظات العشرة األكثر تضرًرا من النزاع في العراق. وقد 
أفادت هذه المشروعات أكثر من 107.000 شخص من النازحين 
وسكان المجتمعات المضيفة. وقد شملت أنشطة هذه المشروعات 
إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه وترميم المدارس وإنشاء أو تحسين 
مرافق للنظافة وبنية تحتية للكهرباء وترميم ثالث مراكز صحية 
وتوفير وحدة صحية متنقلة. كما أتمت إنشاء وحدات طاقة شمسية 

في ثالث مجتمعات مضيفة في شهر يونيو/حزيران. 

على  الحصول  تيسير  على  للهجرة  الدولية  المنظمة  عملت  كما 
الخدمات األساسية مثل المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة 
في  الصحية  الرعاية  وحدة  بتحسين  وقامت  مخيمات،  أربعة  في 
محافظة  في  للنازحين  شيخان  مخيم  إنشاء  تم  كما  دوميز.  مدينة 
المنظمة  أنشأت  وقد   ،2015 عام  أبريل/نيسان  شهر  في  دهوك 
وأتمت  للنازحين  مطبخ   1.000 المخيم  هذا  في  للهجرة  الدولية 
يؤوي حالًيا  المخيم  الميدان. وهذا  في  اإلنشائية  المهام  العديد من 

4.800 نازح. 

“مصفوفة  وتنفيذ  بتصميم  للهجرة  الدولية  المنظمة  قامت  وقد 
خاللها  من  اإلنساني  العمل  شركاء  حصل  التي  النزوح”  رصد 
على معلومات شاملة ومستمرة التحديث عن اتجاهات النزوح في 
العراق، بهدف توفير معلومات لتنسيق االستجابة بكفاءة. وبحلول 
شهر يونيو/حزيران 2015 تعرفت مصفوفة رصد النزوح على 
يبلغ  العراق  في  مختلفة  مواقع  في  منتشرين  نازح    3087372
بداية  منذ  المصفوفة  هذه  توسعت  وقد  موقع.   3.312 عددها 
وظروف  السكان  حركة  فهم  لتتيح  جديدة  أدوات  لتشمل  األزمة 
األسر المتضررة من النزاع، وتشمل هذه األدوات رصد حاالت 

العائدين،  رصد  وأدوات  النازحين،  مجموعات  وتقييم  الطوارئ، 
وتوفير الدعم لمكتب اإلحصاء اإلقليمي في كردستان في تسجيله 

للنازحين في هذا اإلقليم.  

المنظمة  نفذته  الذي  الطارئة  الصحية  الرعاية  برنامج  قدم  وقد 
في  مقيم  لدى 66.000 شخص  الطبية  االحتياجات  لتلبية  موارد 
محافظات  أربع  في  المضيفة  والمجتمعات  النازحين  مستوطنات 
)وهي إربيل والسليمانية ودهوك وكركوك(. كما تعاونت منظمة 
الصحة  ووزارة  العالمية  الصحة  منظمة  مع  وثيًقا  تعاوًنا  الهجرة 
على إنشاء 11 عيادات طبية متنقلة وثابتة، وعلى تزويد 11 منشأة 
صحية أخرى باألدوية والمعدات الالزمة لحاالت الطوارئ. وتم 
تقديم الدعم والتدريب ألكثر من 700 مقدم للرعاية الصحية. وتم 
إقامة نظام لإلحالة بين العيادات المتنقلة والمراكز الصحية الكبرى 
مما أتاح متابعة رعاية أكثر من 2.200 حالة حرجة تشمل مرضى 
الدرن. كما عقدت الفرق الطبية المتنقلة أكثر من  1.700 جلسة 

توعية صحية حضرها أكثر من 22.000 شخص. 

الهجرة  منظمة  نفذتة  الذي  المعيشة  سبل  تيسير  برنامج  أما 
عشر  في  شخص   450 إلى  مشروعات  ودعم  تدريبات  قدم  فقد 
مهنية  مهارات  على  التدريب  األنشطة  وشملت  محافظات. 
المشروعات  تنمية  خدمات  إلى  باإلضافة  العمل  أثناء  وتدريبات 
الهواتف  البقالة والمقاهي والمخابز ومحالت إصالح  مثل متاجر 
المحمولة ومحال التصوير ومحال الحالقة والخياطة ومحال تجزئة 
المالبس واألدوات المنزلية. كما قدم البرنامج منًحا إلنشاء ودعم 

المشروعات الصغيرة. 

العربية  المملكة  من  الممول  اإلغاثة  برنامج  تنفيذها  وخالل 
السعودية، تعاونت المنظمة الدولية للهجرة مع منظمة األمم المتحدة 
الصحة  ومنظمة  اإلنمائي  المتحدة  األمم  وبرنامج  للمستوطنات 
الحكومية  المنظمات  ومع  الدولية  اإلنسانية  والشراكة  العالمية 
المركزية والمحلية، كما قامت منظمة الهجرة بالتنسيق الوثيق مع 
العراقية،  بالحكومة  الصحة  ووزارة  والمهجرين  الهجرة  وزارة 
التنسيق  ومركز  دهوك  في  اإلنسانية  والشؤون  الالجئين  ومكتب 
والمتابعة  التنسيق  ومركز  المحلية  كردستان  لحكومة  المشترك 

التابع للحكومة العراقية. 

IOM
منظمة الهجرة الدولية 

المأويالمواد غير الغذائية  

الصحة سبل المعيشة   

المستفيدين
558.000 مليون شخص

 المخصصات
49 مليون دوالر
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سيدة تنتقل إلى مخيم شيخان على أطراف محافظة 
الدهوك. قدمت المنظمة الدولية للهجرة مستلزمات للشتاء 
تشمل مراتب األسرة واألغطية والمواقد إلى أكثر من 
380.000 نازح 
© التصوير: أوتشا/شارلوت كانز. 
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 جميع أنحاء البالد

 أهم
 المساعدات

مواقع
 العمليات

الصحة

يعاني أ الذي  الصحي  النظام  على  عبًئا  العراق  في  النزاع  لقى 
النزاع ونزوح 3 ماليين  البداية. ومع نشوب  من الضعف منذ 
تدهورت  المضيفة،  المجتمعات  على  الملقاة  واألعباء  شخص 
المؤشرات الصحية في جميع أنحاء البالد تدهوًرا مستمًرا. ولقد 
الصحة  منظمة  قدمتها  التي  الطارئة  الصحية  المساعدات  عملت 
العالمية في العراق على إحداث تحسن ملموس في إمكانية حصول 
ماليين النازحين والمحرومين على رعاية صحية عالية الجودة في 
تفشي  الوقاية من  إلى  المساعدات  هذه  وأدت  البالد،  أنحاء  جميع 
العالمية  الصحة  منظمة  نفذت  وقد  واسع.  نطاق  على  األمراض 
برنامًجا للمساعدات باالستعانة بالمنحة المقدمة من المملكة العربية 
السعودية، وقد شمل هذا البرنامج تقديم رعاية صحية عالية الجودة 
اكتشاف  آليات  وتعزيز  الحوامل  والسيدات  لألطفال  وخاصة 

األمراض واحتوائها وتلقيح األطفال ومعالجة سوء التغذية. 

أتاحت منظمة الصحة العالمية توسًعا كبيًرا في الخدمات الصحية 
أنحاء  جميع  في  المضيفة  والمجتمعات  للنازحين  المتاحة  األولية 
العراق. ولزيادة حصول سكان العراق على خدمات صحية وقائية 

سيارة   30 و  متنقلة  طبية  عيادة   27 المنظمة  وفرت  وعالجية، 
باألدوية  بالكامل  مجهزة  والسيارات  العيادات  وهذه  إسعاف، 
وغير  المعدية  األمراض  لمعالجة  الالزمة  واإلمدادات  األساسية 
المعدية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وتقدم 
ومن  الصحية  للرعاية  مستدامة  حلواًل  والسيارات  العيادات  هذه 
لما يزيد عن خمس سنوات. وأثناء  العمل  أن تستمر في  المتوقع 
المشورات  عدد  إجمالي  بلغ  المنظمة،  نفذته  الذي  البرنامج  مدة 
أكثر من 820.000 مشورة،  العيادات   هذه  قدمتها  التي  الطبية 
كما أن نظام اإلحالة الذي نفذته المنظمة عمل على إحالة ما يقرب 
من 300.000 حالة طارئة ومعقدة مثل حاالت الوالدة وأمراض 
المتضررة  المحافظات  في  المتخصصة  المستشفيات  إلى  األطفال 

من النزاع. 

العالمية أدوية وتكنولوجيات ضرورية إلى  قدمت منظمة الصحة 
جانب المشورة الطبية إلى أكثر من 3 ماليين نازح في المخيمات 
إليها.  الوصول  يصعب  مواقع  تشمل  التي  المواقع  من  وغيرها 
الجهود توصيل 60 طن من األدوية واإلمدادات  وقد شملت هذه 

WHO
منظمة الصحة العالمية 

عيادة متنقلة تابعة لمنظمة الصحة العالمية في مخيم للنازحين في محافظة دهوك. قدمت عيادات منظمة الصحة العالمية المتنقلة والثابتة أكثر من 820 مشورة طبية بتمويل من المملكة العربية السعودية. © التصوير: منظمة الصحة 
العالمية. 

المستفيدين
5,6 مليون طفل، 
3 مليون نازح 

 المخصصات
48.8 مليون دوالر
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والمعدات الطبية إلى وزارتي الصحة المركزية والكردية ليستفيد 
الدعم  ولتوفير  الطبية  المخازن  تأهيل  وإلعادة  النازحون  منها 
اللوجستي. حيث تلقت أكثر من 1.400 منشأة طبية في مختلف 
أنحاء العراق إمدادات طبية بقيمة تزيد عن 19 مليون دوالر تشمل 
أدوية ضرورية إلنقاذ األرواح وإمدادات طبية الستكمال المخزون 

الطبي لحاالت الطوارئ.

قامت  األنبار،  محافظة  في  النزوح  موجات  تجدد  مع  ومؤخًرا 
 14 بإنشاء  األنبار  في  الصحة  ووزارة  العالمية  الصحة  منظمة 
موقع طبي يقدمون مجموعة كبيرة ومتنوعة من خدمات الرعاية 
الصحية األولية للنازحين، وتشمل هذه الخدمات رعاية الحوامل ما 
قبل الوالدة. وقد أدت ظروف النزوح إلى أن يكون عدد كبير من 
النازحين سيدات في عمر اإلنجاب، ولتلبية احتياجات هذه السيدات 
قامت منظمة الصحة العالمية بإنشاء عنبرين لرعاية األمومة في 
شرق األنبار. وفي وقت كتابة هذا التقرير كانت هذه العنابر في 

مرحلة تعيين الفريق الطبي واإلعداد للتشغيل. 

قامت منظمة الصحة العالمية لرعاية الصحة العقلية وتقديم الدعم 
باإلدارة  تعمل  التي  الطبية  الفرق  بتدريب  االجتماعي  النفسي 
الطبية  الفرق  بتدريب  أيًضا  الصحية في محافظة دهوك، وقامت 
التابعة للمنظمات غير الحكومية التي تتولى إدارة الوحدات الصحية 
رعاية  تقديم  إلى  التدريب  هذا  أدى  وقد  النازحين.  مخيمات  في 
يقرب من 67.000  ما  إلى  اجتماعي  نفسي  صحية عقلية ودعم 
طفل نازح في محافظة دهوك كانوا قد تعرضوا  لصدمة من جراء 

النزاع والنزوح. 

من  منفذين  شركاء   10 مع  العالمية  الصحة  منظمة  تعاقدت  وقد 
هذه  لتتولى  وذلك  والوطنية،  الدولية  الحكومية  غير  المنظمات 
المنظمات إدارة وتقديم الخدمات الصحية المباشرة على الخطوط 
كفاءة  رصد  أيًضا  ولتتولى  وخارجها،  المخيمات  داخل  األمامية 
وقد  النزاع.  من  المتضررة  المناطق  في  الصحية  الخدمات  تقديم 
تم تعيين وتدريب أكثر من 1.000 فرد طبي ليساعدوا على تنفيذ 

برنامج منظمة الصحة العالمية الصحي. 

عملت منظمة الصحة العالمية على تعزيز نظام االكتشاف المبكر 
واالستقصاء والمكافحة لألمراض التي تهدد بانتشار األوبئة والتي 
يمكن الوقاية منها باستخدام اللقاحات، وتم تطبيق هذا النظام على 
تشمل  والتي  للخطر  المعرضة  المستهدفة  السكان  مجموعات 

النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة. 

اكتشاف  على  القدرة  بتعزيز  العالمية  الصحة  منظمة  قامت  كما 
األمراض في المواقع التي يستوطنها النازحون من خالل تشغيل 
“شبكة اإلنذار المبكر والتأهب لالستجابة”  لضمان الرصد المستمر 
لألمراض المعدية وتوفر المعلومات عنها. وقامت منظمة الصحة 
العالمية لمساعدة وزارة الصحة على إطالق وإدارة “شبكة اإلنذار 
المبكر والتأهب لالستجابة” بنشر فريق من األطباء المتخصصين 
الوبائيات في محافظات بغداد ودهوك وإربيل وكركوك  في طب 
وتم  العراق.  أنحاء  جميع  في  كثيرة  أخرى  ومواقع  والسليمانية 
والتأهب  المبكر  اإلنذار  “شبكة  على  طبي  فرد   446 تدريب 
وقت  وأثناء  بها.  العمل  واستمرار  استدامتها  لضمان  لالستجابة” 

كتابة التقرير، بدأ العمل في 84 موقع لمراقبة األمراض. 

استجابة  تبعتها  حالة   141 الصحي  اإلنذار  حاالت  إجمالي  وبلغ 
 48 خالل  العالمية  الصحة  ومنظمة  الصحة  وزارة  جانب  من 
أوبئة  أنها  على  إنذار  ثالث حاالت  تصنيف  وتم  ساعة.  إلى 72 

أصيب  حيث  الحاد(،  واإلسهال  والحصبة،  الليشمانيا،  )مرض 
بهذه األمراض ما يقرب من 647 شخص و52 طفل. وقد تمت 
شبكة  ولتعزيز  بفاعلية.  عليها  والسيطرة  األوبئة  لهذه  االستجابة 
فورية  استجابة  أداة  لتصبح  لالستجابة  والتأهب  المبكر  اإلنذار 

بالفعل، تم استبدال التقارير الورقية بجداول إلكترونية. 

الصحة  منظمة  ساعدت   ،2014 عام  يونيو/حزيران  شهر  ومنذ 
حمالت  خمس  تنفيذ  على  الصحة  وزارة  واليونيسيف  العالمية 
للتلقيح ضد شلل األطفال في جميع أنحاء العراق وثالث حمالت 
الصحة  منظمة  ووفرت  العراق.  داخل  إقليمية  مستويات  على 
في  العاملين  من   60.000 إلى  والتشغيلي  الفني  الدعم  العالمية 
معدلة  استراتيجيات  وضع  على  التركيز  مع  الصحي،  المجال 
خصيًصا للوصول إلى السكان المهمشين مثل النازحين واألقليات. 
وشاركت  االجتماعي  الدعم  حشد  برامج  اليونيسيف  دعمت  وقد 
في تكلفة شراء اللقاحات مع الحكومة. وقد وصلت هذه الحمالت 
إلى 5,6 مليون طفل في مختلف أنحاء البالد، أي 98 بالمائة من 
األطفال دون سن الخامسة في العراق. كما تعاونت منظمة الصحة 
العالمية مع اليونيسيف على تلقيح 3,4 مليون طفل يتراوح عمرهم 
بتلقيح  أيًضا  وقاموا  الحصبة،  سنوات ضد  وخمس  أشهر   9 بين 
األطفال النازحين عند وصولهم للمخيمات والمستوطنات لضمان 
التغطية الصحية الكافية لجميع األطفال النازحين دون سن الخامسة 
داخل المخيمات وخارجها. وفي شهر مايو/أيار من عام 2015، 
تم رفع العراق من قائمة الدول الموبوءة بشلل األطفال، وهذا يعتبر 
إنجاز هام تم بفضل التمويل الوارد من المملكة العربية السعودية. 

مراقبة  بانتظام  يتم  كان  المعدية،  األمراض  انتشار  من  وللوقاية 
جودة المياه المقدمة إلى النازحين والمجتمعات المضيفة في جميع 
المحافظات المتضررة أثناء فترة تنفيذ المشروع. كما قدمت منظمة 
الصحة العالمية الدعم إلى 24 فريق لمراقبة جودة المياه يعملون 
بإدارات الصحة والبيئة والمياة على مستوى المحافظات. كما قامت 
هذه  وكانت  المياه.  اختبار  ومواد  معملية  معدات  بشراء  المنظمة 
الفرق مسؤولة عن جمع عينات المياه من مصادر مختلفة في أماكن 
إقامة األسر في مخيمات النازحين والمجتمعات المضيفة، حيث تم 
جمع واختبار 10.000 عينة. كما أجرت منظمة الصحة العالمية 
زيارات إلى مرافق المياه والصرف والنظافة بالتنسيق مع العاملين 
بإدارات الصحة والمياه والبيئة لضمان توافقها مع معايير الصحة 

البيئية ولتجنب تلوث المياه. 

وفي محافظة دهوك، أشرفت منظمة الصحة العالمية على تدريب 
أكثر من 100 فني معمل ومفتش صحة على مراقبة جودة المياه 
وثيًقا  تعاوًنا  الصحة  منظمة  تعاونت  كما  ورصدها.  واختبارها 
وتوجيهها  بالنظافة  توعية  رسائل  لتصميم  الصحية  اإلدارات  مع 
للنازحين المقيمين في المخيمات وللمجتمعات المضيفة من خالل 
الصحية  التوعية  أفالم  وعرض  التوعوية  المنشورات  طباعة 
والرواد الصحيين االجتماعيين. وبفضل جهود رصد جودة المياه 
التي قامت بها منظمة الصحة العالمية، لم تنتشر أثناء فترة تنفيذ 
البرنامج أي أوبئة منقولة عن طريق المياه )ومنها الكوليرا(، كما 
من  الماليين  إلى  سالمتها  في  موثوق  شرب  مياه  توفير  استمر 

النازحين وسكان المجتمعات المضيفة. 

العاملين  قدرات  بناء  على  العالمية  الصحة  منظمة  تركيز  كان 
المذكورة  األنشطة  تنفيذ  في  االستمرار  من  ليتمكنوا  بالحكومة 
الذي  الدعم  واستدامة  استمرارية  المنظمة  تضمن  وبذلك  أعاله، 
بتعزيز  الشأن  هذا  في  العالمية  الصحة  منظمة  قامت  وقد  قدمته. 
قدرات معملين صحيين كبيرين مرجعيين )وهما المعمل المركزي 



الصفحة المقابلة: طفل في سنجار يشرب المياه التي وفرتها جمعية الهالل األحمر العراقية، أحد شركاء منظمة الصحة العالمية. أدت جهود الدعم التي قامت بها منظمة الصحة العالمية في مجال التحقق من جودة المياه إلى الوقاية من تفشي 

األمراض التي تنتقل عن طريق المياه وعملت على استمرار توفير مياه الشرب اآلمنة للماليين من سكان مستوطنات النازحين والمجتمعات المضيفة. © التصوير: الهالل األحمر العراقي. 

للصحة العامة والمعمل القومي للرقابة على جودة األدوية(، وذلك 
من خالل توفير المعدات واإلمدادات لهذه المعامل. 

كما قامت منظمة الصحة العالمية لمعالجة سوء التغذية لدى األطفال 
النازحين بدعم أنشطة لرصد سوء التغذية ورفع الوعي وتدريب 
العالمية معدات وتدريًبا  الطبية. كما قدمت منظمة الصحة  الفرق 
إلى 42 منشأة صحية في مختلف أنحاء العراق لتقوم هذه المنشآت 
برصد حاالت سوء التغذية وإحالتها للجهات المتخصصة. وسيكون 
لهذا الجهد أثر على المدى الطويل حيث سيقلل من نسبة اإلصابة 
بسوء التغذية والوفاة من جرائها عن طريق العالج المبكر لسوء 
المعدات  توفير  بين  يجمع  الذي  األسلوب  هذا  أثبت  وقد  التغذية. 
لبحثين  إجرائها  في  الصحة  وزارة  واتبعته  فاعليته  والتدريب 
ميدانيين عن التغذية بقيادة اليونيسيف، وقد ركز هذان البحثان على 

الوضع الغذائي لدى النازحين. 

في  سريعة  صحية  تقييمات  العالمية  الصحة  منظمة  أجرت  كما 
أكثر من 90 موقع إلقامة النازحين في دهوك وإربيل والسليمانية 
وكركوك ونينوى وكربالء، حيث قامت بفحص أكثر من 42.000 
طفل نازح لتحديد إصابتهم بأي اعتالالت ناتجة عن سوء التغذية، 
كما أجرت تقييًما دقيًقا لالحتياجات الغذائية الخاصة لدى مخيمات 

النازحين. 

والستدامة وتعزيز الدعم الغذائي الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية 
في العراق، زودت المنظمة معهد البحوث القومي بخمسمائة قطعة 
من معدات جمع البيانات اإلحصائية السكانية، وسيمكن هذا الدعم 
الفرق الطبية في جميع محافظات العراق من إجراء تقييمات غذائية 
إكلينيكية في المستقبل. كما قدمت المنظمة معدات أكثر تطوًرا إلى 
التي يحتمل  للمناطق  لدعم رصدها  القومي  البحوث  معامل معهد 
والحادة  المتوسطة  التغذية  سوء  بحاالت  سكانها  بعض  إصابة 

وبنقص في العناصر الغذائية. 

الحالة  بفحص  العالمية  الصحة  منظمة  شركاء  من  عدد  قام  كما 
منظمة  تعاونت  كما  للخطر.  المعرضة  المجموعات  لدى  الغذائية 
األطفال  وعي  رفع  على  الصحية  السلطات  مع  العالمية  الصحة 
وأولياء أمورهم بأمور تتعلق بالتغذية، حيث تم توزيع كتيبات بها 
كذلك  وتم  نموهم،  ورصد  األطفال  تلقيح  تواريخ  لتدوين  جداول 
طباعة المنشورات والملصقات للتوعية بممارسات تغذية األطفال، 
وتمت التوعية أيًضا برعاية حديثي الوالدة والمكمالت الغذائية من 

خالل توزيع مطويات توعوية على السيدات الحوامل. 

وباإلضافة إلى جهود اكتشاف حاالت سوء التغذية والتحقق منها، 
قدرات  وعززت  اإلحالة  خدمات  العالمية  الصحة  منظمة  دعمت 
سوء  لحاالت  لالستجابة  المحافظات  مختلف  في  الطبية  الفرق 
التي  الحاالت  كل  إحالة  المشروع  فترة  خالل  تم  حيث  التغذية، 
اكُتِشفت إصابتها بسوء التغذية المتوسط أو الحاد إلى المستشفيات 

المتخصصة بعالج هذه الحاالت. 

ولم يكن باإلمكان أن تقدم منظمة الصحة العالمية هذا الدعم الذي 
بذلها  التي  المتواصلة  الجهود  بدون  األرواح  إنقاذ  على  ساعد 
المركزي  المستوى  على  الصحة  وإدارات  بوزارات  العاملون 
الوطنية  الحكومية  غير  بالمنظمات  العاملين  وكذلك  والمحلي 
في  الطارئة  الصحي  الدعم  عمليات  قائد  وبوصفها  والدولية. 
قدمه  الذي  الدعم  بتنسيق  العالمية  الصحة  منظمة  قامت  العراق، 
أو  الفجوات  حدوث  لتجنب  ودولي  وطني  شريك   60 من  أكثر 

التداخل في جهود الدعم. 
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 أهم
 المساعدات

مواقع
 العمليات

دهوك، إربيل، كركوك، نينوى، 
السليمانية

األمم أ مكتب  يساهم  أن  للعراق  السعودي  اإلنساني  الدعم  تاح 
وحماية  أمان  مستوى  رفع  في  المشروعات  لخدمات  المتحدة 
الكهرباء  توفير  طريق  عن  المضيفة  والمجتمعات  النازحين 
واإلنارة لمعظم السكان المعرضين للخطر، وذلك بالتعاون مع 
من  شركائه  ومع  الكردية  واإلقليمية  العراقية  الحكومة  مسؤولي 

المنظمات غير الحكومية المحلية. 

منذ بداية األزمة في العراق اتجه معظم النازحين إلى شمال العراق 
ومستوطنات  مكتملة  غير  مباني  إلى  هؤالء  وأوى  لألمان،  طلًبا 
تتوفر  ال  النائية  المناطق  وفي  أخرى.  ومواقع  ومخيمات  مؤقتة 
نجد  الحضرية  المناطق  في  وحتى  للنازحين،  واإلنارة  الكهرباء 
الجهد  انخفاض  بسبب  بانتظام  متوفرة  الكهرباء واإلنارة غير  أن 
الشبكة  في  أخرى  ومشاكل  الكهربائي  التيار  وانقطاع  الكهربي 
إلى  واإلنارة  الكهرباء  توفر  عدم  ويؤدي  العراقية.  الكهربائية 
عواقب خطيرة تؤثر على أمان وصحة النازحين وخاصة النساء 

والصبية والفتيات والجماعات األخرى المعرضة للخطر. 

وقد ساعد مكتب األمم المتحدة لخدمات المشروعات من خالل هذا 
المشروع على حماية أمان وسالمة أكثر من 680.000 شخص 
يكونون 120.000 أسرة، وذلك بتوفير الكهرباء واإلنارة لهؤالء 

السكان. 

الهواتف  شحن  وأجهزة  إنارة  مصابيح  بها  حقائب  توزيع  تم 
المحمولة تعمل بالطاقة الشمسية على 125.000 أسرة في خمس 
كركوك  في  إليها  الوصول  يصعب  مناطق  بينها  من  محافظات 
لمدة  تعمل  إنارة  مصباحي  على  الحقائب  هذه  وتحتوي  ونينوى. 
أكثر من 60 ساعة بعد شحنها لمدة يوم واحد فقط، وتحوي أيًضا 
قابًسا لشحن الهواتف المحمولة يسمح بشحن الهواتف أثناء النهار. 
السكان  أمن آالف  المساعدات على رفع مستوى  وقد عملت هذه 

وتحسين حالتهم الصحية. 

UNOPS
مكتب األمم المتحدة لخدمات المشروعات 

نظام طاقة شمسية بحمولة 100 كيلوات يعمل بشكل مستقل لمدة يومين و يوفر للمركز الصحي في مخيم بحركة للنازحين طاقة مستدامة لتجنب انقطاع الكهرباء. © التصوير: مكتب األمم المتحدة لخدمات المشروعات.  

الحماية

المستفيدين
680.000 شخص

 المخصصات
15.7 مليون دوالر



وتم توزيع حقائب معدات الطاقة الشمسية هذه في مختلف مناطق 
بالتعاون مع شركاء  إربيل والسليمانية ونينوى ودهوك وكركوك 
الكردي  اإلنسان  حقوق  مرصد  الشركاء  هؤالء  ويشمل  للتوزيع، 
والجمعية الهندسية للتنمية والبيئة وجمعية كردستان إلعادة اإلعمار 
والتنمية، وكلها منظمات غير حكومية محلية عراقية. وتم توزيع 
أي  للخطر:  عرضة  األكثر  األسر  على  الحقائب  ثلثي  من  أكثر 
التي تسكن خارج المخيمات الرسمية في مواقع مثل المباني غير 
وحتى  الريفية  المناطق  في  الرسمية  غير  والمستوطنات  المكتملة 

في الهواء الطلق. 

قام مكتب األمم المتحدة لخدمات المشروعات بتركيب 280 عمود 
للنازحين في  بالطاقة الشمسية في 19 مخيم  إنارة شوارع يضاء 
اربع محافظات )دهوك وإربيل ونينوى والسليمانية(، لضمان توفر 
مصدر مستمر ونظيف لإلنارة لسكان كل مخيم. وفي وقت كتابة 
التقرير بلغ إجمالي سكان هذه المخيمات 188.773 نازًحا.  هذا 
ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد بقدوم عدة آالف أخرى من النازحين 
بنهاية هذا العام. ومع زيادة عدد سكان مخيمات النازحين يزيد عدد 
المستفيدين من أعمدة اإلنارة التي تم تركيبها في مداخل المخيمات 
ومخارجها ومن مرافق المياه والصرف التي تعمل بمولدات الطاقة 
الشمسية، وستزيد كذلك خدمات الشرطة ونجدة الطوارئ. وجدير 
تعمل  التي  الشوارع  إنارة  ألعمدة  االفتراضي  العمر  أن  بالذكر 
من  ضئيل  قدر  مع  األقل  على  عاًما   20 يبلغ  الشمسية  بالطاقة 
الصيانة، وبذلك نضمن وجود بنية تحتية طويلة األجل ومستدامة 
تعزز األمن العام وتساعد على تخفيض تكاليف تشغيل المخيمات. 
ولقد تعاون مكتب األمم المتحدة لخدمات المشروعات مع شركات 
محلية )شركة دالو لإلنشاءات وشركة جويتر وشركة باور مين( 
ويكون  الشمسية،  بالطاقة  الشوارع  إنارة  أعمدة  جميع  لتركيب 
المكتب بذلك قد دعم االقتصاد المحلي وافاد المجتمعات المضيفة. 

 22 بتركيب  المشروعات  لخدمات  المتحدة  األمم  مكتب  قام  كما 
سخان مياه شمسي في مناطق مختلفة في محافظة إربيل لتحسين 
النازحين  تخدم  التي  والمدارس  العيادات  في  والنظافة  الصحة 

والمجتمعات المضيفة. 

وقام المكتب أيًضا بتركيب  أنظمة كهرباء شمسية في عيادتين للنساء 
صحيين  ومركزين  ابتدائية  مدارس  وخمس  ثانويتين  ومدرستين 
ومركزين لتسجيل النازحين في ست مخيمات للنازحين وموقعين 
خارج المخيمات في محافظات دهوك وإربيل والسليمانية. وستوفر 
إنشاءات البنية التحتية الهامة هذه طاقة مجانية نظيفة يستفيد منها 
الحيوية  المواقع  عمل  وتضمن  المضيفة  والمجتمعات  النازحون 
في  )حتى  المحلية  الكهرباء  شبكة  على  إضافي  عبء  إلقاء  دون 
حالة انقطاع التيار الكهربائي(. ومن المتوقع أن يستمر هذا النظام 

في العمل لمدة عقود من الزمان في حالة صيانته بانتظام. 

قدم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشروعات ألواًحا شمسية لتوفير الكهرباء وإنارة الشوارع في مخيم خانك 
للنازحين في محافظة دهوك، باالستعانة بالدعم السعودي. 

© التصوير: مكتب األمم المتحدة لخدمات المشروعات العراق.
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أثر اإلنتاج الزراعي والحيواني سلًبا منذ نشوب النزاع ت
لماليين  الغذائي  األمن  األمر  هذا  ويهدد  العراق،  في 
السكان. إن نزوح عدد كبير ومتزايد من سكان العراق 
ألقى بعبء ضخم على المجتمعات المضيفة. كما تعطلت 
مخزون  وانخفض  المركزي،  والتموين  والتوزيع  التوريد  أنظمة 
ال  لدرجة  األساسية  األغذية  أسعار  ارتفاع  إلى  أدى  مما  الغذاء 

تتحملها األسر الفقيرة. 

السعودية  العربية  الممكلة  قدمتها  التي  الكريمة  المساهمة  أتاحت 
إنتاج الغذاء وتوليد  أن تستجيب منظمة األغذية والزراعة ألزمة 
األكثر  المضيفة  والمجتمعات  النازحون  لها  تعرض  التي  الدخل 
إلنتاج  المنظمة  قدمته  الذي  الدعم  ساعد  حيث  للخطر،  عرضة 
الحاجة  ومن  الغذاء  ندرة  من  التخفيف  على  الغذائية  الحبوب 
للمساعدات الغذائية. فبعد توزيع حبوب القمح واألسمدة، استمرت 
المجتمعات الزراعية في زراعة المحاصيل ليزيد بالتالي المخزون 
الغذائي والقدرة على توليد الدخل. فقد تم توزيع 1.500 طن من 

الحبوب و6.000 طن من األسمدة إلنتاج 50.000 طن من القمح 
تقدر بـ30 مليون دوالر، وقد تلقى هذه المساعدات ما يقرب من 
30.000 أسرة مزارعة تمثل أكثر من 181.000 شخص مستفيد 
وإربيل  وديالى  أنحاء محافظة دهوك  في مختلف  قرية  في 940 
ونينوى وصالح الدين والسليمانية. وقد ساعدتهم هذه الكميات من 
الحبوب على إنتاج طعام يكفيهم لمدة عام كامل وبيع الفائض لكسب 

دخل إضافي. 

كما أجرت منظمة األغذية والزراعة خمس عمليات لتقييم مستوى 
وديالى  وبغداد  األنبار  في  المعيشة  سبل  وتوفر  الغذائي  األمن 
وكركوك ومنطقة كردستان العراق، وذلك باالشتراك مع برنامج 
النزاع  أثر  على  للتعرف  البيانات  وتحليل  لجمع  العالمي  األغذية 
على معيشة النازحين والمجتمعات المضيفة وأمنهم الغذائي. وقد 
تعمل  إضافية  مشروعات  لتنفيذ  معلومات  التقييمات  هذه  وفرت 
على تعزيز صمود الجماعات المعرضة للخطر أمام ما يهدد أمنهم 

الغذائي وتيسر سبل المعيشة لهم. 

الفاو للحبوب في موسم الخريف. تلقى ما يقرب من 181000 شخص من سكان العراق موزعين في 940 قرية حبوًبا تكفيهم إلنتاج 50000 طن من الدقيق بقيمة 30 مليون دوالر. © التصوير: منظمة الفاو بالعراق. 

FAO
منظمة األغذية والزراعة 

الزراعة األمن الغذائي 

المستفيدين
569.000 شخص

 المخصصات
14.7 مليون دوالر



راع للغنم مع قطيعه. دعمت منظمة األغذية والزراعة تطعيم 3,5 مليون 
رأس ماشية لتوفير األمن الغذائي والدخل لـ 220.000 مربٍّ للماشية 
وأسرهم. © التصوير: منظمة األغذية والزراعة العراق

إنتاج الغذاء وإدرار  التأثير لدعم  وقد تم تنفيذ مشروعات سريعة 
الدخل ليستفيد منها 120.000 شخص في 10 محافظات. فقد تم 
توزيع بذور الخضروات لزراعتها والدواجن لتربيتها في باحات 
النساء على  تعولها  التي  وبالذات  األسر  لمساعدة  وذلك  المنازل، 
إيجاد مصدر دائم للطعام المغذي والدخل اإلضافي. كما تم تنفيذ 
البنية  التي تهدف إلى إصالح  العمل  النقود في مقابل  مشروعات 
الزراعية وتعزيز موجوداتها في المجتمعات المحلية، وقد وفرت 
لتتيح  هذه المشروعات فرص عمل لما يقرب من 5.000 نازح 

لهم دخاًل إضافًيا. 

أي  أسرة   8.000 على  حيوانية  أعالف  أيًضا  المنظمة  وزعت 
48.000 فرد في 700 قرية في محافظات إربيل ودهوك وصالح 
الدين ونينوى وديالى، وذلك بهدف إعاشة المواشي لدى هذه األسر 
كما  الطبيعية.  المراعي  غياب  في  الصعب  الشتاء  موسم  خالل 
لدعم  البيطري  الطب  إلدارات  لقاحات ضرورية  المنظمة  قدمت 
حملة التطعيم القومية )ضد مرض الحمى القالعية وداء البروسيال 
الصغيرة  المجترات  طاعون  ومرض  المعوي  التسمم  ومرض 
ماشية  رأس  مليون   3,5 لتطعيم  الحملة  وتهدف  الغنم(،  وجدري 
وماعز(  غنم  رأس  و20.000  مليون  و3  بقر  رأس   30.000(
ليستفيد منها بشكل مباشر ما يقرب من 220.000 مربي للمواشي. 
وقد نجحت المنظمة وشركاؤها في الحد من انعدام األمن الغذائي 

عندما توفرت مصادر ثابتة للحليب والجبن واللحم لألسر المربية 
للمواشي التي زاد دخلها أيًضا. 

وقد تعاونت منظمة األغذية والزراعة تعاوًنا وثيًقا مع 22 منظمة 
ومع  دولية  حكومية  غير  منظمات  وأربعة  وطنية  حكومية  غير 
وزارة الزراعة العراقية ووزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم 

كردستان ووزارة التخطيط ووزارة الداخلية. 
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النساء والفتيات عرضة إ النزاع الذي نشب في العراق جعل  ن 
لخطر العنف واالستغالل، لذا فيجب توجيه االهتمام لحمايتهن. 
تطبيق  وهو  إضافي  لخطر  المراهقات عرضة  الفتيات  أن  كما 
المبكر  الزواج  على  إجبارهن  مثل  عليهن  سلبية  تكيف  آليات 
تتلقاها  التي  الصحية  الرعاية  تعليمهن. إن مستوى  والتقصير في 
قد  اإلنجابية  الصحية  الرعاية  مجال  في  وخاصة  النساء  هؤالء 
تعرض للتدهور الشديد، مما يعرض النساء وحديثي الوالدة للخطر. 

المتحدة  المتحدة للسكان هو أكثر منظمة في األمم  صندوق األمم 
والفتيات،  والصبية  النساء  وكرامة  وصحة  سالمة  بتعزيز  معنية 
تمتع  أيًضا بضمان  معنية  والمنظمة  المراهقات.  الفتيات  وخاصة 
هذه الفئة من السكان بحياة صحية ومنتجة. وبفضل التمويل السخي 
الذي قدمته المملكة العربية السعودية، ساهمت مشروعات الرعاية 
العام  خالل  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  نفذها  التي  الصحية 
الماضي في العراق في تدعيم النظام الصحي والوقاية من وفيات 
من خالل  الهدف  هذا  إنجاز  تم  وقد  اإلنجاب.  في عمر  األمهات 
اإلنجابية  الصحة  الطارئة وخدمات  الوالدة  لحاالت  توفير رعاية 
على  وتشجيعهن  األمهات  توعية  خالل  من  وأيًضا  األخرى، 

الحصول على الرعاية الصحية اإلنجابية. 

قام صندوق األمم المتحدة في هذا الشأن بالتعاون مع برنامج األمم 
المتحدة للمستوطنات البشرية إلنشاء عيادات صحية في 15 مخيم 
للنازحين في إقليم كردستان العراق ومحافظات كركوك واألنبار. 
كما قامت المنظمتان بترميم جزئي لـ 30 وحدة رعاية صحية أولية 
و12 وحدة رعاية أمومة )وخاصة في المواقع التي تؤوي النازحين 
الرعاية  فيها  تتوفر  أماكن  إيجاد  بهدف  وذلك  المخيمات(،  خارج 
الصحية اإلنجابية للنساء النازحات في عمر اإلنجاب وكذلك نساء 

المجتمعات المضيفة. 

أفراد  وتدريب  اإلنجابية  الصحية  للرعاية  حقائب  توفير  تم  كما 
رعاية  وحدة  و119  أمومة  رعاية  وحدة   76 في  الطبية  الفرق 
األدوية  من  كاملة  مجموعة  الحقائب  هذه  وتشمل  أولية.  صحية 
احتياجات  تلبية  لضمان  استخدامها  إعادة  يمكن  التي  واألدوات 
الطارئة  الوالدة  أثناء  والرعاية  األولية  الصحية  للرعاية  النساء 
تم تدريب 260 عامل صحي على  الوالدة. ولقد  ورعاية حديثي 
الرعاية الصحية اإلنجابية والتي تشمل  لتوفير  المهارات الالزمة 

رعاية حاالت الوالدة الطارئة. 

كما تم تزويد 19.000 سيدة حامل بحقائب للوالدة النظيفة لضمان 
أن تكون والدتهن آمنة في منازلهم أو في الوحدات الصحية غير 
طبية ومالءات  ومشارط  الحقائب صابون  هذه  وتشمل  المجهزة. 
 100 بتنفيذ  للتوعية  فرق  خمس  قامت  كما  وقفازات.  بالستيكية 
بتوفير  الحمالت  هذه  خالل  الفرق  وقامت  صحية،  توعية  حملة 

المعلومات وتصميم مواد للتوعية والتواصل، وقامت بطباعة هذه 
المواد ووزعتها على مجتمعات النازحين. 

صحية  وخدمات  معلومات  توفير  تم  المشروع  مدة  نهاية  وعند 
إنجابية ألكثر من 752.000 سيدة وفتاة نازحة. 

وبالتوازي مع المبادرات الصحية التي نفذها صندوق األمم المتحدة 
للسكان، قام الصندوق أيًضا بتنفيذ مبادرة حماية تعمل على توفير 
الدعم النفسي االجتماعي للنساء والفتيات المتضررات من األزمة 
اإلنسانية في العراق وتشجعهن على الحصول على هذا الدعم، كما 
عملت المبادرة على حماية النساء والفتيات من العنف واالستغالل 

واالنتهاكات األخرى. 

مركز   54 وتشغيل  إنشاء  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  ودعم 
اجتماعي  نفسي  دعم  لتوفير  المضيفة  والمجتمعات  المخيمات  في 
فعال وخدمات متخصصة لضحايا العنف الجنساني ومعلومات عن 
كيفية تقليص مخاطر التعرض للعنف الجنساني وقنوات اإلحالة. 
كما تم إنشاء مركز متخصص وتزويده بالمعدات لتقديم المشورة 
خضم  في  الجنسي  العنف  لضحايا  الطبي  والدعم  المتخصصة 
النزاع، ويستهدف هذا المركز بشكل خاص النساء اليزيديات في 

دهوك الالتي فررن من قبضة منظمة داعش. 

التعامل مع  اجتماعي على  تدريب حوالي 130 أخصائي  تم  كما 
حاالت العنف الجنساني ودعم ضحايا هذا العنف. وتم إكساب 51 
فرد أخصائي صحي المهارات الالزمة للتعرف على حاالت العنف 
المهارات  النفسية، وشملت هذه  الطبية  المشورة  الجنساني وتقديم 
القدرة على العالج اإلكلينيكي لحاالت االغتصاب. وقد شملت هذه 
المبادرة توفير حقائب لعالج حاالت االغتصاب في أهم المنشآت 
الصحية للتعامل مع حاالت العنف. وتم حشد 83 فريق من النساء 
بأنشطة توعوية  ليقمن  المتطوعات وتدريبهن ودعمهن،  والفتيات 
في مجتمعاتهن عن قضية العنف الجنساني والدعم المقدم في هذا 

الشأن. 

قدم صندوق األمم المتحدة للسكان أيًضا تدريبات مهنية ومهارية 
كيفية  عن  توعية  لحملة  تمهيدية  كمرحلة  وفتاة  سيدة   310 إلى 
المعلومات  وتوفير  الجنساني  للعنف  التعرض  مخاطر  من  الحد 
المضيفة. ومن  والمجتمعات  المخيمات  في  المتاحة  الخدمات  عن 
للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  قام  المهنية  التدريبات  هذه  خالل 
بشراء مالبس شتوية صنعتها النساء النازحات لتعزيز صمود هذه 
المجتمعات، وكان قد تم تدريب هؤالء السيدات بالتعاون مع منظمة 
للسكان هذه  المتحدة  األمم  للمرأة. ووضع صندوق  المتحدة  األمم 
التي وزعها على  الشتاء  الشتوية في حقائب مستلزمات  المالبس 

من يحتاجها. 

UNFPA
صندوق األمم المتحدة للسكان 

الحماية الصحة

المستفيدين
752.000 سيدة وفتاة 

 المخصصات
9.8 مليون دوالر



النفسي  والدعم  المشورة  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  قدم 
 2.000 إحالة  تم  كما  وفتاة،  سيدة   297.000 إلى  االجتماعي 
خدمات  لتقديم  أخرى  مراكز  إلى  الجنساني  العنف  ضحايا  من 
العناية  حقائب  بتوزيع  أيًضا  الصندوق  وقام  لهم.  متخصصة 
الشخصية على 51.000 سيدة، وتحوي هذا الحقائب مستلزمات 
ضرورية تحتاجها النساء لحفظ كرامتهن، وتشمل المستلزمات في 
الشخصية  للنظافة  ومستلزمات  للرأس  وغطاء  فستان  حقيبة  كل 

ومالبس داخلية. 

استكمال  بأهمية  والفتيات  األمور  أولياء  وعي  مستوى  ولرفع 
تعليمهن، قام صندوق األمم المتحدة للسكان بتدريب 100 فريق من 
المدرسين والفتيات في عمر الدراسة ودعم هذه الفرق لتعقد 386 
ألنشطة  مالئم  موقع   40 بإقامة  الصندوق  قام  كما  توعية.  جلسة 

الشباب وتم إقامة 437 منتدى في 70 مدرسة. 

تعاون صندوق األمم المتحدة للسكان مع 15 شريك من المنظمات 
غير الحكومية الوطنية لتنفيذ برامج الصحة والحماية في العراق 
بتمويل من المملكة العربية السعودية. وقد أدى عمل الصندوق في 

العراق  في  والفتيات  والصبية  النساء  مصالح  حماية  إلى  العراق 
أمامهم  وفتحت  واالضطرابات  العنف  تخطي  على  قدرتهم  ودعم 

مجاالت جديدة لمستقبلهم. 

إمرأة نازحة وأطفالها في مخيم بحركة للنازحين بالعراق. قام صندوق األمم المتحدة للسكان، بمساعدة التمويل السعودي، بتقديم المشورة والدعم النفسي االجتماعي إلى مايقرب من 300.000 سيدة وفتاة. 
© التصوير: أوتشا/ إياسون أثاناسياديس. 
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 أهم
 المساعدات

مواقع
 العمليات

البصرة، دهوك، إربيل، كربالء، 
النجف، السليمانية 

في أ االجتماعي  بالترابط  اإلضرار  إلى  العراق  في  النزاع  دى 
والعبء  المعيشة  سبل  تدهور  أن  حيث  البالد،  أنحاء  مختلف 
الملقى على الخدمات العامة كانا أهم سببين في التوتر الحادث 

بين النازحين والمجتمعات المضيفة. 

السعودية،  العربية  المملكة  قدمتها  التي  الكريمة  المساهمة  بفضل 
تمكن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من االستجابة الحتياج سكان 
العراق إلى الخدمات العامة والبنية التحتية، واتبع الصندوق أسلوًبا 
اجتماعًيا في سبيله لذلك، حيث تم توظيف األشخاص المعرضين 
بتلبية  ليقوموا  النزاع  من  المتضررة  المجتمعات  في  للخطر 
احتياجات هذه المجتمعات وبالتالي يتم تعزيز الخدمات االجتماعية 

وتوثيق الترابط االجتماعي في المناطق المتضررة. 

قام صندوق األمم المتحدة اإلنمائي بإقامة قنوات للحوار االجتماعي 
محافظات  ست  في  مختلفة  مناطق  في  سكاني  تجمع   20 في 
)البصرة ودهوك وإربيل وكربالء والنجف والسليمانية(. وتعاون 
المشتركة  القضايا  معالجة  على  المضيفة  والمجتمعات  النازحون 
وتعزيز التفاهم المشترك والترابط فيما بينهم. وقد أدت هذه الجهود 
إلى أن تتعرف هذه المجتمعات على أهم احتياجاتها في مجال البنية 

التحتية والخدمات العامة، وبناء عليه تم  تطوير 23 مبادرة لدعم 
البنية التحتية بالتعاون بين السكان المحليين والنازحين والسلطات 

المحلية وشركاء آخرين. 

ومعدات  تحتية  بنية  بتوفير  اإلنمائي  المتحدة  األمم  صندوق  قام 
دهوك  محافظة  في  وإسيان  الداوودية  للنازحين:  مخيمات  ألربعة 
إربيل.  محافظة  في  وبحركة  السليمانية  محافظة  في  وبارزنجا 
المجال  هذا  في  الصندوق  بها  قام  التي  األعمال  أهم  شملت  وقد 
وأرصفة  داخلية  شبكات طرق  وأربع  آبار  اربع  ترميم  أو  تشييد 
المشاة الملحقة بها وثالث شبكات كهرباء وشبكتين للصرف ومبنى 
واحد إلدارة المخيمات وسور خارجي لألمن. وقدم صندوق األمم 
لمخيم  مياه  حاوية   3.000 ذلك  إلى  باإلضافة  اإلنمائي  المتحدة 
إسيان في محافظة دهوك و155 مكيف هواء لمخيم بارزنجا في 
السليمانية لتساعد على مواجهة حر الصيف في حاالت الطوارئ. 
ولقد استفادت المجتمعات المحلية المحيطة بهذه المناطق من إنشاء 
ثالث مستشفيات )في المجتمعات المضيفة( وعيادة صحية واحدة 
)في مخيم الداوودية للنازحين(، وصارت هذه المواقع بمثابة الملجأ 
المضيفة.  المجتمعات  وسكان  النازحين  بين  الدرن  حاالت  لعالج 
إربيل،  في  األغراض  متعدد  اجتماعي  مركز  إنشاء  تم  كما 

UNDP
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

التدريب على مهارات مهنة البناء والتشييد الذي قدمه شريك صندوق األمم المتحدة التنفيذي “المسلة” في منطقة خباط. أدت الشراكة التي أقامها صندوق األمم المتحدة اإلنمائي مع المنظمات غير الحكومية الوطنية إلى إثراء معرفة 
صندوق األمم المتحدة بالظروف المحلية وتعزيز قدرة وصوله إلى السكان. © التصوير: صندوق األمم المتحدة اإلنمائي

الترابط االجتماعي ودعم سبل 
المعيشة 

المستفيدين
85.000 شخص

 المخصصات
8 مليون دوالر



وثالث حاويات للتخلص من مياه الصرف في مخيمات النازحين 
والمجتمعات المضيفة في دهوك. 

قام صندوق األمم المتحدة اإلنمائي بتوظيف 4.550 نازح ليشاركوا 
في أعمال الترميم والتشييد، وبذلك وفر لهم دخاًل كانوا يحتاجونه 

بشدة وساعدهم على االستقرار في المناطق التي نزحوا إليها. 

إلقامة  ومنًحا  مهنًيا  تدريًبا  اإلنمائي  المتحدة  األمم  صندوق  قدم 
العمل  فرص  وتوفير  التجارية  األعمال  عجلة  لدفع  المشروعات 
من  أكثر  شارك  وقد  المضيفة.  المجتمعات  وسكان  للنازحين 
دعم  بتقديم  انتهت  التي  المهنية  التدريبات  في  شخص   7.900
للحصول على عمل، وحصل أكثر من 4.500 شخص على منح 
إلقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم. وكان متوسط نسبة النساء 

بين هؤالء المستفيدين 42 بالمائة. 

وبالتعاون مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، دعم 
صندوق األمم المتحدة اإلنمائي تدريًبا يهدف إلى بناء القدرة على 
التدريب 27 موظف  هذا  اإلنسانية، وحضر  لالستجابة  التخطيط 
حكومي من المركز المشترك للتنسيق والمتابعة ومن ثمان مراكز 
عراقية  وزارات  سبع  ومن  المحافظات  مستوى  على  للطوارئ 

مركزية. 

وقد افادت برامج تشييد وترميم البنية التحتية التي نفذها صندوق 
األمم المتحدة اإلنمائي بشكل مباشر 11.444 أسرة أي 57.000 
المجتمعات  نازح و12.000 من سكان  شخص )منهم 45.000 
المحلية(، كما وفرت هذه البرامج فرص كسب معيشة ألربعة آالف 
أسرة أي 20.000 شخص )منهم 14.000 نازح و6.000 ساكن 

في المجتمعات المحلية(. 

كان للشراكة المعقودة مع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير 
الحكومية أهمية كبيرة لتوفير دعم متعدد القطاعات للنازحين، حيث 
قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على سبيل المثال ببناء مرافق 
البنية التحتية األساسية ووفر دعًما لسبل المعيشة في ثالث مخيمات 
للنازحين يشمل وحدات سكنية سابقة التجهيز كان قد وفرها برنامج 
األمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمنظمة الدولية للهجرة. كما 
تم توفير مرافق وخدمات أخرى للمخيمات بدعم من مكتب األمم 
المتحدة لخدمات المشروعات واليونيسيف وصندوق األمم المتحدة 
للسكان ومنظمة الصحة العالمية. كما تعاون صندوق األمم المتحدة 
ومع 16  العراقية  الحكومة  في  نظرائه  مع  وثيًقا  تعاوًنا  اإلنمائي 

منظمة غير حكومية وطنية ودولية. 

المشاركون في التدريب المهني في معسكر بحركة. َدَعم صندوق األمم المتحدة اإلنمائي تقديم تدريبات مهارية وتوفير فرص عمل للنازحين وسكان المجتمعات المحلية بفضل المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية. التصوير: 
صندوق األمم المتحدة اإلنمائي وسكان المجتمعات المحلية بفضل المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية. © التصوير: صندوق األمم المتحدة اإلنمائي 
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هي ك اإلغاثة  أعمال  لشركاء  بالنسبة  األولويات  أهم  انت 
أُجِبروا على  الذين  للسكان  مناسب ومستدام  توفير مأوى 

الخروج من منازلهم بسبب النزاع في العراق. 

البشرية  للمستوطنات  المتحدة  األمم  برنامج  أطلق 
-باالستعانة بالمنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية- مبادرة 
المراكز  )التي تشمل  العامة  التحتية والمرافق  البنية  لتنمية  تهدف 
الصحية والمدارس( في المواقع التي نزح إليها السكان حديًثا في 
إقامة  المبادرة  هذه  وشملت  والسليمانية.  وإربيل  ودهوك  البصرة 

“وحدات إيواء مؤقتة سابقة التجهيز”. 

لتوفر  سريًعا  هذه  التجهيز  سابقة  اإليواء  وحدات  تركيب  ويمكن 
وتساعدهم  القاسية  الجوية  الظروف  من  النازحة  لألسر  الحماية 
بذلك على البقاء وحفظ كرامتهم. ونظًرا لطبيعة األزمة التي يمكن 
أن تمتد لمدة طويلة يمكن لهذه الوحدات أن ُتستخدم كمأوى بديل 
متوسط األجل إلى طويل األجل. وقد كانت هذه المبادرة بمثابة تحد 

اجتمعت خبرات عدة وكاالت من األمم المتحدة لتنفيذها. 

تم اختيار مواقع إقامة الوحدات في األراضي العامة بالتعاون مع 
للمستوطنات  المتحدة  األمم  برنامج  يتمكن  المحلية حتى  السلطات 
البشرية من إعداد الموقع وتخطيطه. وتم إنشاء 400 وحدة و304 
الداوودية(  )مخيم  دهوك  في  الترتيب  على  وحدة  و152  وحدة 

وإربيل )مخيم بحركة( والسليمانية )مخيم بارزنجا(. وقام برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي بتوفير البنية التحتية األساسية لهذه لمخيمات 
البصرة  الطرق والكهرباء والصرف الصحي. وفي  والتي تشمل 
األمم  منظمة  قامت  تريزا(،  سانت  وكنيسة  أميال  الخمسة  )مخيم 
المتحدة للمستوطنات بإقامة 55 وحدة إيواء سابقة التجهيز. وقامت 
للمخيمات،  الصحي  والصرف  المياه  خدمات  بتوفير  اليونيسيف 

ووفرت الحكومة المحلية الكهرباء والبنية التحتية. 

وفي بغداد، تم تنفيذ مشروع مشترك مع المفوضية السامية لشؤون 
الالجئين واليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، 
وقام المشروع بتركيب شبكة الكهرباء في مركز اإليواء الجماعي 
في دباش، ويؤوي هذا المركز 1.280 نازح. واشتركت مفوضية 
األمم المتحدة لشؤون الالجئين واليونيسيف في أعمال اإلنشاءات 
وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي. وقامت الحكومة المحلية 
بتوفير الكهرباء. وبإنشاء 911 وحدة جاهزة التركيب إلى جانب 
مركز اإليواء الجماعي هذا، وفر المشروع مأوى شبه دائم لنازحين 

يبلغ عددهم 7.000 نازح. 

تعاون برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية تعاوًنا وثيًقا مع 
لإلعمار  كردستان  جمعية  مثل  المحلية  الحكومية  غير  المنظمات 
والتنمية ومؤسسة برزاني الخيرية، لتنفيذ برامجها إليواء النازحين 

في العراق. 

UN–HABItAt
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

بغداد، البصرة، دهوك، إربيل، 
السليمانية 

الحماية

المستفيدين
7.000 شخص

 المخصصات
7.9 مليون دوالر

أهم 
المساعدات 

مناطق 
العمليات 
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مخيم الداوودية في دهوك. مستعينة بالتمويل السعودي، 
وفر برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 400 
مأوى سابق التجهيز لألسر النازحة في المخيمات. 
 © التصوير: برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
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لعب أوتشا دوًرا هاًما في العراق لضمان توفير معلومات ت
كافية لتنفيذ وتنسيق جهود اإلغاثة. تم إنشاء مكتب أوتشا 
القُطري في العراق في إربيل عام 2014 بتمويل المملكة 
العربية السعودية. ونقلت أوتشا فريًقا يتمتع بخبرة طويلة 
مكاتبها  في  العمل  مواقع  إلى  اإلنساني  العمل  تنسيق  مجال  في 
كما  وكركوك.  والبصرة  والسليمانية  وإربيل  دهوك  في  الجديدة 
مع  التعامل  استمرارية  لضمان  بغداد  في  لها  مكتًبا  أوتشا  أنشأت 
الحكومة المركزية ولقيادة تنسيق العمل الميداني في وسط العراق. 
أن  ما  بغداد  إلى  العراق  في  الرئيسي  أوتشا  مكتب  نقل  وسيتم 
تسمح الحالة األمنية بذلك. كما تراقب أوتشا الموقف عن بعد في 

المحافظات االثنتي عشرة األخرى. 

اتبعت أوتشا أسلوًبا في العمل اإلنساني يهدف إلى تغطية العراق 
العمل  تنسيق  جوانب  أهم  إرساء  على  فقد ركزت  لذلك  بالكامل، 
اإلنساني ثم تعميم خطة التنسيق لتعزيز القدرة على توقع الخطوات 
التالية للعمليات وزيادة فاعليتها. وقد قدمت أوتشا دعًما قوًيا للمنسق 
على وضع  لمساعدتهم  اآلخرين  اإلنساني  العمل  ولقادة  اإلنساني 
مستوى  أعلى  على  التأييد  وحشد  التمويل  وجمع  االستراتيجيات 
ويعمل  النزاع.  من  المتضريين  السكان  الحتياجات  لالستجابة 
االحتياجات  رصد  على  البالد  أنحاء  مختلف  في  أوتشا  موظفو 
اإلنسانية بشكل يومي للتعرف على التحديات وللتعاون مع الجهات 
المعنية المحلية والوطنية لتيسير الوصول لحلول إنسانية ولضمان 

توفير المساعدات لحاالت الطوارئ. 

وقد ركزت أوتشا بشكل أساسي على تعزيز آليات التنسيق والتوسع 
آليات  تعميم  أوتشا  قادت  فقد  العراق،  أنحاء  مختلف  لتخدم  فيها 
عقد  في  وبدأت  إليها.  الوصول  يمكن  التي  المناطق  في  التنسيق 
اجتماعات للتنسيق في مكتبها الرئيسي في إربيل في يوليو/تموز 
عام 2014، واستمر عقد هذه االجتماعات بشكل أسبوعي طوال 
المحافظات،  ومستوى  المحلي  المستوى  على  أما  الماضي.  العام 
فقد تناوبت أوتشا مع السلطات المحلية رئاسة اجتماعات التنسيق 
أيًضا  أوتشا  وعقدت  األقل.  على  شهرية  بصفة  تنعقد  كانت  التي 
اجتماعات متخصصة تجمع بين الجهات التي تعمل في قطاعات 
والسليمانية  دهوك  في  الغذائي(  واألمن  الصحة،  )مثل  معينة 
انعقاد هذه  المنحة، وال زال  فترة استخدام  أثناء  وكركوك وبغداد 

االجتماعات مستمًرا. 

تقييمات وتحلياًل لالحتياجات في عام 2014 والنصف  تم إجراء 
إليها.  الوصول  يمكن  التي  المناطق  في   2015 عام  من  األول 
وقد أدت هذه التقييمات التي أجراها الشركاء بالتنسيق فيما بينهم 
والتحليالت المشتركة إلى توضيح خط البداية لتحليل االحتياجات 
اإلنسانية قبل البدء في وضع خطة االستجابة اإلنسانية في يونيو/

حزيران من عام 2015. خالل شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 
من عام 2015، ُوِضعت خريطة بالمناطق التي  غطاها التقييم ، 
التي  للمناطق  التقييمات  ُوِضعت خطة إلجراء مزيد من  َثم  ومن 
لم يتم تغطيتها، والتي تشمل المناطق التي يصعب الوصول إليها. 

في  اإلنسانية  والتحديات  لالحتياجات  مشترك  فهم  إلى  وللوصول 
العراق ولتعميم االستجابة، قامت أوتشا بإصدار أكثر من 75 تقرير 
أوتشا مصفوفة  كما وضعت  محّدثة.  ومعلومات  الحالي  بالموقف 
“من، ماذا، أين” التي توضح دور شركاء العمل اإلنساني لزيادة 
فاعلية تنسيق العمليات. وقامت أوتشا أيًضا بنشر الخرائط والوسائط 
التحليلية على موقع العمليات اإلنسانية في العراق على اإلنترنت 
www.humanitarianresponse. بإدارته  تقوم  والذي 

info/operations/iraq ، وهذا الموقع يستخدمه معظم أفراد 
المجتمع اإلنساني للحصول على المعلومات. 

قاعدة  هو  اإلنساني  العمل  شركاء  بين  المشترك  الفهم  هذا  كان 
الموارد،  وحشد  االستراتيجي  للتخطيط  وثيقتين  لوضع  االنطالق 
قيادة  تحت  الوثيقتين  هاتين  الوطني  اإلنساني  الفريق  وضع  وقد 
المنسق اإلنساني وقامت أوتشا بتيسير هذه العملية. وقد شملت هاتين 
 2015/2014 لعامي  اإلنسانية  االحتياجات  استعراض  الوثيقتين 
وخطة االستجابة اإلنسانية المنقحة التي تم نشرها في شهر أكتوبر/
تشرين األول عام 2014، وكذلك خطة االستجابة اإلنسانية الجديدة 
التي ُنشرت في يونيو/حزيران عام 2015. وصل شركاء العمل 
اإلنساني لفهم مشترك للموقف اإلنساني في العراق الذي يحتمل أن 
يزداد تدهوًرا في عام 2015 بسبب استمرار العمليات العسكرية، 
خطة  وضع  في  ذلك  على  بناء  المتوافرة  المعلومات  واستخدموا 

للطوارئ واالستعداد لالستجابة.

لدعم  اإلنسانية  التمويل  لزيادة  كبيرة  جهوًدا  أوتشا  بذلت  وقد 
إنساني في  الطوارئ، فأطلقت صندوق تمويل  االستجابة لحاالت 
سريعة  تمويل  أداة  يعتبر  -الذي  الصندوق  هذا  وسيتلقى  العراق. 
ومرنة- المساهمات من مختلف الجهات المانحة وستقوم بتخصيص 
غير  لالحتياجات  لالستجابة  اإلنسانية  األولويات  ألهم  التمويل 
المتوقعة. وسيتم توجيه التمويل مباشرة إلى شركاء أعمال اإلغاثة 
للهجرة  الدولية  والمنظمة  المتحدة  األمم  وكاالت  يشملون  الذين 
وجمعية الصليب األحمر/الهالل األحمر والمنظمات غير الحكومية 

الوطنية والدولية. 

اإلنساني  التواجد  تخللت  التي  الثغرات  سد  على  أوتشا  عملت 
السكان  إلى  الوصول  تيسير  خالل  من  اإلنسانية  واالستجابة 
المتضررين من النزاع في المناطق األولى بالرعاية، والتي تشمل 
مناطق يصعب الوصول إليها في مواقع النزاع المستمر أو المواقع 

OCHA
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

جميع أنحاء البالد

التنسيق 

المستفيدين
أكثر من 100 
منظمة إنسانية 

 المخصصات
3.3 مليون دوالر

أهم 
المساعدات 

مناطق 
العمليات 
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زاخو، العراق: فتاة صغيرة تغسل يدها في طبق استخدم 
كحوض غسيل في الهواء الطلق. عملت أوتشا على 
تنسيق جهود اإلغاثة –باالستعانة بالتمويل السعودي- 
لضمان االستجابة لجميع احتياجات السكان. 
© التصوير: أوتشا/ إياسون أثاناسياديس
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أوتشا  أسست   2015 عام  وفي  الحكومة.  عليها  تسيطر  ال  التي 
وحدة للوصول اإلنساني للتوسع في الجهود اإلنسانية عن طريق 
تجميع المعلومات وإقامة قناة للتواصل وإدارتها وتعزيز توصيل 
المساعدات إلى أهم المناطق في وسط العراق. وقد يسرت أوتشا 
حصول المستفيدين على المساعدات عن طريق تقييم االحتياجات 
تمت  وقد  المناطق،  جميع  في  للمتابعة  بعثات  وإرسال  اإلنسانية 
بعض عمليات المتابعة هذه عند الضرورة باالستعانة بالمنظمات 
غير الحكومية والسلطات المحلية. وعند إتمام استخدام المنحة، قاد 
اآلمنة في  المناطق  لزيارة  بعثات منتظمة  الدوليين  أوتشا  موظفو 
األنبار ومناطق في صالح الدين ونينوى التي تم استعادتها حديًثا 

من منظمة داعش، وكذلك المناطق اآلمنة في كركوك. 

ونظًرا لعلم أوتشا باألخطار الجسيمة التي تهدد أمان المدنيين بسبب 
التأييد  التواصل وحشد  لمهام  أوتشا األولوية  هذه األزمة، أعطت 
التي تقوم بها على جميع المستويات. وعملت أوتشا على تعريف 
قادة األمم المتحدة والمسؤولين في الحكومة العراقية -وأيًضا الدول 

عند  العالمي  المستوى  على  المتحدة  األمم  في  األعضاء  األخرى 
النازحة  األسر  أمان  تهدد  التي  الخطيرة  بالتحديات  الضرورة- 
والتي تعرقل وصولهم إلى أماكن أكثر أمًنا في العراق. وأحد أمثلة 
الدور التواصلي الذي تؤديه أوتشا يتمثل فيما قامت به أثناء موجة 
النزوح األخيرة من مدينة الرمادي في األنبار، حيث منعت سبعة 
محافظات على األقل ومن بينها بغداد دخول األسر التي فرت من 
أعمال العنف.  كما حدث موقف مشابه عندما حال إغالق جسر 
»بزبز« دون مرور شاحنات األمم المتحدة التي تحمل المساعدات 
اإلنسانية لتنقلها إلى األنبار. وقد دعمت أوتشا المنسق اإلنساني في 
مناقشة الموقف مع الحكومة العراقية، وتم نتيجة لذلك فتح جسر 

بزبز وتم تخفيف المعيقات إلى حد ما. 

السكان  عن  المختلفة  الجهات  مسؤوليات  توضيح  ولضمان 
األولويات  أهم  بتحديد  أوتشا  قامت  النزاع،  من  المتضررين 
التواصل مع هؤالء السكان. ففي يونيو/حزيران 2015، تم افتتاح 
مركز وطني لالتصال إلعطاء فرصة للسكان المتضريين لطلب 
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وتم  المشاكل.  عن  اإلبالغ  أو  اإلنسانية  والمساعدات  المعلومات 
توفير موظفين مدربين للمركز الذي يتلقى مكالمات من المجتمعات 
أنحاء  جميع  من  به  االتصال  يمكن  مختصر  رقم  عبر  العراقية 

العراق. 

اإلنجازات  لتوضيح  شامل  إطار  بتطوير  أيًضا  أوتشا  وقامت 
الماليين من  أرواح  أنقذت  التي  المساعدات  إبراز جهود  بغرض 
بالمنحة السعودية.  العراق باالستعانة  النزاع في  المتضررين من 
وقد شمل هذا اإلطار العمل على عدد من أنشطة تواصلية وحمالت 
وضمان  فيديو  مقاطع  وإنتاج  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
تغطية إعالمية. ولقد وضعت أوتشا خريطة لتوضيح الجهود التي 
ويوضح  السعودي.  التمويل  تلقت  التي  المختلفة  الوكاالت  بذلتها 
القسم الخاص باإلنجازات في هذا التقرير مزيًدا من التفاصيل عن 

دور مختلف الوكاالت. 

مايو/أيار 2015، األطفال النازحون في مخيم شاريا على 
أطراف محافظة الدهوك في إقليم كردستان. أتاح التمويل 
السعودي أن يجد هؤالء األطفال وغيرهم من األطفال 
النازحين أماكن يلعبون ويتعلمون ويعيشون فيها.
© التصوير:أوتشا/ شارلوت كانز. 
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بغداد، البصرة، دهوك، إربيل، 
النجف، صالح الدين، السليمانية 

رم عدد كبير من األطفال في العراق من دخول امتحاناتهم ُح
 ،2015 و   2014 عامي  من  يونيو/حزيران  شهر  في 
عرضة  أكثر  هم  واألطفال  التعليمي.  مسارهم  يهدد  مما 
للضرر النفسي الناتج عن األزمات، لذا فهم في حاجة إلى 
وجود  في  وباألمل  األمور  واستتباب  باالستقرار  ليشعروا  التعليم 
مستقبل، ولتقليص خطر تعرضهم للعنف أو اإليذاء أو االستغالل 

األيديولوجي. 

المراهقين  مساعداة  إلى  العراق  في  اليونسكو  برنامج  ويهدف 
واألطفال في المناطق المتضررة من الصراعات على االستمرار 

في تعليمهم. 

العربية  المملكة  قدمته  الذي  التمويل  –بفضل  اليونسكو  قامت 
العراقية  المركزية  الحكومة  في  التعليم  وزارة  بدعم  السعودية- 
الدراسية للطالب، وذلك عن طريق نشر  على تنظيم االمتحانات 
مؤجرة  مبان  في  االمتحانات  مراكز  وتجهيز  االمتحانات  جداول 
وجمع بيانات التالميذ وإقامة مركز لالمتحانات في مدرسة العدالة 
بمحافظة إربيل. وقد تم في مركز االمتحانات هذا وضع االمتحانات 

وتجهيز أوراق اإلجابة والقيام باإلجراءات اللوجستية الالزمة لعقد 
االمتحانات، وتم فيه أيًضا التنسيق مع ممثلي وزارات التعليم على 
الكردستانية  المحلية  الحكومة  مستوى  وعلى  المركزي  المستوى 
في محافظات كردستان العراق الثالثة. وتم توزيع أدوات مكتبية 
وانعقدت  االمتحانات.  أثناء  ليستخدموها  النازحين  التالميذ  على 
االمتحانات بنجاح في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2014 و يونيو/

حزيران عام 2015 وحضرها ما يقرب من 4375 تلميًذا. 

ولقد تعاونت اليونسكو مع المنظمات غير الحكومية المحلية مثل 
مركز داريا لتنمية المرأة ومؤسسة مرتقى العراقية، لدعم أنشطة 
أخرى هامة ضمن خطة المشروع. فقد قام هؤالء الشركاء الوطنيون 
بعقد دورات تدريبية حضرها 183 معلم ومشرف مدرسي و 50 
موظف من وزارة التعليم و117 عضو من جمعيات أولياء األمور 
والمعلمين؛ حيث تدربوا على تدريس الطالب ما فاتهم من العلوم، 
مخيمات  في  الموجودة  المدارس  في  الثانوي  تعليمهم  واستكمال 
النازحين والمجتمعات المضيفة، وكذلك تقديم التعليم الذي يضع في 
اعتباره الظروف النفسية واالجتماعية ويشمل أنشطة مثل الرياضة 
البدنية واألنشطة الثقافية والمسرح التفاعلي. ولقد استفاد من هذه 

UNESCO
منظمة األمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة 

األلواح الشمسية المستخدمة لتوليد الطاقة النظيفة في مدرسة بحركة في محافظة إربيل. © التصوير: منظمة اليونسكو.

التعليم

المستفيدين
12.600 طالب 

350 معلم وموظف في وزارة 
التعليم وعضو في جمعيات أولياء 

األمور والمعلمين

 المخصصات
2 مليون دوالر



األنشطة 4.651 طالب حيث التحقوا بفصول خاصة لتعويضهم ما 
فاتهم من العلوم، ثم التحقوا بفصول الدراسة الثانوية النظامية في 

43 مدرسة. 

في  يقرب من 1.600 طالب  ما  أيًضا  المساعدات  برنامج  ألحق 
وتكنولوجيا  اإلنجليزية  اللغة  على  تدريب  بدورات  العالي  التعليم 
المعلومات والتواصل، كما دعم ست مراكز تدريبية وجامعتين في 
دهوك وصالح الدين بأجهزة حاسب آلي وأثاث ليتمكنوا من تنظيم 
هذه الدورات. وعند وقت كتابة هذا التقرير، كان قد تخرج 559 

طالب من البرامج التعليمية التي دعمتها منظمة اليونسكو. 

أقامت اليونسكو ست مدارس سابقة التجهيز في مواقع تجمع النازحين 
)مخيمي الداوودية وكبرتو في محافظة دهوك، ومخيم بحركة في 
إربيل، ومخيم السوق العصري في البصرة، ومستوطنتي تسلوجه 
وتوسب في السليمانية(. وتسع كل مدرسة 500 طالب و 20 معلم 

يقومون بعملهم على نوبتين. كما قامت بترميم 16 مدرسة ثانوية 
المجتمعات  في  النازحين  الطالب  لتعليم  أماكن  دهوك إلتاحة  في 
المضيفة، وتم تجهيز الفصول باأللواح البيضاء )السبورة( واألثاث 

ومكيفات الهواء ومبردات المياه والكهرباء. 

فتيات تشاركن في أنشطة مدرسية في حفلة افتتاح مدرسة بحركة. © التصوير: اليونسكو. 
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أرامل م منهن  وكثير  سيدات،  العراق  في  النازحين  عظم 
النساء  األسرة.  إعالة  وهو  جديد  دور  لتولي  أضطررن 
من  كبيرة  نسبة  تشكل  امرأة  تعولها  التي  األسر  وبالتحديد 
المجتمعات  في  الخطر  من  قدر  ألكبر  المعرضين  السكان 
فرص  لهن  تتاح  ال  حيث  النازحين.  مجتمعات  وكذلك  المضيفة 
مما  البغاء  تجارة  أو  الخدمية  األعمال  إلى  فيضطررن  للعمل 

يجعلهن عرضة الستغالل قوات األمن وغيرهم. 

كان هدف برنامج منظمة األمم المتحدة للمرأة في العراق -الذي تم 
بتمويل من المملكة العربية السعودية- هو تقديم دعم لسياسات جميع 
المساعدات اإلنسانية بشكل عام، وزيادة توفر الفرص االقتصادية 
األمن  وقطاع  اإلنساني  بالمجال  العاملين  قدرات  وبناء  للنساء، 
لتمكينهم من تقديم الدعم النفسي االجتماعي لضحايا العنف الجنسي 
للصحفيين.  المهني واألخالقي  المستوى  والجنساني، وكذلك رفع 
تنسيق  مستوى  رفع  إلى  للمرأة  المتحدة  األمم  منظمة  سعت  كما 
ودعت  اإلنسانية،  المساعدات  برامج  في  المرأة  إدراج  وتنظيم 
النساء  مشاركة  لضمان  الفئات  لمختلف  شامل  أسلوب  اتباع  إلى 

والفتيات في بناء السالم. 

لالستجابة  اإلنساني  المجال  في  العاملين  من  كبير  عدد  تعبئة  تم 
األحيان  معظم  في  العاملين  هؤالء  ولكن  العراق،  في  لألزمة 
كيفية  تشمل  التي  الجنسانية،  القضايا  مجال  في  التدريب  ينقصهم 
تحتاج  الجنسي.  العنف  لضحايا  االجتماعي  النفسي  الدعم  تقديم 
لكي  االعتبار  في  الجنسانية  القضايا  لوضع  اإلنسانية  األعمال 
تتمكن من تلبية االحتياجات الخاصة لدى النساء والفتيات، ونحو 
 180 بتدريب  للمرأة  المتحدة  األمم  منظمة  قامت  الهدف  هذا 
بينهم موظفوا عدة منظمات غير  اإلنساني من  المجال  في  عامل 
وكركوك  وإربيل  ودهوك  بغداد  من  مختلفة  أنحاء  في  حكومية 
للنساء  االجتماعي  النفسي  الدعم  تقديم  على  دربتهم  والسليمانية، 
الجنسي والجنساني. ونتيجة  العنف  بينهن ضحايا  النازحات ومن 
للتدريب، اكتسب هؤالء العاملون اإلنسانيون الميدانيون المهارات 
الالزمة لتلبية االحتياجات الخاصة بالنساء النازحات في مخيمات 
المتحدة  األمم  منظمة  قامت  كما  المضيفة.  والمجتمعات  النازحين 
الجنسانية وموظفي دعم محليين  للشؤون  بإرسال مستشار  للمرأة 
للمساعدة على مراعاة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أثناء 
تنسيق األعمال اإلنسانية، وللقيام أيًضا برصد المساعدات اإلنسانية 

للتأكد من توافقها مع مبدأ المساواة. 

لم تتلق قوات األمن في إقليم كردستان العراق أي تدريب أو تلقت 
تدريًبا قلياًل جًدا عن التعامل مع احتياجات النساء والفتيات، وقد أقر 
وزير الداخلية الكردستاني بهذا األمر الذي استدعى تطوير منظمة 
كما  الجنسانية.  القضايا  عن  تدريبية  لدورة  للمرأة  المتحدة  األمم 
قامت منظمة األمم المتحدة للمرأة بتطوير مجموعة من التدريبات 

التي  المهارات  من  األدنى  الحد  فيها  المشاركين  إلكساب  تهدف 
الجنسي  العنف  النازحات وضحايا  النساء  التعامل مع  تمكنهم من 
والجنساني. وتم بالفعل اختيار المدربين وسيتم تقديم التدريبات في 

شهر أغسطس/آب عام 2015. 

لتعريفهم  الصحفيين  بتدريب  للمرأة  المتحدة  األمم  منظمة  قامت 
الجنسي  العنف  حاالت  باألخالقيات عن  تلتزم  أخبار  نشر  بكيفية 
باللغة  أخالقي  ميثاق  بوضع  التدريب  وانتهى  والجنساني. 
الكردستانية، وتبعته مرحلة متابعة لألخبار المنشورة. كما تم تنظيم 
مسابقة للكتابة التي تلتزم باألخالقيات لمنح جائزة للصحفي الذي 
المرأة،  بقضايا  الوعي  ولرفع  الهدف.  هذا  نحو  تقدم  أكبر  أحرز 
والتلفاز على  الراديو  قنوات  للمرأة  المتحدة  األمم  شجعت منظمة 
في  النازحات  وحماية  والجنساني  الجنسي  العنف  قضايا  مناقشة 

برامجهم. 

كما دربت منظمة األمم المتحدة للمرأة السيدات على مهارات مهنية 
مثل الحياكة واستخدام الحاسب اآللي وتصفيف الشعر واإلسعافات 
للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  مع  بالشراكة  وذلك  األولية، 
والمنظمات غير الحكومية المحلية. وقد أنتجت إحدى ورش تعليم 
الحياكة التي شاركت فيها النساء النازحات في مخيمين في إربيل 
آالف قطع الثياب التي تم تسويقها بعد ذلك لصندوق األمم المتحدة 
للسكان ومنظمات اإلغاثة األخرى التي توزع حقائب المساعدات 
التدريبات  النازحات. شاركت 1.500 سيدة في هذه  النساء  على 
من  العمل  مبادرات  وأيًضا  المهنية  التدريبات  أدت  وقد  المهنية. 
اجتماعي  دعم  وتوفير  اقتصادًيا  النساء  تمكين  إلى  النقود  أجل 
لهن، وكذلك توفير شبكات حماية اجتماعية لضحايا العنف الالتي 
يجتمعن في أماكن آمنة للتعلم والعمل ومناقشة الصعوبات المعيشية 
الالتي  التكيف  واستراتيجيات  للمستقبل  وآمالهن  يواجهنها  الالتي 

يتبعنها. 

األخصائيين  مع  أيًضا  للمرأة  المتحدة  األمم  منظمة  تعاونت 
الدعم  تقديم  لضمان  الحاالت  وأخصائيي  والمحامين  االجتماعيين 
مهارات  النساء  وإكساب  القانونية  والمشورة  االجتماعي  النفسي 
حل النزاعات وبناء السالم، وقد استفاد من هذا الدعم 700 امرأة 

نازحة. 

UN WOMEN
 منظمة األمم المتحدة للمرأة 

الحماية

بغداد، دهوك، إربيل، كركوك، 
السليمانية 

المستفيدين
9.500 امرأة نازحة 

500 عامل في المجال اإلنساني/ 
مسئول أمن 

 المخصصات
966.000 دوالر



زاخو، العراق: امرأة نازحة مع طفلها. عملت منظمة األمم 
المتحدة للمرأة –باالستعانة بالمنحة السعودية- على زيادة توفر 
الفرص االقتصادية أمام المرأة، وقامت ببناء قدرات العاملين 
في المجال اإلنساني والقطاع األمني وتدريبهم على تقديم 
الدعم النفسي االجتماعي لضحايا األحداث الصادمة، وتأكدت 
من وضع احتياجات النساء والفتيات في االعتبار عند تنفيذ 
برامج اإلغاثة.© التصوير:أوتشا/ إياسون أثاناسيادس

38 التقرير النهائي: أغسطس/آب 2015 



 جميع أنحاء البالد

Non-food itemsWASH المأوي

التعليم  حمايةالتغذية
األطفال

الصحة

 أهم
 المساعدات

مواقع
 العمليات
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اعتمدت وكاالت األمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة على خبرة عشرات من الشركاء الوطنيين والدوليين في تنفيذ برامج اإلغاثة في العراق. لم يكن باإلمكان تنفيذ األنشطة 
التي تمت باالستعانة بالمنحة اإلنسانية السعودية للعراق والتي أدت إلى إنقاذ األرواح لوال وجود هذه الشراكة اإلنسانية االستثنائية. 

منظمة االنطالق للتنمية 
ACF مؤسسة حركة ضد الجوع

)ACTED( وكالة التعاون الفني والتنمية
جمعية المهندسين الزراعيين 

مركز البحوث الزراعية 
أجروزو 

منظمة األنعام 
منظمة المصلى لتنمية الموارد البشرية 
منظمة اإلحسان للمهجرين والنازحين 

جمعية الغرس الطيب الزراعية 
منظمة المنار اإلنسانية 

جمعية النهرين 
منظمة ألفا لتعزيز القدرات 

مؤسسة أمار الخيرية الدولية 
منظمة أران لتنمية الثقافة المدنية 

منظمة أرو غير الحكومية 
)AISPO(  الجمعية اإليطالية للتضامن بين الشعوب

جمعية نساء بغداد 
مؤسسة برزاني الخيرية 

مؤسسة بذور الخير اإلنسانية 
منظمة المعونة الكندية للمجتمع العراقي وإعادة التأهيل 

)CAOFISR(
)CDO( منظمة التنمية المدنية

مجلس الالجئين الدانماركي 
مركز داريا لتنمية المرأة 

منظمة دوست للتعايش 
معهد دهوك للثقافة العامة 
جمعية الطوارئ اإليطالية 

جمعية الطوارئ البريطانية 
الجمعية الهندسية للتنمية والبيئة 
)FPA( تنظيم وتوعية األسرة

جمعية المنظمات المسيحية للخدمات الدولية التطوعية 
جمعية الصليب األحمر والهالل األحمر   )FOCSIV(

الفرنسي 
منتدى أصدقاء الشباب 

)GSIO( منظمة الدراسات والمعلومات الجنسانية
Harikar هاريكار

مركز حقوق اإلنسان العراقي 
مركز الهوية للتنمية 

مؤسسة الهالل األزرق لإلغاثة والتنمية 
الهيئة الطبية الدولية 

)IRD( منظمة اإلغاثة والتنمية الدولية
)IRC( لجنة اإلنقاذ الدولية

إنتر إس أو إس 
الجمعية العراقية اإلنسانية لحقوق اإلنسان 

جمعية الهالل األحمر العراقي 
جمعية األمل العراقية 

مؤسسة المرتقى العراقية للتنمية البشرية 
المركز العراقي لحقوق المرأة والطفل 

المؤسسة العراقية للتنمية 
المنظمة العراقية اإلنسانية لإلنقاذ

الجمعية اإلسالمية الكردية 
منظمة اإلغاثة اإلسالمية 

منظمة إزدهار 
منظمة كنز اإلنسانية 

المرصد الكردي لحقوق اإلنسان
الجمعية الكردستانية إلعادة اإلمال والتنمية 

منظمة إنقاذ الطفولة كردستان 
مركز المشورة والخدمات القانونية 

حياة للتنمية 
منظمة مسال للتنمية 

Medair ميدير
Mercy Corps International معسكر الرحمة 

الدولي
األيدي الرحيمة للمعونة اإلنسانية 

المعونة اإلسالمية 
المعهد القومي لحقوق اإلنسان  

اللجنة العراقية لتنسيق المنظمات غير الحكومية  
مجلس الالجئين النرويجي 

Nujeen نوجين

شبكة تنمية السالم 
رياح السالم اليابان 

منظمة تنمية الشعوب 
)PU-AMI( المنظمة الدولية إلغاثة الطوارئ الطبية

)PAO( منظمة المعونة العامة
منظمة قنديل للمعونة اإلنسانية السويدية 

REACH
برنامج التعبئة إلعادة بناء العراق 

هيئة اإلغاثة الدولية 
هيئة إنقاذ الطفولة الدولية 

)STEP( منظمة السعي لتأهيل الشعوب
منظمة صوان لتنمية المرأة 

منظمة سنغال 
منظمة تجديد 

Terre des Hommes مؤسسة أرض الناس
)TCYO( منظمة شباب نحو المواطنة

)TGH( جمعية أجيال الثالوث اإلنسانية
مؤسسة أم اليتيم 

Un Ponte Per
الجمعية الطبية العراقية المتحدة 

صوت المسنين 
مؤسسة وادي فالح مردخان شاكرام 

جمعية أطفال الحروب بريطانيا
مؤسسة وارفن لقضايا المرأة 

منظمة الحصان األبيض 
WEO منظمة تمكين المرأة

منظمة إعادة تأهيل المرأة 
WVI منظمة الرؤية العالمية الدولية

منظمة نشاط الشباب 
مشروع زاخو للقرى الصغيرة 

منظمة ظيان للصحة 
منظمة ظن  

17 مايو/أيار 2015، دهوك، العراق: الصورة أثناء 
 Action( توزيع قامت به مؤسسة حركة ضد الجوع
Contre la Faim( في إقليم كردستان العراق. يقوم 
العاملون بإنزال أجولة العدس المقدمة للنازحين الذي فروا 
من منازلهم من جراء النزاع. 
© التصوير: أوتشا/ جوين مكلور
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التمويل وكذلك شركاؤها في ب تلقت  التي  الوكاالت  ذلت 
التنفيذ جهوًدا كبيرة لضمان توضيح دور المنحة اإلنسانية 
السعودية للعراق. كانت أنشطة إظهار اإلنجازات مكملة 
ألنشطة المساعدات وأكدت على تعريف الشعب العراقي 
أحدثته  الذي  بالتحسن  العالم  شعوب  ومختلف  السعودي  والشعب 

المنحة السعودية في حياة ماليين السكان. 

التغطية الصحفية التقليدية: 
في  السعودية  اإلنسانية  المنحة  ُذِكرت   2014 أغسطس/آب  منذ 
أكثر من 48 نشرة صحفية صادرة عن األمم المتحدة وفي 200 
تغطية  إلى ضمان  الجهود اإلعالمية  أدى تضافر  قصة صحفية. 
صحفية واسعة لألنشطة من قبل كبرى وكاالت األخبار اإلقليمية 
والدولية والتي تشمل صحيفة نيويورك تايمز وصحيفة واشنطون 
بوست وصحيفة ذا جارديان وموقع ياهو ووكالة األخبار الفرنسية 
ووكالة سي إن إن اإلخبارية ووكالة روداو ووكالة زنهاو والوكالة 
األهرام  وجريدة  األوسط  الشرق  وجريدة  السعودية  الصحفية 
وقناة  الجزيرة  العربية وقنوات  أرابيا وشبكة  نيوز  وشبكة سكاي 

إم بي سي وان. 

إللقاء الضوء على إنجازات المنحة السعودية نظمت عدة وكاالت 
المستوى  رفيعة  تلفزيونية  قنوات  مع  تلفزيونية  تغطية  إغاثية 
لتوضيح المساهمات والعمل المتواصل الذي قام به شركاء العمل 

اإلنساني بالشكل الذي يستحقونه. 

أغسطس/آب 2014: أجرى السيد كيران دوير مدير العالقات 	 
العامة بأوتشا لقاءات أثناء زيارته للعراق مع وكاالت إعالمية 
من بينها وكالة سي إن إن ووكالة بي بي سي واإلعالم العراقي، 
أهمية  وذكر  اإلنساني  الموقف  عن  اللقاءات  هذه  في  وتحدث 
المساعدات اإلنسانية  التوسع في  أتاحت  التي  السعودية  المنحة 
العاجلة. كما أجرت وكالة سي إن إن لقاءات مع السيد أدريان 
إدواردز المتحدث الرسمي للمفوضية السامية لشؤون الالجئين، 
والمنحة  العراق  في  اإلنساني  الموقف  عن  اللقاء  في  وتحدث 
مليون  نصف  من  يقرب  ما  مساعدة  عنها  نتج  التي  السعودية 

شخص في ذلك الوقت بعد أن أجِبروا على مغادرة منازلهم. 

سبتمبر/أيلول 2014: أجرى د. فاضل الزوبي الممثل الرسمي 	 
عن منظمة الفاو في العراق لقاء مع قناة دبي تي في، وتحدث 
فيه عن الموقف اإلنساني ودور المساهمة السعودية في توفير 
مساعدات  تقديم  وفي  إليه  الماسة  الحاجة  عند  الغذائي  األمن 

زراعية ومعيشية. 

نيوز 	  سكاي  شبكة  عرضت   :2014 الثاني  نوفمبر/تشرين 
تنفيذها  تم  التي  األنشطة  عن  المستوى  رفيعة  تغطية  أرابيا 
الدعم  تشمل  والتي  السعودية،  العربية  المملكة  من  بتمويل 
الزراعي الذي استفاد آالف المزارعين والنازحين المعرضين 
للخطر والمجتمعات المضيفة والعائدين من النزوح في مختلف 
األمم  راديو  مع  لقائين  فاضل  د.  أجرى  كما  العراق.  أنحاء 
إعادة  يخص  فيما  الحالي  الموقف  عن  فيهما  وتحدث  المتحدة 
التأهيل الزراعي وإنتاج الطعام في العراق وعن األثر اإليجابي 
الذي أحدثته المنحة السعودية وما أتاحته من دعم لألمن الغذائي 

لسكان العراق. 

قدمتها 	  التي  المتنقلة  العيادات  ظهرت   :2015 فبراير/شباط 
السعودية  العربية  المملكة  من  بتمويل  العالمية  الصحة  منظمة 

إلى العراق في لقاءات مع راديو بي بي سي باللغة العربية وقناة 
العربية اإلخبارية وشبكة سكاي نيوز أرابيا. 

مكتب 	  مديرة  بيرس  جين  السيدة  أجرت  مارس/آذار 2015: 
برنامج األغذية العالمي في العراق مع برنامج “صباح الخير يا 
عرب” على قناة إم بي سي، وقد شرحت في اللقاء كيفية استخدام 
المنحة السعودية في توفير المساعدات الغذائية إلى 1,2 مليون 
نازح عراقي. وقد عرضت قناة العربية لألخبار تغطية رفيعة 
المستوى عن مخيم الداوودية الذي تم إنشاؤه بتمويل من المملكة 
العربية السعودية، وشملت التغطية مقابالت مع مديري مكتبي 
منظمة األمم المتحدة للمستوطنات البشرية وأوتشا في العراق. 
كما قامت قناة العربية بتغطية حفل افتتاح اليونسكو ألول مدرسة 

أنِشئت بتمويل سعودي في مخيم بحركة للنازحين. 

األمم 	  منسقة  أموس  ڤاليري  السيدة  عقدت   :2015 مايو/أيار 
المتحدة لإلغاثة الطارئة لقاًءا مع قناة العربية، وقد أكدت أثناء 
اللقاء على أهمية المنحة السعودية في مساعدة ماليين العراقيين 
السيد  وتحدث  العراق.  في  المضيفة  والمجتمعات  النازحين 
جيفري بيتس مدير العالقات العامة في مكتب يونيسيف بالعراق 
المساهمة السعودية  مع وكالة أخبار آي آر آي إن وأشار إلى 

ودورها الهام الذي أتاح عمل األمم المتحدة في العراق. 

شبكات التواصل االجتماعي: 
التواصل  قنوات  التمويل  تلقت  التي  اإلغاثة  وكاالت  استخدمت 
المنحة  هذه  أثر  وإبراز  السعودية  المنحة  عن  للتنويه  االجتماعي 

على حياة ماليين العراقيين المحتاجين للمساعدة. 

برنامج 	  عن  فيديو  مقطعين  أنتجت  للهجرة  الدولية  المنظمة 
تيسير سبل المعيشة والمأوى الذي دعمته منحة المملكة العربية 

السعودية ونشرته على يوتيوب 

أوتشا أطلقت حملة على مواقع التواصل االجتماعي لمدة ثالث 	 
األول  ديسمبر/كانون  و  الثاني  نوفمبر/تشرين  خالل  أسابيع 
الحملة  وتم خالل  السعودية.  المنحة  أثر  فيها  وأبرزت   ،2014
والكردية  العربية  باللغة  إعالمية  رسالة   300 من  أكثر  نشر 
واالنجليزية ووصلت هذه الرسائل ألكثر من 4,7 مليون مستخدم 

على تويتر وفيسبوك 

مفوضية األمم المتحدة لالجئين ذكرت أكثر من مرة المساهمة 	 
السعودية خالل تواصلها عبر قنوات التواصل االجتماعي والتي 

تشمل صفحة المفوضية الخاصة بالعراق على الفيسبوك 

اليونيسيف نشرت عدًدا من القصص ذات الطابع اإلنساني على 	 
التواصل االجتماعي “ميديوم” وتحدثت في هذه القصص  موقع 
العربية  المملكة  دعمتها  التي  لألرواح  المنقذة  المساعدات  عن 

السعودية.

استخدام الشعارات: 
المملكة  من  مقدمة  المنحة  أن  توضح  كبيرة  الفتات  تطوير  تم 
العربية السعودية وتم وضعها على مداخل سبعة مخيمات للنازحين 
وثالث من المراكز الجماعية التي بنتها أو رممتها مفوضية األمم 
وتمت  السعودي.  بالتمويل  باالستعانة  الالجئين  لشؤون  المتحدة 
الغذائية ومواد  المساعدات  السعودي على عبوات  الشعار  طباعة 

إظهار اإلنجازات 
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اإلغاثة التي قامت منظمات األمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة 
الشعار على  أيًضا طباعة  تم  كما  بتوزيعها.  اآلخرون  والشركاء 
ملصقات تم وضعها على وحدات اإليواء التي نفذتها منظمة األمم 
المتحدة للمستوطنات البشرية، وظهرت الشعارات السعودية أيًضا 

على العيادات المتنقلة التي استخدمتها منظمة الصحة العالمية. 

الوسائط المتعددة: 

استخدمت وكاالت اإلغاثة التي تلقت التمويل وشركاؤها تكنولوجيا 
الوسائط المتعددة إلبراز المساهمة السعودية على المستوى المحلي 

واإلقليمي والدولي. 

األمم 	  وكاالت  أرسلت   :2015 مارس/آذار   - سبتمبر/أيلول 
اإلنساني  العمل  وشركاء  للهجرة  الدولية  والمنظمة  المتحدة 
والحصول  فيديو  ومقاطع  اللتقاط صور  العراق  إلى  مصورين 
على قصص من الميدان. الُتِقطت 500 صورة وتم نشرها من 
خالل وسائل اإلعالم المختلفة. أما مقاطع الفيديو التي تم إنتاجها 
فتمت ترجمتها بالعربية واإلنجليزية ونشرها على موقع يوتيوب 

ومشاركتها على نطاق واسع على مواقع التواصل االجتماعي. 

مايو/أيار 2015: تم إرسال فريق إلنتاج األفالم بدعم من أوتشا 	 
آثار  عن  الميدان  واقع  من  جديدة  مشاهد  لتصوير  العراق  إلى 
لقطات وتسجيل كلمات  الفريق بتصوير  السعودية. وقام  المنحة 
المستفيدين من المساعدات إلبراز أثر المنحة السعودية وتوضيح 

االحتياجات اإلنسانية في البالد. 

المتحدة لشؤون 	  يونيو/حزيران 2015: نشرت مفوضية األمم 
في  معرض  في  السعودية  المساهمة  أثر  تبرز  الالجئين صوًرا 
األمم  منظمة  وقامت  العالمي.  الالجئين  يوم  بمناسبة  الرياض 
المتحدة للمستوطنات البشرية بإنتاج مقطع فيديو يبرز األنشطة 
من  مئات  إنشاء  تشمل  والتي  سعودي  بتمويل  تنفيذها  تم  التي 

المستوطنات المستدامة للنازحين في ثالث محافظات. 

تم استخدام مواقع التواصل االجتماعي لتقديم استعراض مكثف لألثر اإليجابي الذي أتاحته المنحة السعودية على حياة الشعب العراقي. تصوير الفيديو: أوتشا/ إياسون فونتين.

شعار المنحة السعودية على عبوات مواد غير غذائية قدمتها المنظمة الدولية للهجرة في إربيل. © التصوير 
أوتشا /إياسون أثاناسيادس . 
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“مسؤولو العمل اإلنساني يشيرون إلى دعم الملك السعودي للعراقيين النازحين” مقال صحفي في جريدة الشرق األوسط يوم 30 يناير/كانون الثاني 2015
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األفالم التوثيقية: 

تم  التي  اإلنسانية  األنشطة  أثر  إلبراز  الفيديو  مقاطع  استخدام  تم 
تنفيذها بتمويل سعودي في العراق. 

موقع 	  على  شاملة  حملة  أوتشا  أطلقت   :2015 مارس/آذار 
من  مليون   5,33 إلى  ووصلت  مليون   1,14 شاهدها  يوتيوب 
السعودية  العربية  المملكة  خارج  الحملة  شوهدت  الموقع.  رواد 
وخاصة في منطقة الخليج العربي، ولكن معظم المشاهدات جاءت 

من داخل المملكة، حيث بلغت أكثر من مليون مشاهدة. 

لشؤون 	  المتحدة  األمم  مفوضية  أنتجت   :2015 إبريل/نيسان 
السعودية،  المساهمة  إلبراز  دقائق  عشر  مدته  فيلما  الالجئين 
وتمت إذاعة الفيلم على قناة العربية، كما أنتجت المفوضية ثالث 
مقاطع فيديو للتنويه عن المنحة السعودية وأذيعت المقاطع أيًضا 

على قناة العربية. 

تقارير اإلنجازات: 
للهجرة وشركاء  الدولية  المتحدة والمنظمة  أشارت وكاالت األمم 
أعمال اإلغاثة إلى الدعم الذي أتاحته المنحة السعودية في عدد من 

التقارير الخاصة التي نشرتها. 

عن 	  تقرير  أول  أوتشا  قدمت   :2014 الثاني  نوفمبر/تشرين 
إنجازات المنحة اإلنسانية السعودية للعراق إلى المملكة العربية 
السعودية وعرضت فيه ملخًصا إلنجازات المشروعات حتى ذلك 
المتحدة  األمم  أعضاء  الدول  على  التقرير  توزيع  وتم  التاريخ. 

والمنظمات اإلقليمية في نيويورك وجنيف. 

للهجرة 	  الدولية  المنظمة  أصدرت   :2015 الثاني  يناير/كانون 
أدته  الذي  لألرواح  المنقذ  اإلنساني  العمل  تقريًرا خاًصا إلبراز 
تحت مظلة المنحة السعودية. ونشرت المنظمة التقرير عبر مواقع 

التواصل االجتماعي. 

مارس/آذار 2015: نشرت أوتشا مطوية تعرض ملخًصا عن 	 
بتمويل سعودي  التي تمت  اإلنسانية  المساعدات  وآثار  إنجازات 
في العراق، وجاءت هذه المطبوعات كجزء من الحملة اإلعالمية 
الشاملة التي تم إطالقها خالل مؤتمر ومعرض دبي الثاني عشر 

للمساعدات اإلنسانية والتنمية 

األمم 	  مفوض  جوتير  أنطونيو  السيد  قام   :2015 إبريل/نيسان 
المتحدة السامي لشؤون الالجئين بتسليم تقرير بعنوان “مساهمات 
المملكة العربية السعودية في استجابة مفوضية شؤون الالجئين 
لألزمة العراقية 2014-2015” إلى وزير المالية السعودي السيد 

إبراهيم عبدالعزيز العساف. 

الفاو مطوية لعرض ملخص 	  مايو/أيار 2015: نشرت منظمة 
قدمته  الذي  المعيشة  سبل  ودعم  الطارئة  الزراعية  للمساعدات 
بفضل  للخطر  المعرضين  المزارعين  آالف  مئات  إلى  المنظمة 

التمويل السعودي. 



امرأة وطفل نازحين في دهوك بالعراق. المنحة السخية التي قدمتها المملكة العربية 
السعودية أتاحت توفير مساعدات أنقذت أرواح هذين الشخصين وماليين غيرهما في 

مختلف أنحاء العراق. © التصوير: أوتشا/ إياسون أثاناسياديس. 
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صوت النازحين
مخيم الداوودية: حياة أفضل للنازحين بفضل المنحة السعودية

يعتبر مخيم الداوودية واحًدا من أفضل المخيمات في العراق. يسع المخيم أكثر 7.000 نازح، وقد تعاونت سبع وكاالت إنسانية على إنشائه وتقديم الخدمات له: المأوى 
)المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية(؛ الصحة )منظمة الصحة العالمية(؛ البنية التحتية )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم 

المتحدة لخدمة المشروعات(؛ التعليم )اليونسكو واليونيسيف(. فيما يلي قصتين من بين كثير من قصص الصمود واألمل التي حدثت في مخيم الداوودية. 

ان حسين وأسرته يعيشون بالقرب من مدينة سنجار، وكان ك
يملك هناك متجًرا للمالبس. وعندما هجمت القوات على 
أسلحتهم  أنفسهم، ولكن  مدينته حاول هو وجيرانه حماية 

كانت خفيفة جًدا وأجِبروا على الفرار. 

وكانت هذه بداية أيام صعبة عاشها مع أسرته. فخالل الليالي التسع 
التي قضوها فوق جبل سنجار الذي هرب إليه كثير من اليزيديين 
وأسرته  حسين  وظل  حسين.  أخو  مات  الماضي،  الصيف  خالل 
يسافرون من بلد إلى بلد في منطقة دهوك في محاولة إليجاد مكان 

يستقرون فيه ليبدأوا حياة جديدة حتى ولو بشكل مؤقت. 

الدم،  بسرطان  شقيقه  زوجة  مرض  األطباء  اكتشف  فترة،  وبعد 
وبعد مرور خمسة وعشرين يوًما ماتت هي األخرى تاركة حسيًنا 
وزوجته لرعاية أطفال أخيه التسعة إلى جانب أبنائه الخمسة، أي 

أن حسين لديه 14 طفاًل يحتاجون رعايته. 

تعيش أسرة حسين اآلن في مخيم الداوودية الذي تم بناء معظمه 
باالستعانة بالمنحة اإلنسانية السعودية، وهو مخيم يعتبره الكثيرون 
واحًدا من أفضل المخيمات، حيث يعيش سكانه في مقطورات بداًل 

من الخيام ويحصلون فيه على األرز والفول والحمص والسكر. 

وعلى الرغم من استمرار الصعوبات التي يواجهها حسين وأسرته، 
إال أنهم ممتنون للمساعدات التي قُدمت لهم. 

“لقد يسرت هذه المآوي من ظروفنا الصعبة، فلوالها كانت حياتنا 
ستصير أصعب”

ابنة شقيق حسين في ميخم الداوودية. © التصوير: أوتشا/ جوين مكلور.
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محافظة دهوك ت في  الداوودية  مخيم  مديرة  سمع كالرا، 
بإقليم كردستان العراق قصًصا كثيرة كل يوم عن األناس 
مزق  الذي  النزاع  جراء  من  لحقهم ضرر جسيم  الذين 

العراق طوال العام الماضي. 

أنهم  أي  منازلهم،  مغادرة  أُجِبروا جميًعا على  »لقد  تقول كالرا: 
نزحوا بالقوة وُدمرت منازلهم واختطفت بناتهم« 

لكن مخيم  الداووديةكان بمثابة البيت الذي رحب بأكثر من 700 
وال  العائالت  هذه  منازل  محل  المخيم  يحل  أن  يمكن  ال  أسرة. 
الممتلكات التي فقدوها، ولكن كالرا تقول أن مخيم الداوودية يوفر 
للعراقيين  بالنسبة  الثاني  المنزل  مثل  تجعله  ميزات خاصة  ثالث 
التي  بالمخيم  المحيطة  الطبيعة  هي  الميزات  هذه  أول  النازحين. 
ترى كالرا أنها تساعد على تحسين الحالة النفسية للسكان. وثاني 
ميزة هي أن كل مأوى يحوي حماًما به مرحاض وهي خدمة تزيد 

كثيًرا من راحة سكان المخيم. 

وثالث صفة تميز مخيم الداوودية هي التعايش بين سكان المخيم. 

ومسلمون  يزيديون  نازحون  المخيم  في  »لدينا  كالرا  تقول 
يتعايشون في سالم وحب  ومسيحيون، والجميل هو رؤيتهم وهم 

دون أي مشاكل«

السعودية  للحكومة  بالشكر  نتوجه  »إنا  قائلة:  كالرا  واختتمت 
ويد  هنا  أتاحتها  التي  المساعدات  وعلى  قدمتها  التي  والمنحة 
العون التي امتدت إلى اخواننا وأخواتنا النازحين، فبفضل التمويل 
السعودي وجدت هذه األسر بيًتا اآلن بعد أن تركوا منازلهم وناموا 

في الشوارع لفترة«. 

كالرا، مديرة مخيم الداوودية

“إنا نتوجه بالشكر للحكومة السعودية 
والمنحة التي قدمتها على المساعدات التي 

أتاحتها هنا ويد العون التي امتدت إلى 
اخواننا وأخواتنا النازحين”

كالرا، مديرة مخيم الداوودية
© تصوير: أوتشا/ جوين 

مكلور
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 جميع أنحاء البالد

Non-food itemsWASH المأوي

التعليم  حمايةالتغذية
األطفال

الصحة

 أهم
 المساعدات

مواقع
 العمليات

التحديات المستقبلية 

انت المنحة اإلنسانية السعودية للعراق بمبلغ 500 مليون ك
المملكة  شعب  من  استثنائية  كريمة  لفتة  أمريكي  دوالر 
المنحة  تعد  العراق.  شعب  إلى  مقدمة  السعودية  العربية 
أتاح  النوع. وقد  المنح اإلنسانية من هذا  أكبر  واحدة من 
التي  اإلغاثة  منظمات  تتعاون  أن  صرفها  وسرعة  المنحة  حجم 
الحكومية  الهيئات  من  مع شركائها  األمامية  الخطوط  على  تعمل 
وتقديم  اإلغاثة  عمليات  في  للتوسع  الحكومية  غير  والمنظمات 
ومن  العراقيين  النازحين  من  الماليين  أرواح  أنقذت  مساعدات 

سكان المجتمعات التي استضافتهم في مختلف أنحاء البالد. 

والزال أثر المنحة السعودية ملموًسا حتى اليوم، فالزالت مخيمات 
المنحة،  دعمتها  التي  التحتية  البنية  أعمال  من  تستفيد  النازحين 
وزيادة  محاصيلهم  جودة  بتحسن  يتمتعون  المزارعون  والزال 

إنتاج ماشيتهم التي تم تطعيمها، والزالت العيادات المتنقلة تؤدي 
عملها داخل مخيمات النازحين وحولها، والزال طالب المدارس 
كما  تعليمهم.  الستكمال  ترميمها  تم  التي  مدارسهم  إلى  يذهبون 
الفرق الطبية ومسؤولو  المدرسون وأفراد  تلقاه  الذي  التدريب  أن 
الحكومة وشركاء أعمال اإلغاثة أدى إلى تعزيز قدراتهم ومكنتهم 
من االستمرار في تقديم المساعدات للسكان األكثر عرضة للخطر. 
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مخيم شكران للنازحين في كردستان. الزال 8,6 مليون 
شخص في العراق في حاجة إلى مساعدات إنسانية 
عاجلة. © التصوير: أوتشا/ شارلوت كانز.

الزالت االحتياجات اإلنسانية كثيرة ومستمرة في الظهور. حيث يحتاج  8,6  مليون شخص أي 25 بالمائة من السكان إلى 
مساعدات إنسانية عاجلة بسبب العنف والنزاع المستمر في العراق. ومن المتوقع أن يصل هذا العدد لما يقرب من عشرة 

ماليين بنهاية العام. 

يتعرضون  والزالوا  المدنيين،  تستهدف  العنف  أعمال  الزالت 
من  يقرب  ما  اآلن  يحتاج  اإلنسان.  لحقوق  صارخة  النتهاكات 
 7,8 من  يقرب  ما  ويحتاج  الحماية،  إلى  شخص  ماليين  ثمان 
مليون شخص إلى خدمات صحية، ويحتاج أكثر من 7,1 مليون 
الفقر  إن  المياه والصرف الصحي والنظافة.  إلى خدمات  شخص 
المدقع منتشر على نطاق واسع وهو يضغط على األسر النازحة 
الغذائي  انعدم األمن  المضيفة على حد سواء، حيث  والمجتمعات 
لصدمة  األطفال  وتعرض  األقل،  على  شخص  مليون   4,4 لدى 
نفسية من جراء العنف والفقر. كما أن ثالث ماليين طفل ومراهق 

في عمر الدراسة ال يذهبون حالًيا ألي مدرسة. 

إن األزمة تلقي بظاللها على مختلف األنحاء، وتؤثر بالفعل على 
جميع الجوانب االقتصادية واالجتماعية في العراق، وتهدد كذلك 
وطنية  مصالحة  لبناء  بذلها  يتم  التي  الضخمة  الجهود  بضياع 
بمقدرة  يعد  لم  البالد.  في  حدثت  التي  التنمية  مكتسبات  ولحماية 
الحكومة تحمل كامل عبء توفير الدعم للسكان النازحين. وعندما 
أصبحت الحاجة ماسة لشركاء العمل اإلنساني بدأت مواردهم في 
النفاذ ليضطروا إلى تضييق نطاق البرامج وإنهاء العمليات. وفي 

الوقت الذي يقف فيه العراق على الحافة وتصبح كثير من مقدراته 
المشاركة  الدولي لالستمرار في  المجتمع  للخطر، يحتاج  عرضة 
المساعدة  تقديم  عدم  إن  العراقي.  للشعب  اإلنساني  دعمه  وزيادة 
سيكون له عواقب كارثية على العراق وعلى المنطقة وما بعدها. 
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العراق: استعراض لالحتياجات
على الرغم من تنفيذ برامج إغاثة منقذة لألوراح لتمويل من المملكة العربية السعودية، إال أن االحتياجات اإلنسانية في العراق 

مازالت هائلة. 

عدد السكان المحتاجين للمساعدة
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الحدود والمسميات والتخصيصات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني تأييًدا رسمًيا أو قبوًال لها من األمم المتحدة. البيانات الموضحة في هذه الخريطة مستمدة من عدد محدود من المصادر ومن بينها أطراف النزاع. ولم يتم التحقق من البيانات بشكل مستقل فيحتمل تواجد الخطأ أو النقص فيها، سواء أكان ذلك عن عمد أو 
لسبب آخر. ونظًرا لعدم ثبات الموقف ربما يتغير الموقف. 

التاريخ: ۹ أبريل/نيسان ۲۰۱٥، المصادر: ۱. أوتشا وشركائها، ۲. المنظمة الدولية للهجرة مصفوفة رصد النزوح (۹ أبريل/نيسان ۲۰۱٥)، ۳. المجموعة العنقودية الخاصة بالتنسيق وإدارة المخيمات، ٤. مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين. للتواصل: iraqinfo@un.org أو 
Iraq.humanitarianresponse.info

شخص في حاجة حالًيا إلى 8.6 مليون
مساعدات إنسانية 

أهم االحتياجات اإلنسانية 

شخص يحتاجون إلى الحماية  7.9 مليون

شخص يحتاجون إلى خدمات 
صحية 

7.8 مليون

شخص يحتاجون إلى خدمات 7.1 مليون
اإلصحاح

شخص يحتاجون إلى مساعدات 4.4 مليون
غذائية 

من السكان المحتاجين لمساعدة %45  
هم أطفال 



يجد األطفال المأوى ومواد اإلغاثة الشتوية في مستوطنة 
النازحين في زاخو في شمال العراق.
 © التصوير: أوتشا/ إياسون أثاناسيادس
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رجال مجتمعون خارج مخيم شاريا للنازحين في 
كردستان. وفرت المخيمات التي تم إنشاؤها بتمويل من 

المملكة العربية السعودية الطعام والمأوى الذي أنقذ أرواح 
النازحين، وليس هذا فقط بل شبكات الدعم االجتماعي 

والحماية المكونة من الناجين الذين اجتمعوا لمناقشة 
تجاربهم وآمالهم.© التصوير: أوتشا/ شارلوت كانز

االختصارات

BRHA 
مكتب شؤون الالجئين والشؤون اإلنسانية 

DTM 
منظومة رصد عمليات النزوح

EWARN 
شبكة اإلنذار المبكر واالستعداد 

FAO 
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(

HC 
منسق العمل اإلنساني

HCT 
الفريق القُطري للعمل اإلنساني 

IDP 
نازحين داخليا

IOM 
المنظمة الدولية للهجرة

ISIL 
تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش(

KR-I 
إقليم كردستان العراق 

MODM 
وزارة الهجرة والمهجرين 

MOE 
وزارة التعليم 

MOH 
وزارة الصحة 

NFI 
مواد غير غذائية 

NGO 
منظمة غير حكومية 

OCHA 
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(

PDS 
نظام التوزيع العمومي 

PTA 
جمعية أولياء األمور والمعلمين 

QIP 
مشروع سريع التأثير 

RRM 
آلية االستجابة السريعة 
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االختصارات

SGBV 
العنف الجنسي والمبني على النوع االجتماعي

HRP 
خطة االستجابة اإلنسانية

UNDP 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 UNESCO 
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(

UNFPA 
صندوق األمم المتحدة للسكان

 UN-HABITAT 
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

  UNHCR 
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 UNICEF 
صندوق األمم المتحدة للطفولة )يونيسيف(

  UNOPS 
مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

  UN WOMEN 
هيئة األمم المتحدة للمرأة 

WASH 
خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية

 WFP 
برنامج األغذية العالمي

  WHO 
منظمة الصحة العالمية
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األمم المتحدة بالعراق  
www.uniraq.org

االستجابة اإلنسانية بالعراق
www.humanitarianresponse.info/operations/iraq

موقع أوتشا بالعراق على اإلنترنت 
www.unocha.org/iraq

خطة االستجابة اإلنسانية في العراق 2015
www.save-iraq.info

 تويتر 
twitter.com/OCHAiraq

فيسبوك 
www.facebook.com/OCHAIraq

مواقع هامة 
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17 مايو/أيار 2015، دهوك، العراق: إحدى سكان 
مخيم الداوودية تخبز الخبز على فرن تقليدي من الحجر. 
يوفر المخيم فرًصا اقتصادية تتيح للنساء الحد من فقرهن 
وتحقيق االستقاللية االقتصادية. 
© التصوير: أوتشا/ جوين مكلور.
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لشعب العراق من

شعب المملكة العربية السعودية

بۆ خەڵكی عێراق

لەالیەن خەڵکی مەملەکەتی عەرەبی سعودیە


