
 
 

 

 

       

 

  

  
  

 
 
  
   

     
  

 
  

 النشرة اإلنسانية
في العراق   

 حزيران/ يونيو 11 الصادرة في 2018 أيار/ مايو
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    المصدر: أوتشا/ فيديك

قة الشؤون اإلنسانية في العراق  مقابلة قصيرة مع السيدة مارتا رويدس، ُمنس ِّ
العراق منذ بضعة أسابيع فقط، كيف تقّيمين الوضع أنِت في 

 اإلنساني هناك؟
ناً ملحوظاً منذ عام  ، ولكن 2017َشَهَد الوضع اإلنساني تحسُّ

ال تزال هناك احتياجات إنسانية كبيرة تتطلب اهتمامنا. وعلى 
مليون شخص إلى ديارهم منذ بداية  3.8الرغم من عودة 

راقي ما زالوا نازحين حتى األزمة، إال أن أكثر من مليوني ع
 .2018أيار/ مايو 

تتطلب بعض االحتياجات اهتماماً خاصاً في قضايا الحماية، 
ال سيما المتعلقة بوجود العناصر المسلحة في المخيمات في 

اإلنساني في رصد تسجيل حوادث  مختلف أنحاء العراق. ومن األمور الُمثيرة للقلق للغاية أن يستمر الشركاء في المجال
الحماية في المخيمات، بما في ذلك التحرش الجنسي بالنساء والفتيات، وحوادث إطالق النار، والقيود المفروضة على 

يجب أن نواصل العمل مع جميع و حرية التنقُّل. وفي نفس الوقت، تتوفر للضحايا آليات لإلبالغ عن هذه الحوادث، 
 على الطابع المدني واإلنساني للمخيمات. الشركاء لضمان الحفاظ

تحدث كل هذه التطورات بينما يتحول تركيز التمويل بطريقة ما من المساعدات اإلنسانية إلى مرحلة االستقرار واإلنعاش. 
% فقط من التمويل لخطة االستجابة اإلنسانية الحالية، التي تحد بالفعل من 28وقد لوحظ نقص في التمويل وتلقينا 

 طة االستجابة اإلنسانية المبرمجة.أنش
 

 باعتقادك، ما الذي ينبغي أن يكون من األولويات الرئيسية لالستجابة اإلنسانية في المستقبل؟
كما ذكرت، فقد أدى التحول في التركيز، إلى حد ما، إلى تشتيت الدعم الالزم لخطة االستجابة اإلنسانية. ومع ذلك، 

 الجذرية الستمرار النزوح، فلن نتمكن من خفض عدد النازحين.صحيح أنه ما لم نعالج األسباب 
. وسنحتاج أيضاً إلى النظر في بعض القضايا 2018من المهم أيًضا االستمرار في تنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية لعام 

ال تكون بالضرورة الحرجة األخرى، مثل إعادة بناء المنازل وكذلك المسائل األمنية والتلوث بأخطار المتفجرات، والتي 
 في خطة االستجابة اإلنسانية، ولكنها شروط أساسية لأُلسر النازحة حتى تتمكن من العودة إلى ديارها.

إن إحدى األولويات هي إيجاد حلول دائمة للعائدين وضمان عودة النازحين العراقيين بطريقة طوعية وآمنة وكريمة. إذ 
ظات، وتتكون من سلطات المحافظة وممثلي األمم المتحدة والمنظمات غير تم إنشاء لجان إعادة النازحين في المحاف

هذه الهياكل، نحتاج إلى ضمان تنفيذ عملية العودة بما يتماشى  فيالحكومية، في عدة محافظات، ومن خالل العمل 
 مع المبادئ اإلنسانية.

 أبرز األحداث
يًسل ِّط الضوء على منسق الشؤون اإلنسانية  •

 ستجابة اإلنسانية.لالولويات الرئيسية األ

الوصول إلى األسر النازحة في جبل سنجار  •

 المتضرر من الفيضانات.

أسرة من  3،000لـ  ةعمليات إخالء وشيك •

المستوطنات غير الرسمية في تكريت تدفع إلى 

 إعادة توطين جديدة.

بشأن تنفيذ األنشطة  مستجدات األوضاع •

 اإلنساني للعراق.التمويل اإلنسانية وصندوق 

 

 بالمليون  األعداد
 8.7 م األشخاص المحتاجين

عدد األشخاص 
 المستهدفين للمساعدة

 3.4 م

.02 م عدد النازحين  

عدد األشخاص الذين 
 يعيشون خارج المخيمات

م .41  

عدد األشخاص 
المتضررين في 
 المجتمعات المضيفة

م  3.8 

 عدد العائدين
السوريين الالجئينعدد   

م 3 .8 
م 0 .24 

 المصدر: خطة االستجابة اإلنسانية للعراق  

ة ي ن ا س إلن ا ة  ب ا ج الست ا  خطة 

لتمويل  ا
 مليون  569  

)بالدوالر  8201المبلغ المطلوب لعام 
(األمريكي  

مليون دوالر  160تم تسلُّم 
 من المبلغ الُكّلي( %28) أمريكي

حتى  يمثل التمويل في وحدة التتبع المالي
 2018 أيار/ مايو 31
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 إيصال المساعدات اإلنسانية إلى جبل سنجار المتضرر من الفيضانات
 

لطقس البارد والممطر على غير المعتاد في أوائل أيار / مايو قد أّضر بشدة بالظروف المعيشية ألكثر من كان ا
 عائلة نازحة تعيش في محافظات دهوك وشمال نينوى. 1،400

عائلة أيزيدّية نازحة تعيش  720أيار/ مايو على حوالي  7و 6كما أّثرت الفيضانات الناجمة عن األمطار الغزيرة في 
فقدت كل عائلة و  220. ومن بين هؤالء، فقد تضررت خيام حوالي 2014في خيام مؤقتة على جبل سنجار منذ عام 

ما لديها من إمدادات غذائية واحتياجات شخصية. واضطرت معظم اأُلسر إلى االنتقال إلى العيش مع أقاربهم ممن لم 
 يتضّرروا من جّراء الفيضانات أو االنتقال إلى المناطق المجاورة.

بل سنجار أبطأ بكثير مقارنة بالمناطق المتضررة من الفيضانات في محافظتي نينوى ودهوك، فقد كانت المساعدة لج
بسبب العدد المحدود للشركاء في المجال اإلنساني ومشاكل الوصول الُمستمرة. وبسبب القيود المفروضة على الحركة 
التي فرضتها السلطات خالل فترة االنتخابات البرلمانية في أيار/ مايو، لم يتمكن الشركاء في المجال اإلنساني من 

 ام.الوصول إلى المنطقة لعدة أي
وفور رفع القيود، هرع الشركاء في 
المجال اإلنساني إلى تقديم 

 16المساعدات اإلنسانية، وبتأريخ 
أيار/ مايو، وصل شريك محلي 
إلى جبل سنجار لتوزيع الطرود 
رة ولوازم  الغذائية والبطانيات واألسِّّ
المطبخ، باإلضافة إلى مجموعات 
مستلزمات النظافة الشخصية 

 ولوازم النساء.
زارت بعثة تقييم مشتركة تابعة 
لألمم المتحدة الجبل بعد ذلك بيوم، 

وقامت بتقييم الفجوات المتبقية في االستجابة اإلنسانية. ومنذ ذلك الحين، تم إعادة توفير مياه الشرب وترتيب عملية 
يًا كبيرًا، ويواصل الشركاء في المجال اإلنساني إيجاد توزيع األغذية. غير أن استبدال الخيام المدمرة ال يزال يشكل تحد

 حلول قابلة للتطبيق
 

 

اإلخالء من المستوطنات غير الرسمية في تكريت تدفع إلى إعادة عمليات 
 إسكان النازحين العراقيين في مناطق جديدة

بينما تواصل اأُلسر النازحة العودة إلى ديارها، يسجل الشركاء في المجال اإلنساني بشكل متزايد عمليات نقل للنازحين 
 باإلضافة إلى حاالت نزوح ثانوي.

بالنسبة للعديد من النازحين 

العراقيين، فإن الطريق إلى حلول 

إسكان مستدامة ليس قصيًرا أو 

يمكن التنبؤ به، وقد يشمل العديد 

من عمليات االنتقال بين المخيمات 

 .اتومواقع خارج المخيم

على الرغم من الظروف المعيشية 

القاسية والتعرض المباشر 

 األُسرفإن  الطبيعة، للظروف

يزيدية ال تزال تعيش على جبل األ

على األرجح لسنوات و سنجار،

 .قادمة

 المصدر: أوتشا/ فيديك
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% من النازحين العراقيين 72يعيش حوالي 
حاليًا في أماكن خارج المخيمات، بما في 
ذلك في المستوطنات غير الرسمية. ومن 

ُأسرة  3،000بين هؤالء فإن أكثر من 
نازحة تعيش في ستة مجمعات سكنية غير 
مكتملة تابعة للقطاع الخاص في تكريت. 

حكمة، السماح للمالكين وبسبب قرار الم
باستعادة ممتلكاتهم ووضع اللمسات األخيرة 
على بناء المجمعات السكنية، فإن هؤالء 

 18،000النازحين العراقيين البالغ عددهم 
 شخٍص باتوا اآلن عرضة لخطر اإلخالء من 

  منازلهم المؤقتة.

 
منحت السلطات اأُلسر خيار العودة إلى مناطقهم األصلية، أو االنتقال إلى مخيمات في محافظة صالح الدين، أو 
البقاء في تكريت، شريطة أن يكون باستطاعتهم استئجار عقار. بالنسبة لألغلبية، فإن العودة إلى مناطقهم غير ممكنة 

دراسات ينفذها الشركاء في المجال اإلنساني، فإن االنتقال إلى بسبب المخاوف األمنية وغيرها من العقبات. ووفقًا ل
، مما يترك بدائل محدودة لهم بمجرد بدء عمليات اإلخالء، المقرر إجراؤها لديهمالمخيمات هو الخيار األقل تفضياًل 

 في حزيران/ يونيو.
 
ودة التي تم إنشاؤها لعالجنة ل خالن مت يشاركون ويدعون إلى العودة المنتظمة اطلسلواإلنساني ل المجاافي ء کارلشا

 ن.يدلح اة صالظمحاففي 
 

إنَّ عمليات اإلخالء في تكريت ليست سوى واحدة من األمثلة التي تشير إلى تعقيد حركات العودة وكذلك تسليط الضوء 
 على الحاجة إلى بقاء بعض المخيمات مفتوحة واستيعاب الوافدين المحتملين الُجدد. 

 

 دراسة تنفيذ برامج األنشطة اإلنسانية في العراق
ألنشطة إنسانية  نسخة األزمة مرحلة جديدة، وهيعندما دخلت  2018تمت كتابة خطة االستجابة اإلنسانية لعام 

 ُمنّسقة وذات أولوية في العراق.
 
مليون نازح، ومن المتوقع أن يعود معظمهم إلى ديارهم في عام  2.6، كان هناك 2017في كانون األول/ ديسمبر و 

مليوني العراقيين زحين ، بموجب افتراضات خطة االستجابة اإلنسانية. وبحلول شهر أيار/ مايو بلغ عدد النا2018
 مليون إلى ديارهم. 3.8شخص، بينما عاد 

 

خطة االستجابة اإلنسانية، ُكتبت 

ذات قة ونس  مُ أنشطة إنسانية لتنفيذ 

 102تضم وأولوية في العراق، 

في المجال اإلنساني من الشركاء 

من خالل عشر يعملون 

 مجموعات وقطاعات.
 

 المصدر: أوتشا/ أثاناسيادس
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خطة االستجابة اإلنسانية تجمع 
من الشركاء في المجال  102

معًا من خالل  ليعملوااإلنساني، 
عشر مجموعات وقطاعات، لتقديم 

اعدات اإلغاثة اإلنسانية إلى مس
مليون شخص من الفئة  3.4

السكانية األكثر ضعفًا في العراق 
في إطار خطة االستجابة، ونصفهم 

  تقريبًا من األطفال.

 
 1.1وفي الفترة ما بين كانون الثاني / يناير ونيسان / أبريل، وصل الشركاء في المجال اإلنساني إلى ما يصل إلى 

 المستهدفين. % من34مليون شخص من خالل توفير شكٍل من أشكال المساعدة اإلنسانية، أو 
 

لتعزيز عملية اتخاذ القرارات القائمة على األدلة وتحسين توجيه األنشطة اإلنسانية، تم تبسيط نظام اإلبالغ عن تنفيذ 
خطة االستجابة اإلنسانية. كما شرع الشركاء في العمل اإلنساني في وضع حجر األساس لخطة االستجابة اإلنسانية 

، ومن المتوقع أن يتم االنتهاء 2019رة عامة على االحتياجات اإلنسانية في عام ، بما في ذلك إعداد نظ2019لعام 
 منها بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر.

 
 مستجدات الوضع بشأن تمويل خطة االستجابة اإلنسانية

( من أصل %28مليون دوالر فقط ) 159إنَّ تمويل األنشطة اإلنسانية منخفض للغاية. حتى اآلن، تم الحصول على 
مليون دوالر تم طلبها في خطة االستجابة اإلنسانية. وجاءت خمس مساهمات سخية من ألمانيا واليابان والمملكة  569

المتحدة وكندا وقطر. إنَّ قلة التمويل تحد بالفعل من األنشطة اإلنسانية. في األشهر القليلة األولى، كان بإمكان بعض 
التمويل المتبّقي من العام السابق، ولكن هذا االحتياطي قد نفذ اآلن إلى الشركاء في المجال اإلنساني االعتماد على 

 حد كبير.
 

 مستجدات األوضاع حول صندوق التمويل اإلنساني للعراق
 9.4اإلنساني للعراق مساهمات بقيمة التمويل تلّقى صندوق 

أيار/ مايو.  31حتى  2018مليون دوالر من المانحين لعام 
 45.4اإلنساني للعراق العمل بمبلغ التمويل صندوق  ويواصل

، ليصل إجمالي 2017مليون دوالر المتبّقية من عام 
 54.8من قبل المانحين إلى  2018المساهمات التراكمية لعام 

 370،000مليون دوالر. وقد تم التعهد بمبلغ إضافي قدره 
 .ماليزيا دوالر من 100،000دوالر من كندا ومبلغ 

 
مليون دوالر تم تخصيصه  34.5مبلغ يصل إلى  مجموعمن و 

مشروًعا ينفذهم  80مليون دوالر إلى  33اإلنساني للعراق بصرف التمويل صندوق  بموجب أول تخصيص قياسي، قام
 .شريًكا. أما المشروعان المتبقيان فهما في المراحل النهائية للحصول على المنح 52

  

  زورونا على األنترنت

 المصدر: أوتشا/ لندن
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 علومات، يرجى االتصال علىلمزيد من الم
 oleary@un.org، رئيس مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على أيدن أوليري 

  vidic@un.org، التواصل والتقارير، مسؤولة قسم مانيا فيديك
 | www.unocha.org/iraq | www.unocha.orgويمكن الحصول على النشرات اإلنسانية لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية من خالل زيارة المواقع التالية: 

www.reliefweb.int 

http://www.unocha.org/somalia
mailto:oleary@un.org
mailto:vidic@un.org
http://www.unocha.org/iraq
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

