
 
 

 

 

        

  

  

  

  
                                                         : مانيا فيديك  لصورةا

 النشرة اإلنسانية
في العراق   

 تشرين األول/ أكتوبر 15الصادرة في  2018 أيلول/ سبتمبر

 في هذا العدد
ودها أوتشا على مستويات رفيعة في األحداث التي تق. 1ص

 اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة الثالثة والسبعون 
 مخيمات النازحين  إلى مساعدةإمدادات الانقطاع  .2ص
 لعمليات العودة المنظمة الدولية للهجرة تنشر أول مؤشر لها. 2ص

ستعدادات لخطط الّلمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام اال. 3ص
2019 

 التخصيص االحتياطي األول لصندوق التمويل اإلنساني .4ص

 
 
 

 
 

   

الجمعية اجتماعات األحداث التي تقودها أوتشا على مستويات رفيعة في 
 الثالثة والسبعون  العامة لألمم المتحدة
ن افتتحت الدورة الثالثة والسبعو 

للجمعية العامة لألمم المتحدة في 
. وعلى 2018سبتمبر أيلول/  18

هامشها، قام مكتب األمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية بتنظيم 
عدٍد من األنشطة الجانبية على 
مستويات رفيعة بشأن القضايا 
ذات األولوية للمجتمع اإلنساني. 
كان هناك حدثان ذات أهمية 
خاصة في السياق العراقي "آمن 
ومحترم": منع االستغالل الجنسي 

ءة والمضايقة في القطاع واإلسا
اإلنساني" و"المدنيون تحت 

 الحرائق": الحماية اإلنسانية واحترام القانون اإلنساني 
إن منع االستغالل واالنتهاك الجنسي هو أمٌر بالغ األهمية لتقديم المساعدة إلى األشخاص المحتاجين للمساءلة، بل 

ية المبادئ اإلنسانية. وكان هناك حدث على مستوى رفيع بشأن وأيضًا لسالمة المنظمات اإلنسانية والعاملين، وحما
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية والمملكة  قيادتهالحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي، وشارك في 

المشتركة بين  المتحدة، وقّدم لمحة عامة عن التقدم الُمحرز بشأن االلتزامات التي تعهد بها رؤساء اللجنة الدائمة
الوكاالت، والمجاالت القائمة التي يلزم اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأنها. وأبرزت اللجنة المتوازنة بين الجنسين اإلنجازات 

 التي حققها الشركاء في المجال اإلنساني حول األولويات التالية:
 

 )المضايقة والتحرش الجنسي(؛ ضمان اتباع نهج يركز على الضحية للتصدي لالستغالل واالنتهاك الجنسي .1
 تعزيز التغيير اإليجابي في الثقافة التنظيمية من خالل االتصاالت االستراتيجية واألدوار؛ .2
 تحسين أنظمة المراجعة لمنع المتجاوزين من العمل عبر القطاع اإلنساني؛ .3

 المدنيون تحت النار: الحماية اإلنسانية واحترام القانون اإلنساني الدولي.
 بالميروالمصدر: أوتشا/ 

 أبرز األحداث
أوتشا تقود األنشطة المتعلقة بمنع  •

االستغالل واالعتداء الجنسي والقانون 
اإلنساني الدولي في الجمعية العامة لألمم 

 المتحدة.
لسد الفجوات في  المجتمع اإلنسانييسعى  •

 المساعدات الغذائية الطارئة للنازحين
المجتمع اإلنساني يبدأ االستعدادات لدورة  •

 .2019البرنامج اإلنساني لعام 

العراق  التمويل اإلنساني في يدعم صندوق  •

منظمة الصحة العالمية واليونيسيف في 

حملة التطعيم ضد الحصبة على الصعيد 

 الوطني.
 

د مليون  األعدا ل ا  ب
 8.7 م األشخاص المحتاجين

عدد األشخاص 
 المستهدفين للمساعدة

 3.4 م

 2.0 م عدد النازحين

عدد األشخاص الذين 
 يعيشون خارج المخيمات

م .31  

 الضعفاءعدد األشخاص 
 في المجتمعات المضيفة

م  3.8 

2018في  عدد العائدين  
السوريين الالجئينعدد   

0.9 
م 0 .25 

، مصفوفة خطة االستجابة اإلنسانية للعراق المصدر: 
 تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة

ل وي م ة ت ي ن ا س إلن ا ة  ب ا ج الست ا  خطة 

 مليون  569  
)بالدوالر  8201المبلغ المطلوب لعام 

(األمريكي  
 مليون دوالر 341التمويل المستلم: 

(60)%  
 2018أيلول/ سبتمبر 23اعتبارًا من 
 http://fts.unocha.org المصدر:
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 تعزيز القدرة على إجراء التحقيقات على مستوى القطاع؛ .4
كات داخل البالد للتصدي لالستغالل واالنتهاك الجنسي والمضايقة والتحرش دعم األنشطة الجماعية للشب .5

 الجنسي.
 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق  قيادتهإنَّ الحدث على المستوى الرفيع المعني بالقانون اإلنساني الدولي، والذي شارك في 
ب لها حدود"، كما ّشدد االنتباه إلى التكلفة الشؤون اإلنسانية واالتحاد األوروبي وبلجيكا قدد ّشدد على أن "حتى الحرو 

البشرية للصراعات المسلحة ونتائج انتهاكات القانون الدولي اإلنساني على المدنيين، مع التركيز على العمل اإلنساني 
اإلنسانية.  والرعاية الطبية والتعليم. ودعا المشاركون جميع أطراف النزاع إلى االمتثال للقانون الدولي اإلنساني والحماية

، والذي حث قادة العالم على القيام بعمل 2018وجاءت هذه الرسائل في موضوع اليوم العالمي للعمل اإلنساني لعام 
 أفضل لحماية المدنيين وعمال اإلغاثة في النزاعات المسلحة.

 
 انقطاع إمدادات المساعدة إلى مخيمات النازحين 

بإبالغ الشركاء في المجال اإلنساني  2018قام برنامج األغذية العالمي ومجموعة األمن الغذائي في آب / أغسطس 
داخلياً في العراق. بأنه سيكون هناك انقطاع في خطوط اإلمداد لتقديم المساعدات الغذائية الطارئة إلى مخيمات النازحين 

 وأدت عدة عوامل إلى القيود المالية واللوجستية التي يعاني منها البرنامج، بما في ذلك:
إلى أن معظم النازحين قد عادوا إلى مناطقهم األصلية بحلول أيلول/ ديسمبر  2018تشير افتراضات عام  •

 ، والميزانيات معتمدة على هذا؛2018
 المتوقع، وكان على البرنامج إدارة العجز في الميزانية؛ لم تتبع عملية العودة المعدل •
استخدمت المبالغ المرصودة من المانحين في بناء الميزانية، ولكن لم تسفر جميع التعهدات عن مساهمات  •

 فعلية.
 

عدات المانحة، ومساالجهات من أجل تغطية النقص المتوقع، سعى البرنامج بنشاط إلى الحصول على التزامات مالية من 
من الشركاء في المجال اإلنساني وحكومة العراق. تلقى المستفيدون توزيًعا في أيلول/ سبتمبر، والذي كان من المفترض 
أن يستمر لمدة شهرين؛ كما تم تأمين إمدادات بديلة لشهري تشرين الثاني/ نوفمبر، وكانون األول/ وديسمبر، على الرغم 

يزال المجتمع اإلنساني يركز على العمل لضمان تلبية احتياجات النازحين في من وجود ثغرات في بعض المواقع. وال 
 المستقبل.

المجتمع اإلنساني يركز على ال يزال 
العمل لضمان تلبية احتياجات 

 المستقبل.النازحين في 
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 توزيع برنامج الغذاء العالمي في مخيم ديبكة للنازحين داخلياً 

 

 المنظمة الدولية للهجرة تنشر أول مؤشر لها لعمليات العودة
، النتائج ألول مؤشر للعودة، وهي أداة تم تطويرها لقياس شدة 2018سبتمبر أيلول/ نشرت المنظمة الدولية للهجرة في 

موقع عودة في مختلف أنحاء العراق. أن عودة النازحين تعد خطوة هامة نحو الحلول  1،400الظروف في أكثر من 
وقياس كيفية تغير الدائمة في أعقاب الصراع، ويمكن استخدام المؤشر لتشكيل استراتيجيات التدخل وتخصيص الموارد، 

ظروف العودة بمرور الوقت، وكذلك سبب حاالت العودة المحدودة في بعض المواقع. ويقوم المؤشر بربط جميع البيانات 
( التماسك االجتماعي والسالمة، 2( سبل العيش والخدمات األساسية، و1أرقام السكان العائدين مع مؤشرات  المتاحة على

عائلة عائدة، كان تحليل  651،255ف أو جودة العودة في مكان معين. ومن أصل إلنشاء درجة قياس شدة الظرو 
)منخفض(.  264،040)متوسط( و 301،476)عالية(،  65،906)عالية جدًا(،  8،333الشدة على النحو التالي: 
لدين هي نينوى وصالح او الساخنة شديدة الخطورة في خمس محافظات شمالية  للمناطقويتركز التجمع الجغرافي 

وكركوك وديالى واألنبار. وستتضمن التكرارات المستقبلية للمؤشر التركيز على التحليل الزمني من أجل مراقبة الظروف 
المعيشية عبر الزمن، وتوسيع وتحسين عمق واتساع المؤشرات الحالية، وشركاء التخطيط الذين يعملون في مواقع معينة. 

 نقاط الساخنة من شدة وظهور مناطق جغرافية جديدة مثيرة للقلق تتعلق بالعائدين.كما سيركز التحليل الجديد على تطور ال

مليون  1.9بين ما يقرب من من 
نازحين من مناطقهم من الشخص 

في المائة من هؤالء  65األصلية، فإن 
أماكن و  النازحينمخيمات كل من في 

خارج المخيمات يؤكدون على أنهم ال 
يعتزمون العودة إلى مناطقهم األصلية 

 خالل االثني عشر شهرًا القادمة.
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 2019الّلمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام االستعدادات لخطط 
في إطار التحضير لدورة البرامج 

، نّظم مكتب تنسيق 2019اإلنسانية لعام 
الشؤون اإلنسانية سلسلة من ورشات 
العمل والعروض التقديمية ألعضاء فريق 
التنسيق ما بين المجموعات وأعضاء 
الفريق الُقطري اإلنساني يوجز فيه 

والتحليالت التي من شأنها دعم البيانات 
خطة االحتياجات اإلنسانية وخطة 

  .2019االستجابة اإلنسانية لعام 
 

 4على الرغم من العدد الكلي للعائدين )
ماليين نازح حتى أيلول/ سبتمبر 

(، يبدو أن معدالت العودة 2018
 في المائة  18؛ إذ عاد 2017تتسارع: فقد عاد نصف العائدين تقريبًا في عام 

د أغلبية كبيرة مليون نازح، وقد نزح أكثر من نصفهم ألكثر من ثالث سنوات. توج 1.9. وما زال هناك أكثر من 2018
في المائة( خارج المخيمات، ومعظمهم داخل إقليم كردستان ونينوى. وفي الوقت الذي  71من األشخاص النازحين )

في المائة من النازحين داخل المخيمات، فإنها  94تكون فيه المنظمات اإلنسانية قادرة على الوصول إلى ما يقرب من 
 خارج أماكن المخيمات. في المائة فقط من األشخاص 10تصل إلى 

 

 .2018حوصر علي في غرب الموصل تحت أنقاض منزله عندما انهار خالل الصراع. الصورة هذه بعد عودته في حزيران/ يونيو 
 المصدر: المنظمة الدولية للهجرة / سارة علي عبد

 مهمة وحدة التمويل اإلنساني التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية إلى القيارة. 

 المصدر: أوتشا/ فريق صندوق التمويل اإلنساني
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النازحين في المائة من هؤالء  65مليون شخص ما زالوا نازحين من مناطقهم األصلية، فإن  1.9من بين ما يقرب من و 
خارج المخيمات يؤكدون على أنهم ال يعتزمون العودة إلى مناطقهم األصلية خالل االثني عشر و مخيمات في كل من ال

النازحين عن رغبتهم في االندماج محليًا، ال سيما إذا كانت هناك روابط مجموع % من 12شهرًا القادمة. وقد أعرب 
تعتمد إلى حد ما على مناطق توفر فرص العمل والخدمات على نطاق أوسع. ويبدو أن الرغبة في العودة تعائلية أو 

 ن بشكل خاص في العودة.النازحون من سنجار )موطن المجتمع األيزيدي( غير راغبي األصل، فعلى سبيل المثال،
 

للسكان المتضررين، يبدو أن االحتياجات اإلنسانية المذكورة في معظم األحيان تنبع من وبحسب الدراسات االستقصائية 
االفتقار إلى ُسبل العيش والمأوى والمواد غير الغذائية والسالمة واألمن والصحة والغذاء والتعليم. هذه النتائج ستنعكس 

 على دورة البرامج اإلنسانية في المستقبل.
 

 ل لصندوق التمويل اإلنسانيالتخصيص االحتياطي األو 
استجابة لتفشي مرض الحصبة الذي أعلنته وزارة الصحة، شرعت المفوضية في تخصيص احتياطي للطوارئ لدعم 

مشروعين ممولين من الدعم لالتخصيص  ماليين طفل دون سن الخامسة. وقّدم 5حملة على مستوى الُقطر لتلقيح 
مليون دوالر لمنظمة الصحة العالمية  2.22مليون دوالر ) 2.6وعه منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بما مجم

دوالر لليونيسف(. ويدعم هذا التخصيص تدريب القائمين بالتحصين ونقل وتوزيع اللقاحات ومراقبة ما بعد  350.000و
 المتضررين.الحملة، فضاًل عن أنشطة التعبئة االجتماعية لضمان المشاركة المجتمعية الفعالة والمساءلة للسكان 

 
 

 
 

 

 

بحسب الدراسات االستقصائية للسكان 
المتضررين، يبدو أن االحتياجات 
اإلنسانية المذكورة في معظم األحيان 
تنبع من االفتقار إلى ُسبل العيش 
والمأوى والمواد غير الغذائية والسالمة 

 واألمن والصحة والغذاء والتعليم.
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 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على
 oleary@un.org، رئيس مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على أيدن أوليري 

 | 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 
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