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 من عراقي مليون  2.4 إلى اإلنسانية المساعدات وصول تقليص إلى تؤدي التي البيروقراطية القيود تأثير إزاء البالغ قلقها عن تعرب المتحدة األمم

 اإلنسانية. للمساعدة المحتاجين

: أعربت الّسيدة مارتا رويدس، منسقة الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة في العراق، عن قلقها الشديد اليوم 2020كانون الثاني / يناير  16بغداد: 
ق. وكانت مهمٍة لدعم الفئة السكانية الضعيفة في العراإنسانية بسبب إيقاف منح تراخيص وصول إلى الجهات الفاعلة اإلنسانية التي تقوم بمهام 

، تباطأت عمليات 2019يوًما من قبل هيئة حكومية مفوضة. ومع ذلك، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر  30هذه التراخيص تصدر في السابق كل 
 اتوصول المساعدات اإلنسانية في مختلف أنحاء العراق بشكٍل كبيٍر، بسبب وقف إجراءات تراخيص الوصول المتفق عليها مسبًقا، وعدم وجود آلي

لعمليات بديلة قابلة للتطبيق. ما لم ُيسمح للشركاء في المجال اإلنساني باالستئناف الفوري لحركة موظفيهم وإمداداتهم دون عوائق، فقد تتوقف ا
األدوية  اإلنسانية في العراق بالكامل خالل أسابيع. يعاني مئات اآلالف من األشخاص في المناطق األكثر تضررًا من الصراع من شّحة الطعام أو

 أو لوازم فصل الشتاء خالل أبرد أشهر السنة.

في خطر، ومن دون تصريح متواصل ومستمر للوصول، ستكون المساعدات اإلنسانية عرضٌة  اعملياتن“رويدس وفي هذا الصدد، صّرحت السيدة 
 الحاجة إليها بشدة".للتعفن في المستودعات، وتكون األرواح في خطر، وكذلك تضيع أموال الجهات المانحة التي تمس 

إلغاثة قبل األزمة الحالية، كان يستند المجتمع اإلنساني في العراق منذ فترة طويلة إلى آلية وصول متفٌق عليها، يتم من خاللها منح منظمات ا
بعد عملية التقديم والتدقيق تصاريح شهرية تسمح لها بالمرور عبر نقاط التفتيش دون تدخل من الجهات األمنية. وكانت عملية منح التصاريح تتم 

من شهر كانون  الشاملة، والتي تم االلتزام بها بالكامل من قبل األمم المتحدة وشركاء المنظمات غير الحكومية في العراق. اعتباًرا من األسبوع األول
 يًبا، ولم يتم إصدار أي تراخيص جديدة.، انتهت صالحية تراخيص الوصول لجميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني تقر 2020الثاني/ يناير 

% من المستجيبين 90للتأكد من تأثير المأزق اإلداري أن  2020أوضحت دراسة مسحية لشركاء المنظمات غير الحكومية في كانون الثاني / يناير 
، 2019ه منذ بداية كانون األول/ ديسمبر أفادوا أن عدم وجود تراخيص وصول قد أثر بشكل مباشر على عملياتهم اإلنسانية. كما أفادو أيًضا أن

مليون شخص محتاج قد  2.4مهمة إنسانية أو تم منعهم من الوصول إلى وجهاتهم. تشير التقديرات إلى أن حوالي  2،460تم إلغاء أكثر من 
 تضرروا جّراء القيود المفروضة على الحركات اإلنسانية.

مليون شخص من  1.75مليون دوالر تهدف إلى مساعدة  700ق بموجب خطة منسقة بقيمة ، عمل المجتمع اإلنساني في العرا2019خالل عام 
موقع في مختلف أنحاء  1،300شريك إنساني عمليات في أكثر من  100النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة الفقيرة المحتاجة. نفذ أكثر من 

% من التمويل المطلوب، مما يدل 92، حصلت الخطة على 2019ول / ديسمبر كانون األ 31شمال ووسط العراق وإقليم كردستان العراق. في 
، يسعى المجتمع اإلنساني 2020على دعم الجهات المانحة وثقتهم، حيث وصلوا إلى أكثر من مليون شخص مستهدف بموجب الخطة. وفي عام 

 مليون دوالر لمواصلة عمله الحيوي. 520للحصول على 

اف وأضافت السيدة رويدس: "نطلب من حكومة العراق أن تقدم توضيحاً حول إجراءات منح تراخيص الوصول للمنظمات اإلنسانية، وتسمح لنا باستئن
 العراق".تقديم المساعدات بشكل فعال وكفوء خدمة لشعب 

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ

 staufferh@un.org 4622 780 782 964+هيالري ستاوفر، رئيس قسم إعداد التقارير والسياسة االستراتيجية في مكتب المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق 

 yvette.crafti@un.org 3858 740 781 964+انية في العراق يفيت كرافتي، موظف الشؤون اإلنسانية في مكتب المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنس
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