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خريطة شاملة للمنطقة 

ال تنطوي التسميات المستخدمة والمواد المعروضة في التقرير، بأي حال من األحوال، على أي رأي لألمانة العامة لألمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلٍد أو أقليٍم أو مدينٍة أو منطقٍة أو فيما يتعلق بسلطاتها أو .بترسيم 
حدودها

انخفض عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية في العراق بنسبة 40% 
في  آخذ  اإلجمالي  العدد  أن  من  الرغم  وعلى   .2019 بعام  مقارنة   2020 عام  في 
التناقص، فإن عدد األشخاص الذين تمس حاجتهم للمعونة ال يزال كبيراً. من بين 4.1 

أشكال  من  إلى شكل  تشتُد حاجتهم  مليون شخص  هناك 1.77  محتاج،  مليون شخص 
المساعدة اإلنسانية، حيث يتركز نصفهم في محافظتين فقط )نينوى واألنبار(. من بين 

هؤالء، هناك أكثر من 816،000 طفل.
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 ملخص االحتياجات
اإلنسانية

الملخص التنفيذي
الكبيرة. سنوات من  ال يزال الوضع في العراق غير مستقٍر بسبب المخاوف اإلنسانية 
الصراع، أجبرت الماليين من الناس على ترك منازلهم، ونخرت جسد التالحم االجتماعي، 
وعطَّلت الوصول إلى الخدمات األساسية، ودمَّرت سبل العيش وأدت إلى زيادة مخاطر 
أصبح  والتنمية،  االنتعاش  نحو  المحدود  والتقدم  المركزية  اإلدارة  مع ضعف  الحماية. 
المساعدة  إلى  بحاجة  العراق  أنحاء  مختلف  في  الناس  ماليين  يزال  وال  الوضع طويالً 

اإلنسانية.

متوسط-أعلى  دخل  ذات  كدولة  الوقت  نفس  في  العراق  تصنيف  تم   ،2020 عام  في 
بعد  إنسانية.  أزمة  لحدوث  جًدا"  "خطر  أنه  على  العالمي  المخاطر  مؤشر  يصنفه  وبلد 
استمرت  داعش،  تنظيم  ضد  العراقية  العسكرية  العمليات  انتهاء  من  عامين  من  أكثر 
التوترات االجتماعية والعرقية والطائفية على جبهات متعددة. ما زالت حالة عدم اليقين 

األول/  تشرين  في  اإلنسانية.  االحتياجات  حدة  من  تزيد  الطبيعية  والكوارث  السياسي 
بغداد  في  المنتخبة حديثًا  الفيدرالية  الحكومة  االحتجاجات ضد  اندلعت   ،2019 أكتوبر 
والمحافظات األخرى، األمر الذي يهدد االستقرار الناشئ وتضييق التركيز الوطني. وفي 
شهر تشرين األول/ أكتوبر أيًضا، أدى الهجوم العسكري الذي شنته تركيا ضد القوات 
الكردية في شمال شرق سوريا إلى زيادة انعدام األمن وعدم اليقين على الحدود الغربية 

والشمالية للعراق وتدفق جديد لالجئين السوريين.

أضعف الناس في العراق والذين وأشّدهم حاجة إلى المساعدة اإلنسانية هم أولئك الذين 
داعش،  تنظيم  ضد  و2017   2014 بين  الدائر  الصراع  من  مباشر  بشكل  تضرروا 
الذين نزحوا والذين فقدوا مصادر رزقهم. في آب / أغسطس 2019،  وخاصة أولئك 
قامت حكومة العراق بدمج وإغالق عدد من مخيمات النازحين، بهدف يتمثل في عودة 
جميع النازحين إلى ديارهم بحلول نهاية عام 2020. يدعم المجتمع اإلنساني في العراق 

أشخاص ذوي احتياجات ماسةاألشخاص المحتاجوناألشخاص المتضررونمجموع عدد السكان المتأثرين باألزمة

1.77 مليون 4.1 ماليين 5.62 ماليين6.13 ماليين

مخيم الجدعة / نينوى، العراق
أسره في مخيم النازحين رقم 5 بعد االنتقال من مخيم الحج علي المغلق في 

 نينوي ، أيلول / سبتمبر 2019. 
تم التقاط الصورة من قِبل:  ي. كرافتي ،  مكتب األمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون االنسانية
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عمليات العودة الطوعية والكريمة والمستنيرة وسيستمر في تشجيع وتيسير عمليات العودة 
الحكومة والشركاء في  للعودة، ودعم  المتفق عليه  المبدئي  العمل  يتماشى مع إطار  بما 
الذين  ألولئك  الشديدة  الخطورة  ذات  األصل  مناطق  في  دائمة  حلول  تحديد  في  التنمية 

يرغبون في العودة.

مناطقهم  إلى  يعودون  أو  المخيمات  خارج  أماكن  إلى  متزايد  بشكل  النازحون  يتنقل 
في  العائدين  احتياجات  إن  ثانية.  ينزحون مرة  العودة،  يستطيعون  األصلية، وعندما ال 
في  )معظمهم  كبيرة  انسانية  مساعدة  إلى  يحتاجون  الذين  والنازحين  األصلية،  مناطقهم 
مناطق في شمال ووسط العراق(. تشير التقارير إلى أنَّ %99 من المناطق في شمال 
ووسط العراق تعاني من قيود في الوصول، بما في ذلك على سبيل المثال، ال الحصر، 
الضغوطات، ووجود الجهات الفاعلة المسلحة، وقضايا نقاط التفتيش، والذخائر المتفجرة، 

والقيود البيروقراطية واإلدارية.

مجال التحليل
بعد الصراع، والتي تشهد عودة بطيئة  ببيئة ما   2019 المشهد اإلنساني في عام  اتسم 
لمجموعات  االحتياجات  تقييمات  أُجريت  ملباة.  وتنمية غير  استقرار  واحتياجات  للغاية 
الفئات  الوطني ومع جميع  السكنية على الصعيد  ثلثي األقضية  2019 في  لعام  متعددة 
السكانية المتضررة. حدثت تحركات سكانية كبيرة في النصف األخير من عام 2019 
مع إغالق المخيمات التي أطلقتها الحكومة مما أدى إلى انخفاض كبير في عدد السكان 
داخل المخيمات، وزيادات كبيرة في عدد النازحين خارج المخيمات والعائدين، وتنقالت 

األشخاص بين المحافظات.

العواقب اإلنسانية
والقدرة  المعيشة،  ومستويات  والذهنية،  الجسدية  الصحة  على  يؤثر  الصراع  يزال  ال 
المتفجرة إلى  التعرض للعنف والذخائر  على الصمود والتعافي لماليين العراقيين. أدى 
إصابة العديد من األشخاص بجروح جسدية وتسبب في حدوث مشاكل نفسية. األشخاص 
هم  المتطرفين،  مع  لديهم صالت  بأن  يعتقد  الذين  األشخاص  فيهم  بمن  المستضعفون، 
الحقوق. حصل  انتهاك  لخطر  للمساعدة، وهم معّرضون  السكان عوزاً  األكثر  بين  من 
القسري  والخروج  ألوانها  والسابقة  القسرية  اإلعادة  عمليات  بسبب  كبير  ثانوي  نزوح 
من المخيمات والمستوطنات غير الرسمية في محافظات نينوى وصالح الدين واألنبار 

وكركوك وديالى.

األساسية  احتياجاتهم  تلبية  على  قادرون  غير  األكثر ضعفاً،  وخاصة  الناس،  من  كثير 
بشكل مستقل مثل الغذاء والمأوى. فهم يفتقرون إلى الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية 
ومياه الشرب وتحسين الصرف الصحي والتعليم، وال تزال فرص كسب الرزق محدودة. 
في  تسببت  مؤلمة  أحداثًا  المتضررين  األشخاص  من  العديد  شهد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
أضرار نفسية شديدة تتطلب مساعدة متخصصة للغاية من أجل الحصول على حياة آمنة 

وكريمة.

مع إعادة بناء البنية التحتية الحيوية وإعادة إنشاء الخدمات األساسية التي تواجه تأخيرات 
كبيرة، يلجأ السكان المعرضون للخطر بشكل متزايد إلى آليات المواجهة السلبية، بما في 
ذلك تراكم الديون والممارسات الخطيرة الضارة، مما يزيد من تقويض المرونة وزيادة 

االعتماد على المساعدة اإلنسانية.

شّدة االحتياجات

ما يقرب من نصف جميع المحتاجين - أكثر من 1.77 مليون شخص - لديهم احتياجات 
إنسانية شديدة. تعرض النازحون داخل وخارج المخيمات والعائدون إلى انهيار جزئي 
أو كامل لمستويات المعيشة وتعطيل الوصول إلى السلع والخدمات األساسية، واستنفاد 
بما في  السلبية،  المواجهة  إلى استراتيجيات  التأقلم واللجوء بشكل متكرر  قدراتهم على 
ذلك تصفية أصول ُسبل العيش. ما زالت االحتياجات األكثر حدة موجودة في المحافظات 
التي شهدت نزاًعا مباشًرا، مثل األنبار ونينوى وكركوك وصالح الدين، وفي المحافظات 
المجتمعية  المصالحة  دون  دهوك. ومن  مثل  النازحين،  من  كبيرة  أعداًدا  استقبلت  التي 
بين الطوائف، وإعادة اإلعمار على نطاق واسع، وتجديد الحيوية االقتصادية على نطاق 
واسع - وكلها خارجة عن المجال اإلنساني - ستستمر هذه األرقام في عام 2020. إنَّ 
الفئات األكثر ضعفاً تشمل األشخاص الذين يعتقد بانتمائهم إلى الجماعات المتطرفة، وهم 
غير مرحب بهم في مناطقهم األصلية، ويواجهون وصمة عار وتمييز داخل مجتمعاتهم، 

ولديهم احتياجات حماية كبيرة.

األشخاص المحتاجون
من بين 6 ماليين شخص نزحوا خالل الصراع في الفترة ما بين 2017-2014 ضد 
يحتاجون  شخص  مليون   4.1 أن  اإلنساني  المجال  في  الشركاء  يقدر  داعش،  تنظيم 
%50 في  المحتاجين بشدة، يتركز  بين  المساعدة اإلنسانية. ومن  إلى شكل من أشكال 
محافظتين فقط - نينوى واألنبار. ال يزال حوالي 1.5 مليون شخص نازح؛ %70 منهم 
نزحوا منذ أكثر من ثالث سنوات. كما تباطأت معدالت العودة من فترة الذروة، لكن نقاط 
الضعف لدى العائدين ال تزال قائمة - بشكل عام، يعيش ما يقدر بنحو 514،000 شخص 
من العائدين عبر 286 موقعًا في ثماني محافظات في مناطق شديدة الخطورة. يتركز 
حوالي %23 من جميع األشخاص الذين هم في حاجة ماسة في ثالث أقضية سكنية من 
أصل 63 تم تقييمهم: الموصل وتلعفر في نينوى والفلوجة في األنبار. بينما يستند تحليل 
االحتياجات إلى عدد الحاالت الحالي، إال أن الشركاء في المجال اإلنساني قادرون، في 
أو  الطبيعية  الكوارث  ذلك  في  بما  السياق،  في  للتغيرات  االستجابة  على  ذلك،  موازاة 

وصول المواطنين العراقيين أو الالجئين السوريين من سوريا.

أشخاص ذوي احتياجات ماسة األشخاص المحتاجون األشخاص المتضررون

29% 67% 92%

األشخاص المحتاجون 
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االستنتاجات الرئيسية 

حسب الفئات السكانيــة

حسب النوع االجتماعيحسب العواقب اإلنسانية

حسب الفئة العمرية 

ذوو إعاقة 

أشخاص ذو احتياجات ماسةاألثر المترتب

مشكالت حرجة تتعلق بالسالمة 
الجسدية والذهنية

1.46 مليون

مشكالت حرجة تتعلق بالمستويات 
المعيشية

1.53 مليون

مشكالت حرجة تتعلق بالصمود 
والتعافي

2.43 مليون

حصر %أشخاص ذو احتياجات ماسةالنوع االجتماعي

23%408.18 ألفأوالد

23%408.19 ألففتيات

27%479.18 ألفرجال

27%479.18 ألفنساء

حصر %أشخاص ذو احتياجات ماسةالفئة العمرية 

15%266.21 ألفاشخاص ذوي إعاقة

ذوي إعاقةأطفـالنساءمنحنى )2015 -2020(أشخاص محتاجون

15%46%27%4.1 ماليين

السكانية أشخاص ذو احتياجات ماسةالفئة 

196.81 ألفالنازحون في المخيمات

428.94 ألفالنازحون خارج المخيمات

1.8 مليونالعائدون

حصر %أشخاص ذو احتياجات ماسةالفئة العمرية 

46%816.38 ألفأطفال )0 – 17 (

50%887.37 ألفبالغون )18 -59(

4%70.98 ألفكبار السن )+59(
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مشاكل حرجــة تتعلق بالسالمة الجسدية والذهنية

ملخـــــص العواقب اإلنسانيـــــــة

المواقع المجموعات السكانية المتضررة االحتياجات ذات األولوية

مناطق األصل

مناطق العودة

المخيمات

مناطق خارج المخيمات

النازحون في المخيمات وخارج المخيمات	 
 	ً العائدون حديثًاً إلى المناطق ذات االحتياجات العالية والعالية جدا
األسر التي تعيلها النساء واألطفال	 
النساء والفتيات	 
األشخاص الذين يعتقد بصالتهم بالمتطرفين	 

عدم القدرة على تلبية االحتياجات 
األساسية

النازحون في المخيمات وخارج المخيمات	 
 	ً العائدون حديثًاً إلى المناطق ذات االحتياجات العالية والعالية جدا
ضحايا العنف البدني والذهني والنفسي	 
األشخاص الذين يعانون من إعاقات	 
األسر التي تعيلها النساء واألطفال	 
النساء والفتيات	 
األشخاص الذين يعتقد بصالتهم بالمتطرفين الذين هم أيضا ناجين من العنف	 

عدم الوصول إلى الخدمات األساسية

النازحون في المخيمات وخارج المخيمات	 
 	ً العائدون حديثًاً إلى المناطق ذات االحتياجات العالية والعالية جدا
ضحايا العنف البدني والذهني والنفسي	 
األشخاص الذين يعانون من إعاقات	 
األسر التي تعيلها النساء واألطفال	 
النساء والفتيات	 
األشخاص الذين يعتقد بصالتهم بالمتطرفين الذين هم أيضا ناجين من العنف	 

قلّة توافر بيئات آمنة، بما في ذلك عدم 
القدرة على الوصول إلى سبل العيش 

والمسكن )مثل الذخائر المتفجرة 
والتماسك االجتماعي(

ذوي إعاقةأطفـالنساءمنحنى )2015 -2020(أشخاص محتاجون

15%46%27%1.46مليون
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مشاكـــل حرجة تتعلق بالمستويات المعيشية 

مشاكــل تتعلق بالصمود واإلنعـــــاش

المواقع المجموعات السكانية المتضررة االحتياجات ذات األولوية

معظم االحتياجات 
الشديدة التي تم تحديدها 

في األنبار ونينوى 
وصالح الدين وديالى 

وكركوك.

النازحون في المخيمات الرسمية	 
النازحون الذين نوحوا لمرة ثانية في مواقع غير رسمية	 
 	ً العائالت العائدة مؤخرا

عدم وجود بنية تحتية كافية 
لدعم ظروف معيشية آمنة 

وكريمة

النازحون في المخيمات الرسمية	 
النازحون في المخيمات / المستوطنات غير الرسمية	 
النازحون الذين نزحوا لمرة ثانية	 
 	ً العائالت العائدة مؤخرا

الفجوات في تقديم الخدمات 
ونقص معايير الجودة 

للخدمات األساسية، بما في 
ذلك المياه والصحة والتعليم

النازحون والعائدون الذين ال يمتلكون الوثائق األساسية	 
النازحون والعائدون الذين يحتاجون إلى الدعم في قضايا اإلسكان واألراضي والممتلكات	 
النازحون الذين نزحوا لفترة طويلة والذين يحتاجون إلى ُسبل العيش / فرص ُمدرة للدخل	 
النازحون خارج المخيمات الذين يختارون االندماج المحلي	 
األسر التي تعيلها النساء واألطفال	 
األشخاص الذين يعتقد بأن لديهم صالت مع المتطرفين	 
األشخاص ذوو اإلعاقة غير القادرين على الوصول إلى الخدمات الخاصة بالقطاع	 
األقليات	 

قلة الدعم للنازحين وغيرهم 
من الفئات السكانية الضعيفة 

أو المهمشة ليصبحوا 
معتمدين على أنفسهم 

وتحقيق حلول دائمة

المواقع المجموعات السكانية المتضررة االحتياجات ذات األولوية

غرب األنبار، 
وغرب نينوى، 

وغرب كركوك، 
وشمالي صالح 
الدين، وحاالت 
العودة الضعيفة 

ضمن أعلى حاالت 
عودة.

النازحون الذين نزحوا لمرة ثانية	 
العائدون الضعفاء في مناطقهم األصلية	 
النازحون خارج المخيمات في المناطق 	 

المتضررة من الصراع

نقص سبل العيش، واألصول الُمدرة للدخل يؤدي إلى توفير دخل غير مستدام

نقص التماسك االجتماعي في المناطق المتنازع عليها أو المناطق ذات التركيبة 
السكانية المتنوعة

نقص إعادة تأهيل المساكن وإعادة البناء والتعويض على نطاق واسع

ضعف الحكومات المحلية القادرة على اإلدارة المدنية األساسية بصورة فعالة؛ وتقديم 
الخدمات األساسية والمتخصصة )الكهرباء، الطرق، المياه، المدارس، الرعاية 

الصحية، إلخ(؛ أو التعامل مع حاالت الطوارئ

ذوي إعاقةأطفـالنساءمنحنى )2015 -2020(أشخاص محتاجون

15%46%27%1.53مليون

ذوي إعاقةأطفـالنساءمنحنى )2015 -2020(أشخاص محتاجون

15%46%27%2.43مليون
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 تأثير األزمة

مخيم الحاج علي للنازحين / نينوى / العراق
شاحنات مكتظة بممتلكات النازحين في انتظار الحصول على اذن بمغادره 

مخيم الحاج علي في آخر يوم من العمليات في أيلول/سبتمبر 2019

تم التقاط الصورة من قِبل: ي. كرافتي ، مكتب األمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون االنسانية

التأثير اإلنساني على السكان

داعش،  تنظيم  ضد  المعلنة  القتالية  العمليات  انتهاء  على  عامين  مرور  من  الرغم  على 
من  نازح،  مليون   1.5 حوالي  زال  ما  كبيرة.  إنسانية  تحديات  يواجه  العراق  يزال  ال 
6 ماليين شخص نزحوا خالل أوج فترة الصراع ضد تنظيم داعش؛ %78 منهم  بين 
يعيشون حالة نزوح ممتد ألنهم نزحوا منذ أكثر من ثالث سنوات. وفي الدراسة المسحية 
األخيرة للنوايا لكل من النازحين داخل وخارج المخيمات، أشار حوالي %90 إلى أنهم 
النسبة إلى حوالي %70 على  يتوقعون أن يبقوا نازحين على المدى القصير، وهبطت 
المدى الطويل لكال المجموعتين. ال تزال أسباب النزوح مستمرة: التوترات المجتمعية في 
مناطق األصل، أو المنازل المتضررة أو المدمرة، والمخاوف بشأن مخلفات الحرب من 
المتفجرات، وانعدام األمن، ونقص الخدمات - وال سيما الرعاية الصحية والتعليم - ونقص 

فرص كسب العيش.

مقارنةً بالعامين السابقين، كان هناك تباطؤ ملحوظ في حاالت العودة: من بين جميع حاالت 
العودة، لم تحدث سوى %8 منذ كانون الثاني/ يناير 2018، و%34 في عام 2016، 
و%46 في عام 2017. وفي األشهر الستة األولى من عام 2019، عاد 140،000 

نازح فقط إلى منازلهم )تمثل فقط %3 من جميع حاالت العودة(.

السكان الباقون والمعرضون لخطر النزوح المطول ال يفّضلون ذلك، ولكن بسبب نقص 
البدائل الممكنة. الغياب المطّول من مناطق األصل، فضالً عن قضايا المجموعات التي لم 
يتم حلها، بما في ذلك الخوف والصدمات النفسية، ومصادر عدم االستقرار الجديدة - بما 
إلى  العودة  النازحين على  قدرة  تؤثر على   - داعش  تنظيم  المخاوف من عودة  ذلك  في 
ديارهم، وفي بعض الحاالت تتسبب في نزوح لمرة ثانية. تسبب التسرع نحو دمج وإغالق 
المخيمات في النصف الثاني من عام 2019 في نزوح جديد ألكثر من 16،000 أسرة 

نازحة أصبحت اآلن أكثر ضعفاً.
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التأثير على األنظمة والخدمات
يحق  المستدامة.  العودة  لدعم  موحد  بشكل  مناسبة  ليست  األصل  مناطق  في  الظروف 
ولكن  العراقي،  القانون  بموجب  تعويض  على  الحصول  منازلهم  دمرت  الذين  للعائدين 
بعض  في  تكون  معقدة  وقانونية  إدارية  عملية  هناك  معقدة.  هذا  على  الحصول  عملية 
على  محدودة  قدرة  لديها  والمحاكم  لألشخاص  إليها  الوصول  يتعذر  أو  باهظة  األحيان 

معالجة هذه المدفوعات.

احتياجات إعادة اإلعمار ضخمة. تدرج مجموعة المأوى وموئل األمم المتحدة 27،663 
منزالً يخضعون حالياً إلعادة تأهيل أساسية أو إصالحات الطوارئ. بينما يمثل هذا الرقم 
تقييمها  تم  والتي  يزيد عددها عن 200،000  التي  المتضررة  المنازل  فقط من   13%
المجال  الشركاء في  فإن  تدمير كامل(،  أو  4 )أي أضرار جسيمة  أو   3 الفئة  أنها  على 
اإلنساني ليسوا مفوضين للقيام بمشاريع إصالح كبيرة للنطاق المطلوب في العراق، والتي 
تعويض.  على  الحصول  منازلهم  ُدمرت  الذين  للعائدين  يحق  جداً.  كبيرة  موارد  تتطلب 
دفع  تعرقل  الحكومة  ميزانية  قيود  تزال  ال  الغالب.  في  يتحقق  ال  الدعم  فإن  ذلك،  ومع 
مطالبات التعويض عن األراضي والممتلكات المعترف بها. إن غياب الحكومة وشركاء 
التنمية لتلبية االحتياجات يعني أن المنازل المتضررة أو المدمرة هو سبب رئيسي للنزوح 
الذي طال أمده، وفي كثير من األحيان يطلب النازحون الحكومة من العاملين في المجال 

اإلنساني معالجة هذه القضية.

مؤشر آخر على وجود حاجز للعودة هو تلوث الذخائر المتفجرة. ففي الفترة ما بين كانون 
الثاني/ يناير 2016 وآب/ أغسطس 2019، قام الشركاء المعنيين باإلجراءات المتعلقة 
من  مادة   434،721 ودمروا  ووجدوا  مربعًا  متًرا  بتطهير618،301،119  باأللغام 
العناصر الخطرة في مختلف أنحاء العراق. أفاد %19 من األسر النازحة في المخيمات، 
بسبب  مناطقهم  إلى  العودة  يعتزمون  بأنهم ال  المخيم  النازحة خارج  و%10 من األسر 

تلوث الذخائر المتفجرة.

يؤثر النزوح المطول على قدرة الناس على البحث وتحقيق االعتماد على الذات. يعاني 
األمن  انعدام  من  السواء  على  وخارجها  المخيمات  داخل  النازحين  من   20% حوالي 
الغذائي، حيث تتقلص أنشطة آليات االستجابة لحاالت الطوارئ، في حين تخفق العمليات 
التي تقودها البالد في توسيع األنشطة بشكل كاٍف. ال يتم تلبية االحتياجات التعليمية لألطفال 
النازحين، حيث يعتمد التعليم إلى حد كبير على المعلمين المتطوعين، وفي بعض الحاالت 
تتبرع السلطات المحلية أو المنظمات غير الحكومية بالمساحات التعليمية. أفاد %76 من 
النازحين في المخيمات و%65 من النازحين خارج المخيمات بأنهم غير قادرين على تلبية 
االحتياجات األساسية لألسر. كما أشار ما يقرب من %80 من النازحين في المخيمات 

و%65 من النازحين خارج المخيمات الى اللجوء إلى استراتيجيات المواجهة السلبية.

كان النزوح المطول في سياق العراق يشكل ضغًطا على النظام اإلنساني. المخيمات التي 
كان من المفترض أن تكون مؤقتة التزال قائمة بعد خمس سنوات. بينما قام الشركاء في 
المجال اإلنساني بترقية الخيام في المخيمات، فإن الخيام األخرى التي توفرها الحكومة في 
حاجة ماسة لإلصالح أو االستبدال. تعاني المخيمات التي يسكنها عدد قليل من السكان، 
خاصة في المناطق النائية، من نقص االستثمار في الخيام والبنية التحتية. ونتيجة لذلك، لم 

تعد بعض المخيمات تستوفي المعايير الُدنيا.

وبالتوازي مع ذلك، تحرص سلطات الحكومات المحلية على دمج المخيمات أو إغالقها 
بسرعة، وغالبًا ما يكون ذلك دون تنسيق يذكر مع اآلخرين بما يتناقض مع إطار العودة 
المبدئي الذي أقرته الحكومة؛ األمر الذي أدى إلى عمليات ترحيل قسري من المخيمات 
واسعة النطاق في محافظات األنبار وصالح الدين ونينوى خالل النصف الثاني من عام 

.2019

بينما تم نقل بعض األُسر قسراً إلى مخيمات أخرى، فقد انتهى المطاف بالغالبية منهم في 
أماكن خارج المخيمات، غالبًا في المناطق الحضرية؛ األمر الذي يجعل من الصعب على 
الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني تلبية احتياجاتهم أو تتبع نقاط ضعفهم، مما أدى إلى 
حدوث حاالت نزوح أخرى في بعض األحيان. ال تزال خطط الحلول الدائمة لألشخاص 
العراق  الرغم من أن حكومة  انتماءات معينة غير معروفة. على  لديهم  بأن  الذين يعتقد 
لديها هدف معلن بعودة جميع النازحين إلى ديارهم بحلول نهاية عام 2019، فمن غير 
المرجح أن يحدث هذا بسبب االحتياجات المطولة للنازحين الذين يحتاجون إلى حلول في 

المخيمات.

بينما تتباطأ معدالت العودة، ال تزال نقاط الضعف لدى بعض العائدين ثابتة. بشكل عام، 
يعيش ما يقدر بنحو 514،000 من العائدين عبر 286 موقعًا في 8 محافظات في مناطق 
ذات احتياجات شديدة، مما يشير إلى نقص في ُسبل العيش والخدمات األساسية والتماسك 
االجتماعي واألمن. وقد لوحظت زيادة في عدد العائدين الذين يعيشون في ظروف قاسية 
في بغداد واألنبار، في حين تواصل نينوى وصالح الدين استيعاب أكبر عدد من العائدين 
الذين يعيشون في ظروف ذات صعوبات شديدة بشكل عام. حدد مؤشر العودة 42 موقعًا 
في ديالى وكركوك ونينوى وصالح الدين بأنها تعاني من أقسى ظروف للعودة. تستضيف 
هذه المواقع 33،234 عائًدا. خالل عام 2019، وصلت البرامج اإلنسانية إلى نسب أعلى 
بكثير من النازحين داخل المخيمات المستهدفين للمساعدة، من النازحين خارج المخيمات 
والعائدين المستهدفين للحصول على المساعدة. أسباب ذلك متعددة الجوانب ولكنها تشمل 
الخدمات اللوجستية والوصول والقيمة مقابل االعتبارات المالية. هذا على الرغم من أن 
السكان العائدين في مناطق شديدة الخطورة يبلغون عن عوز كبيرة يعاني منه النازحون، 
حيث تبيّن إنَّ %58 من العائدين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم األساسية؛ و48% 
يلجؤون إلى استراتيجيات المواجهة السلبية، و%14 أشاروا إن لديهم طفاًل واحًدا على 

األقل غير ملتحق بالتعليم النظامي أو غير النظامي.

التأثير على وصول المساعدات اإلنسانية

إن الطبيعة المطولة لألزمة اإلنسانية في العراق لها أيضا آثار سلبية على قدرة الشركاء 
في ايصال المساعدات اإلنسانية. مع انتقال البلد من حالة الطوارئ الحادة إلى سياق ما بعد 
تشير  الفاعلة.  األمنية  الجهات  البيروقراطية، وتضاعف وجود  العوائق  الصراع، زادت 
مناقشات مجموعات التركيز التي أجريت مع الشركاء في المجال اإلنساني لتحديد مستوى 
صعوبات الوصول وأنواع القيود في مناطق العمليات إلى أن حوالي %28 من األقضية 
السكنية في المحافظات الوسطى والشمالية تعاني من قيود متوسطة في الوصول، في حين 
أن 6 مقاطعات تعُد صعبة جداً للوصول. هناك حوالي 4.1 مليون شخص معوز، بما في 
ذلك 1.3 مليون شخص من النازحين، في مناطق تعاني من قيود متوسطة إلى عالية في 

محافظات األنبار وبغداد وديالى وكركوك ونينوى وصالح الدين.

أفاد الشركاء في المجال اإلنساني بوجود أنواع مختلفة من القيود المفروضة على الوصول 
تقيد  بيروقراطية  عوائق  وجود  مع  العراق،  ووسط  شمال  في  المناطق  من   93% في 
الحركات اإلنسانية والصعوبات الموجودة في نقاط التفتيش، وهي القيود األكثر شيوعاً بين 
القيود المبلغ عنها. ويعكس هذا زيادة ملحوظة في التحديات اإلدارية المتعلقة بالوصول 
السلطات  تتجاهل  حيث   ،2018 عام  نهاية  منذ  اإلنسانية  الفاعلة  الجهات  تواجهها  التي 
المتفق عليها وطنياً  المقاطعة والمحافظة في كثير من األحيان اإلجراءات  على مستوى 
للحصول على خطابات الوصول، والسلطات المدنية، وكذلك الجهات الفاعلة العسكرية، 
والمطالبة بالموافقات اإلضافية والتراخيص التكميلية التي يتم الحصول عليها محليًا، وفي 
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نسبة األطفال  عدد العائدين السنة

468.78 K 2015

48% 1.37 M 2016

48% 3.22 M 2017

48% 4.17 M 2018

49% 4.45 M 2019

50% 4.68 M 2020

50% 4.91 M 2021

تغيير النزوح
عدد األشخاص

تغيير العودة
عدد األشخاص

نسبة األطفال  عدد النازحين السنة

3.23 مليون 2015

48% 3.03 مليون 2016

48% 2.62 مليون 2017

48% 1.80 مليون 2018

49% 1.42 مليون 2019

50% 1.10 مليون 2020

50% 781.86 الف 2021

بعض الحاالت، مطالب التقارير المحلية وقوائم المستفيدين والموظفين. تؤثر هذه القيود 
معدالت  من  يحد  الذي  األمر  اإلنسانية،  المساعدات  إيصال  على  كبير  بشكل  اإلدارية 
تقديم الخدمات اإلنسانية في بعض الحاالت. وبصرف النظر عن التحديات البيروقراطية 
والشواغل األمنية، فإن المناطق التي يصعب الوصول إليها تكون أكثر تكلفة بشكل عام 
وتجاوز  تدريجياً  اإلنساني  التمويل  انخفاض  ومع  فيها.  للعمل  اإلنسانية  الفاعلة  للجهات 
وضع  على  الشركاء  بعض  يركز  أن  المحتمل  من  االستجابة،  على  القدرة  االحتياجات 
يسهل الوصول إليه، حيث يمكن أن يكون له تأثير أكبر ويلبي شروط القيمة مقابل المال.

تختلف طلبات التفويض حسب نوع الجهة الفاعلة والموقع والمنظمة، بما في ذلك وكاالت 
األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية. يشير تقييم شدة الوصول إلى 
الترخيص كانت مرتبطة بزيادة صعوبات  التي فيها أعداد أكبر من طلبات  المناطق  أن 

الوصول للمنظمات اإلنسانية. باإلضافة إلى ذلك، تتطلب المقاطعات التي تحصل على إذن 
من جهات أمنية محددة )وليس الحكومة المحلية نفسها(، على سبيل المثال، الحشد الشعبي 
أو قوات األمن العراقية، مرتبطة بقوة مع شدة الوصول المعتدل إلى العالي. المستويات؛ 
بمعنى أن المناطق التي تتطلب إذن من قيادة الحشد الشعبي أو قوات األمن العراقية كانت 
أكثر عرضة لصعوبات الوصول العالية. باإلضافة إلى ذلك، يالحظ الشركاء أن المناطق 
لمحة  الخرائط  هذه  تقدم  للموارد.  كثافة  أكثر  عموًما  تكون  إليها  الوصول  يصعب  التي 

ألعداد طلبات الترخيص المختلفة المطلوبة من المنظمات اإلنسانية في كل مقاطعة.
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سنجار سينيوني / نينوى/ العراق
أمراه كانت نازحة و عادت إلى منزلها في سنجار وهي بجانب الدجاج الذي 

قدم لها كجزء من مشروع لألمن الغذائي ممول من الصندوق األنساني 
للعراق  

تم التقاط الصورة من قِبل: وهاد ويس /  مكتب األمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون االنسانية األشخاص المحتاجــون

من بين النازحين، ال يزال هناك حوالي 370،000 شخص في المخيمات الرسمية في 
مختلف أنحاء العراق. بالنسبة للنازحين في المخيمات، ال تزال المساعدة اإلنسانية أساسية 
للحفاظ على مستوى معيشي أساسي، وهذا بدوره ضروري لتوفير ضمان مستوى أدنى 

من الرفاه البدني والذهني.

اعتمادها  إلى  أشارت  المخيمات  داخل  تعيش  التي   )22%( األسر  ربع  من  يقرب  ما 
األساسي على المساعدات اإلنسانية مقارنة بنسبة %1 فقط بين النازحين خارج المخيمات. 
ويواجه سكان المخيمات أيضاً مخاطر أكبر بالنظر إلى التركيز على األسر التي ترأسها 
تقريباً  ، جميعهم  العائدين(  بين  المخيمات و8%  %11 خارج  بل  مقارنة   21%( نساء 

أبلغوا عن انخفاض متوسط الدخل الشهري.

من بين 1.2 مليون شخص نزحوا خارج المخيمات، يعيش أكثر من ثلثي هؤالء السكان 
في نزوح ممتد ألكثر من ثالث سنوات. وأفاد ربع هؤالء النازحين )351،000 شخص( 
عن احتياجات ماسة تتعلق برفاههم البدني والذهني، وهي نتيجة فورية لواحد أو مجموعة 
من المشكالت الحرجة التالية: عدم القدرة على تحمل االحتياجات األساسية والعيش في 
األمان وتجنب  بعدم  النساء  أو خطر اإلخالء، وشعور  المستوى، والخوف  مساكن دون 

بعض المناطق، بما في ذلك مناطق تقديم الخدمات.

أبلغ عدد مماثل )343،000 شخص( عن احتياجات حادة فيما يتعلق بمستويات معيشتهم. 
ومن بين العوامل المحددة الرئيسية لتدهور مستويات المعيشة ما يلي: مستويات البطالة 
المرتفعة؛ فقدان الوثائق الهامة التي تقيد خيارات الحياة؛ االفتقار إلى الخدمات األساسية، 
المأوى  تحسين  إلى  والحاجة  والتعليم،  والمياه  الصحية  والخدمات  المرافق  ذلك  في  بما 
األساسي. كما أبلغ 537،000 نازح خارج المخيم أيًضا عن احتياجات ملحوظة وحادة 
وقدرة على التعافي بسبب فترة النزوح الممتدة. في غياب بيئات داعمة وشاملة، فإن بعض 
الخصائص مثل اإلعاقة أو األمراض المزمنة تزيد من االحتياجات الفردية أو المنزلية. 
كما أن استراتيجيات المواجهة السلبية، بما في ذلك عمالة األطفال، وزواج األطفال والبقاء 
على قيد الحياة، تزيد من تدهور الرفاه، ومستويات المعيشة، وتؤثر على مرونة النازحين.

ما زال 2.8 مليون شخص من العائدين يشكلون تحدياٍت كبيرةٍ بالنسبة للعاملين في المجال 
والجهات  الصلة  ذات  الحكومية  والوكاالت  التنمية  مجال  في  الفاعلة  والجهات  اإلنسانية 
يمكن  ال  واالنتعاش  بالمرونة  تتعلق  حرجة  مشاكل  العائدين  من  العديد  يواجه  المانحة. 
مليون   1.2 أشار  المحتاجين،  العائدين  إجمالي  بين  من  اإلنسانية.  بالتدخالت  معالجتها 
شخص عن احتياجاتهم المتعلقة بالمرونة الشديدة واالنتعاش التي تتراوح بين االفتقار إلى 
ُسبل العيش واالفتقار إلى التماسك االجتماعي وانعدام اإلدارة الفعالة في مناطق عودتهم 
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الجنس: نساء / رجالنسبة تغير االحتياج %سذوي حاجة ماسة المحتاجونالمتضررونالمتأثرين بألزمةالمحافظة العائدونالالجئونذوو األعاقة نالعمر: أطفال / بالغين/ مسنين        النازحون خارجالنازحون في المخيمات
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1.361.26926.40309.40-32% ▼50 / 5046 / 50 / 4 1.10 2.67 10.80 296.92

7.243.123.122.71-61% ▼50 / 5046 / 50 / 4780 2.710

40000 / 50 / 5046 / 50▼ %100-1.100.000.000.00المثنى

2.010 0.200 4 / 50 / 5046 / 50▼ %63-12.0411.4110.382.01النجف

0.990 490 / 50 / 5046 / 50▼ %76-5.543.623.620.99القادسية

42.680 7.75 29.32 4 / 50 / 5046 / 50▼ %46-163.68132.93104.4850.40السليمانية

3.990 420 / 50 / 5046 / 50▼ %58-22.3214.1210.113.99بابل

49.02 16.62 0.25 0.33 4 / 50 / 5046 / 50▼ %45-140.11129.31112.3664.89بغداد

50.67 21.67 1.91 413 / 50 / 5046 / 50▼ %34-287.33284.53210.6173.81ديالى

78.330 76.57 68.69 4 / 50 / 5046 / 50▼ %39-394.50323.40295.06145.21دهوك

36.76 82.68 7.52 117.24 4 / 50 / 5046 / 50▼ %64-342.70223.62175.73122.02أربيل

5.600 0.27 457 / 50 / 5046 / 50▼ %47-21.8413.8713.585.87كربالء

131.51 32.63 4.90 0.50 4 / 50 / 5046 / 50▼ %37-413.07410.60282.46167.30كركوك

0.430 4210 / 50 / 5046 / 50▼ %67-2.411.930.990.43ميسان

410.70 84.61 92.74 11.23 4 / 50 / 5046 / 50▼ %35-2.192.181.41574.66نينوى

206.05 40.49 2.25 41 / 50 / 5046 / 50▼ %29-761.29624.73542.13248.34صالح الدين

4830240 / 50 / 5046 / 50▼ %99-3.56242424ذي قار

2.690 400 / 50 / 5046 / 50▼ %61-8.866.455.262.69واسط

4228.85196.82428.951.18 / 50 / 5046 / 6.135.624.101.7750األجمالي
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64
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266.21 

األشخاص المحتاجون حسب المحافظة
ماليين/آالف األشخاص

لمعالجة المسائل المدنية األساسية. يعاني ما يقرب من مليون عائد من االحتياجات الحادة 
التي تؤثر على رفاههم البدني والذهني، ومستويات المعيشة، أو كليهما.

في بداية عام 2019، نزح حوالي 120،000 شخٍص لمرة ثانية، إما في مواقع النزوح 
أو في أعقاب محاولة فاشلة للعودة إلى مناطقهم األصلية. تشكل هذه المجموعة عبئاً ضعيفًا 
والذهني،  الجسدي  الرفاه  أبعاد حياتهم:  في مختلف  الشديدة  االحتياجات  للغاية من ذوي 
ومستويات المعيشة والمرونة. من المرجح أن يرتفع هذا العدد في عام 2020 إذا استمرت 
تحركات السكان غير المتوقعة، تحفزها عمليات اإلغالق والدمج التي تقودها الحكومة. 
تتبع  تتبعت مصفوفة   ،2019 أكتوبر  األول/  وتشرين  أغسطس  آب/  بين  ما  الفترة  في 

النزوح 16،784 أسرة غادرت المخيمات لمناطق خارج المخيمات. خالل نفس الفترة، 
انتقلت 3،803 أسرة بين المخيمات، في حين نزح 10،045 أسرة / عادت إلى أماكن 

خارج المخيمات.
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TIMELINE OF KEY EVENTS

كانون الثاني/ يناير 2014

DCDFDFD

 يبدأ القتال في شوارع األنبار والفلوجة، مما أدى إلى نزوح حوالي
85،000 شخص.ت

حزيران/ يونيو 2014
 سقوط الموصل بيد تنظيم داعش وانتشار العنف في شمال وسط
 العراق. ارتفاع موجة النزوح المرتبطة بالنزاعات إلى 1.2 مليون
شخص، على الرغم من عودة بعض النازحين بسرعة إلى الموصل.ت

كانون الثاني/ يناير 2015
 ارتفاع عدد النازحين إلى حوالي 2.2 مليون شخص بسبب انعدام
األمن والصراع في المناطق الوسطى والشمالية.ت

حزيران/ يونيو 2015
 انطالق خطة االستجابة اإلنسانية الُمنقحة. طلبت الخطة 498
 مليون دوالر أمريكي خالل الفترة من تموز/ يوليو إلى كانون األول/
ديسمبر 2015 لتلبية االحتياجات اإلنسانية.ت

كانون األول/ ديسمبر 2015
 تكثيف العمليات العسكرية الستعادة الرمادي، وفتح مرحلة
 جديدة في األزمة العراقية. نزوح حوالي 30،000 شخص في كانون
األول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير 2016 نتيجة لذلك.ت

حزيران/ يونيو 2016
كثر من 85،000 شخص بسرعة من الفلوجة مع استعادة  نزوح أ
قوات األمن العراقية للمدينة.ت

كتوبر 2016 تشرين األول/ أ
 بدء القتال من أجل استعادة الموصل في 17 تشرين األول/
كتوبر، األمر الذي أدى إلى تهديدات حماية شديدة ألكثر من مليون  أ
مدني. نزح حوالي 90،000 شخص خالل فترة المعركة.ت

تموز/ يوليو 2017
كثر من  أعلن رئيس الوزراء استعادة مدينة الموصل بشكل كامل. أ
مليون نازح.ت

كتوبر 2017 تشرين األول/ أ
 نزوح حوالي 180،000 شخص بسبب إعادة االنتشار العسكري في
كتوبر.ت شمال العراق في تشرين األول/ أ

تموز/ يوليو 2019
قرار مجلس األمن العراقي رقم 16 (دمج وإغالق المخيمات).ت

أيلول/ سبتمبر 2018
كثر من 4 ماليين نازح إلى  بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر، عاد أ
 ديارهم. على الرغم من العدد اإلجمالي للعائدين، فقد تباطأ معدل
كثر من 1.9 مليون نازح؛  العودة في األشهر األخيرة. اليزال هناك أ
كثر من ثالث سنوات.ت ٪50 منهم نزحوا منذ أ

أيار/ مايو 2014
 يصل عدد النازحين بسبب العنف في األنبار

إلى 550،000.ت

آب/ أغسطس 2014
 الهجمات على سنجار وزمار وسهول نينوى تتسبب في نزوح

 تقريًبا مليون شخص في غضون أسابيع، مما دفع عدد
النازحين العراقيين إلى 1.8 مليون.ت

أيار/ مايو 2015
 العمليات العسكرية في األنبار تؤدي إلى موجة نزوح. وعاد

حوالي 116،850 نازح إلى منازلهم.ت

أيلول/ سبتمبر 2015
 بدء تفشي الكوليرا، األمر الذي أثّر على وسط وجنوب العراق.

 بحلول كانون األول / ديسمبر، تضررت 17 محافظة، وتم
كثر من 2،800 حالة مختبرية وسجلت حالتي وفاة.ت تأكيد أ

آذار/ مارس 2016
 بدء المعارك الستعادة هيت والمناطق المحيطة بها وعلى

كثر من 50،000 شخص بحلول  طول ممر الموصل، ونزوح أ
نهاية مايو.ت

أيلول/ سبتمبر 2016
 تؤدي العمليات العسكرية على طول ممرات األنبار والموصل

كثر من 500،000 شخص بحلول نهاية أيلول/  إلى نزوح أ
سبتمبر.ت

أيلول/ سبتمبر 2017
 العمليات العسكرية في الحويجة التي بدأت في 21 أيلول/

سبتمبر أدت الى نزوح حوالي 42،500 شخص.ت

شباط/ فبراير - آذار/ مارس 2019
كثر من 1،500 أسرة بسبب الفيضانات في ديالى  نزح أ

وكركوك وميسان ونينوى وصالح الدين والسليمانية وواسط.ت

كتوبر 2019 تشرين األول/ أ
االحتجاجات والمظاهرات الكبرى.ت

تشرين الثاني/ نوفمبر 2016
 ارتفاع أعداد العائدين بشكل كبير، خاصة إلى األنبار، حيث

كثر من 100،000 شخص شهريًا. عاد 1.2 مليون  وصل إلى أ
 شخص إلى ديارهم في مختلف أنحاء العراق بحلول تشرين

الثاني/ نوفمبر.ت

كانون األول/ ديسمبر 2017
 فيأواخر كانون األول/ ديسمبر 2017، وألول مرة منذ بدء

 أزمة النزوح في العراق في كانون األول/ ديسمبر 2013،
 سجلت المنظمة الدولية للهجرة أعداد العائدين (3.2 مليون

فرد) حيث فاقت أعداد النازحين (2.6 مليون فرد) في العراق.ت

 المخطط الزمني لألحداث
كانون الثاني / يناير - تشرين الثاني / نوفمبر 2019
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التحليل القطاعي

مخيم الحبانية / األنبار / العراق
توزيع االغذيه علي النازحين في مخيم الحبانية ، أيلول/سبتمبر 

 2019

التقاط الصورة من قِبل: منير البكري ، برنامج االغذية العالمي
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شدة االحتياجاتالمنحنى )2018-2020(األشخاص المحتاجون

0.77 مليون

SEVERITY OF NEEDS
1 2 3 4 5

SEVERITY OF NEEDS
1 2 3 4 5

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

شدة االحتياجات

شدة االحتياجات

قطاع ادارة وتنسيق المخيمات

شديدة
حادة

حاجة كارثية %10
%19

%71

قطاع التعليم

شدة االحتياجاتالمنحنى )2018-2020(األشخاص المحتاجون

شديدة1.22 مليون
حادة

حاجة كارثية %76
%3

%21
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شدة االحتياجاتالمنحنى )2018-2020(األشخاص المحتاجون

0.92 مليون

SEVERITY OF NEEDS
1 2 3 4 5

SEVERITY OF NEEDS
1 2 3 4 5

قطاع الدخل في حاالت الطوارئ

شدة االحتياجاتالمنحنى )2018-2020(األشخاص المحتاجون

شديدة2.4 مليون
حادة

حاجة كارثية %65
%15

%20

قطاع األمن الغذائي

شديدة
حادة

حاجة كارثية %44
%8

%0

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

شدة االحتياجات

شدة االحتياجات
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شدة االحتياجاتالمنحنى )2018-2020(األشخاص المحتاجون

2.92 مليون

شدة االحتياجاتالمنحنى )2018-2020(األشخاص المحتاجون

2.80 مليون

قطاع الصحة

شديدة
حادة

حاجة كارثية %93
%98

%3

قطاع الحماية العامة ونزع األلغام وملكيات البيوت واألراضي

شديدة
حادة

حاجة كارثية %78
%12

%10

SEVERITY OF NEEDS
1 2 3 4 5

األشخاص المحتاجون شدة االحتياجات

-

SEVERITY OF NEEDS
1 2 3 4 5

األشخاص المحتاجون شدة االحتياجات
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شدة االحتياجاتالمنحنى )2018-2020(األشخاص المحتاجون

1.14 مليون

شدة االحتياجاتالمنحنى )2018-2020(األشخاص المحتاجون

1.28 مليون

قطاع حماية األطفال

شديدة
حادة

حاجة كارثية %53
%17

%30

قطاع العنف القائم على نوع الجنس

شديدة
حادة

حاجة كارثية %48
%29

%23

SEVERITY OF NEEDS
1 2 3 4 5

األشخاص المحتاجون شدة االحتياجات

 

SEVERITY OF NEEDS
1 2 3 4 5

األشخاص المحتاجون شدة االحتياجات
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شدة االحتياجاتالمنحنى )2018-2020(األشخاص المحتاجون

1.85 مليون

شدة االحتياجاتالمنحنى )2018-2020(األشخاص المحتاجون

2.40 مليون

قطاع المأوى و اللوازم غير الغذائية

شديدة
حادة

حاجة كارثية %46
%61

%0

قطاع المياة والصرف الصحي

شديدة
حادة

حاجة كارثية %92
%5

%3

 

SEVERITY OF NEEDS
1 2 3 4 5

األشخاص المحتاجون شدة االحتياجات

SEVERITY OF NEEDS
1 2 3 4 5

األشخاص المحتاجون شدة االحتياجات
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معلومات بشأن الوثيقة

قام "مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA(" بتوثيق هذا المستند باسم "الفريق القُطري 
للعمل اإلنساني" والشركاء. حيث يقدم فهًما مشترًكا لألزمة، متضمنًا ذلك االحتياجات اإلنسانية األكثر 

إلحاًحا والعدد التقديري لألشخاص الذين يحتاجون للمساعدة. كما أنه يمثل قاعدة أدلة موحدة ويساهم في 
إثراء خطة االستجابة اإلستراتيجية المشتركة.

إن التسميات المستخدمة والمواد المعروضة في التقرير ال تنطوي، بأي حال من األحوال، على أي 
رأي لألمانة العامة لألمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو أقليم أو مدينة أو منطقة أو 

فيما يتعلق بسلطاتها أو بترسيم حدودها أو قيودها الجغرافية.

صورة الغالف
اجتماع مع النساء النازحات بسبب الفيضانات في ابريل 2019، 

محافظة ميسان.

تم التقاط الصورة من قِبل: اليكس ألازاو راتس ، مكتب األمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية

يمكنك التعرف على آخر التحديثــات من خالل

 ")OCHA( يقوم "مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
بتنسيق العمل في المجال اإلنساني حتى يضمن حصول المتضررين 
من األزمات على المساعدة والحماية التي يحتاجونها. كما أنه يعمل 
على تخطي العوائق التي تحول دون وصول المساعدات اإلنسانية 

للمتضررين من األزمات، باإلضافة إلى قيامه بدور ريادي فيما 
يتعلق بحشد المساعدات والموارد باإلنابة عن منظومة العمل 

اإلنساني.

www.unocha.org/iraq
twitter.com/ochairaq

تهدف االستجابة اإلنسانية ألن تصبح الموقع اإللكتروني المركزي 
ألدوات وخدمات إدارة المعلومات، مما يتيح تبادل المعلومات 

بين المجموعات وأعضاء "اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 
)IASC(" العاملين في أزمة مباغتة أو طويلة األمد.

www.humanitarianresponse.info/
iraq

 Humanitarian" تدعم النظرة المتعمقة بشأن العمل اإلنساني
Insight" صانعي القرار من خالل منحهم إمكانية الوصول 

للبيانات الرئيسية المتعلقة بالعمل اإلنساني. كما أنه توفر أحدث 
المعلومات الموثقة حول االحتياجات وإيصال االستجابة اإلنسانية 

باإلضافة إلى المساهمات المالية.

www.hum-insight.com

تعد "خدمة التتبع المالي )FTS(" التي يديرها "مكتب األمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA("، المزود األساسي 

للبيانات التي يتم تحديثها باستمرار حول التمويل اإلنساني على 
النطاق الدولي والمساهم الرئيسي في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية 

وذلك من خالل تسليط الضوء على الثغرات واألولويات، ومن 
ثم المساهمة في المساعدة اإلنسانية الفعالة والكفاءة والقائمة على 

المبادئ.

fts.unocha.org/countries/106/
summary/2019

مكتب األمم المتحدة لتنسيق 
OCHA الشؤون اإلنسانية

 االستجابللللة اإلنسانيلللللة
"Humanitarian Response"

 نظرة متعمقة بشأن العمل اإلنساني
"Humanitarian Insight"

 خدمة
   التتبع المالي

FTS    
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