
 
 

 

 

       

 

 

  
  

 
 
  
   

     
  

 
  

 النشرة اإلنسانية
في العراق   

 آذار/ مارس 13الصادرة في  /2018 شباط/ فبراير
 
 
 

 في هذا العدد 
 األمطار الغزيرة والفيضانات تؤثر على المخيمات. 1ص

 لنازحون والعائدون في خطرا لال يزا .2ص

مؤتمر إعادة إعمار العراق أوتشا تحضر .3ص  

 2018صندوق التمويل اإلنساني يطلق التخصيص األول لعام . 4ص

 
 صورة: أوتشا/ تيمبا ليندن 

  
 أمطار غزيرة وفيضانات في المخيمات

المعاناة من شتاء أكثر جفافًا مقارنة بالسنوات السابقة، أثرت األمطار الغزيرة والفيضانات خالل النصف الثاني من شباط/ بعد 
 نازح، وخاصة في المحافظات الشمالية والوسطى. 200،000مخيمًا وموقعًا وأكثر من  33فبراير على حوالي 

 في نمخيمي فيشخصًا  2،040باإلضافة إلى تضرر  ،مخيمًا 14 في مقيمًا 2،870فقد تضرر  ،وحدها رألنباا ةظمحاف فيو
 .الدين حصال ةظمحاف

فساد اإلمدادات الغذائية وتدمير  300ما يصل إلى  سقط ملم من األمطار في بعض مواقع المخيمات، مما أدى إلى تلف الخيام وا 
العديد من األدوات المنزلية. وفي بعض الحاالت، اضطر الناس إلى مغادرة المخيم للعيش مع أقاربهم بينما كانت األمطار تهدأ. 

المتضررة لإلقامة مع أقاربها داخل المخيم الذي لم يصبه الضرر جراء المطر، مما أدى في  سروفي معظم الحاالت، انتقلت األ
 .وقت الحق إلى اكتظاظ بعض هذه المخيمات بالسكان

المجموعات والشركاء متأهبة لتقييم االحتياجات اإلنسانية للعائالت المتضررة. وقد أسفر ذلك عن تقديم مساعدة سريعة، ال  كانت
ية والبطانيات واألدوات المنزلية والخيام ومستلزمات فصل الشتاء من قبل المجتمعات المحلية والسلطات الحكومية سيما األغذ

. وشارك المانحون والسلطات عن كثب في أنشطة االستجابة وأبدوا مرونة كبيرة في تمكين هذه نيوالشركاء في المجال اإلنسا
يف رئيسية إلزالة المياه الراكدة ونقل مياه الشرب النظيفة إلى المخيمات المتضررة. االستجابة السريعة. كما تم إجراء أعمال تصر 

 أنابيب الصرف الصحي بصورة سريعة. الحوقد كان احتمال حدوث تفٍش لألمراض منخفضًا نتيجة إلص

 
 

 

 أبرز األحداث
أثرت األمطار الغزيرة والفيضانات في  •

المحافظات الشمالية والوسطى خالل النصف 

الثاني من شهر شباط/ فبراير على حوالي 

مخيمًا ومواقعًا لمخيمات النازحين، حيث  33

 نازح. 200،000تضرر أكثر من 

مليون  3.5وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية، عاد  •

شخص إلى مناطقهم األصلية منذ كنون 

حتى نهاية شباط/ فبراير  2014الثاني/ يناير 

2018. 

أطلق صندوق التمويل اإلنساني في العراق  •

 .2018أول تخصيص قياسي لعام 

 
 األعداد

78. م األشخاص المحتاجين  

عدد األشخاص 
 المستهدفين للمساعدة

4.3 م  

6.2 م عدد النازحين  

عدد األشخاص الذين 
 يعيشون خارج المخيمات

م 5.1  

عدد األشخاص 
المتضررين في 
 المجتمعات المضيفة

م  3.8 

 عدد العائدين
السوريين الالجئينعدد   

م 2 .1 
م 0 .24 

المصدر: خطة االستجابة اإلنسانية للعراق لعام  
اإلنسانية/  االحتياجاتلمحة عامة على  /2017

 مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة

ة ي ن ا س إلن ا ة  ب ا ج الست ا  خطة 

لتمويل  ا
 مليون  569  

)بالدوالر  2018المبلغ المطلوب لعام 
(األمريكي  

 
 

 صورة: أياسون انثياديس/ اوتشا
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 النزوح لمرة ثانيةخطر ُمعّرضون لال يزال العائدون 
يناير  ذ كانون الثاني/األصلية من مناطقهممليون شخص إلى  3.5، عاد التابعة لألمم المتحدةالدولية الهجرة  لمنظمة وفقاً 

 .2018فبراير شباط/ حتى نهاية  2014

 

عائد جديد منذ بداية العام. كما أن تحسين وصول الحكومة والشركاء في المجال اإلنساني والجهود  200،000م تسجيل أكثر من ت
 .المزيد من الناس من العودةالمتزايدة لتطهير مخاطر المتفجرات واستعادة الخدمات األساسية ُيمّكن 

 23،208وحتى نهاية شباط/ فبراير، أبلغت مجموعة إدارة وتنسيق المخيم عن وصول  2018ومنذ منتصف كانون الثاني/ يناير 
المخيمات نازًحا إلى المخيمات في محافظة نينوى. حيث أن غالبية هذه العائالت النازحة قد نزحت للمرة الثانية: إذ قرروا العودة إلى 
من  3،342ألسباب مالية واقتصادية في المقام األول وألن منازلهم قد ُدمرت أو تضررت. ووفقًا لحكومة إقليم كردستان، وصل 

وح هؤالء النازحين مؤخرًا إلى المخيمات في اإلقليم في شباط/ فبراير وال تزال العملية في تزايد. كما أن األسباب التي تدفع اأُلسر للنز 
الثانية هي القيود المفروضة على المأوى والخدمات األساسية وفرص كسب العيش، فضًال عن الشواغل األمنية والتلوث جراء للمرة 

 األخطار المتفجرة.

  

 صورة: أوتشا/ كيت بوند

إن تحسين وصول الحكومة والشركاء في 

المجال اإلنساني والجهود المتزايدة 

لتطهير مخاطر المتفجرات واستعادة 

مّكن المزيد من الناس الخدمات األساسية ي  

 من العودة.

 

http://www.unocha.org/somalia
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 بالُمختصر: حضور مساعد األمين العام إلى مؤتمر إعادة إعمار العراق 
 .2018شباط/ فبراير  14إلى  12ق في الفترة من اجتمع ممثلو المجتمع الدولي في مؤتمر الكويت إلعادة إعمار العرا

كان الهدف من هذا الحدث الرفيع المستوى هو حشد الدعم إلعادة بناء البالد بعد سنوات من الصراع. حيث تعهد المانحون بأكثر 
العام لمكتب األمم  مليار دوالر أمريكي لجهود إعادة اإلعمار في هذا الحدث. وشارك السيد رشيد خاليكوف، مساعد األمين 30من 

المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية للشراكات اإلنسانية في الشرق األوسط وآسيا الوسطى، في مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم 
قليمية  107الوضع اإلنساني في العراق. وفي العرض الذي قدمه في هذا المؤتمر الجانبي الذي حضره  من منظمات محلية وا 

ات إنسانية، سّلط مساعد األمين العام السيد خاليكوف الضوء على االحتياجات اإلنسانية للبالد والتحديات في عام ودولية ومنظم
. وأعلنت عدة منظمات عن تعهداتها تجاه البرامج اإلنسانية وبرامج إعادة استقرار البلد. كما يسعى الشركاء في المجال 2018

مليون شخص من  3.4ن دوالر أمريكي لمواصلة تقديم المساعدات اإلنسانية إلى مليو  569للحصول على  2018اإلنساني عام 
 أضعف الفئات السكانية في العراق

 ملخص تنفيذي متقدم متوفر على: - 2018العراق: خطة االستجابة اإلنسانية عام 
http://bit.ly/2CgFIhv  

لعام  التخصيصات الماليةالعراق يطلق أول في اإلنساني  التمويلصندوق 
2018 

  .2018فبراير، أول تخصيص قياسي لعام  شباط/ 15 بتأريخالعراق  في اإلنسانيالتمويل أطلق صندوق 

مليون دوالر  34.5بموجب هذا التخصيص، سيتاح ما يصل إلى 
 ضمنأمريكي للمنظمات اإلنسانية إلطالق األنشطة ذات األولوية 

يهدف التخصيص إلى و . 2018ية لعام خطة االستجابة اإلنسان
الوصول إلى األسر الضعيفة في مخيمات النازحين ومواقع العودة 

  .والمساعدة في مجال الحمايةمساعدة إنسانية وّمهم ب

األمم المتحدة  تمويل اإلنساني التابعة لمكتبالاستكملت وحدة 
خالله أصبح من و تنسيق الشؤون اإلنسانية مؤخرًا تقييمًا للقدرات، ل

ثمانية شركاء من المنظمات غير الحكومية )خمس منظمات غير 
لطلب  ينحكومية وطنية وثالث منظمات غير حكومية دولية( مؤهل

وقد أدى هذا . صندوق التمويل اإلنساني في العراقالتمويل من 
العدد اإلجمالي للشركاء من المنظمات غير الحكومية  إلى زيادة

 .شريكاً  150المؤهلة في العراق إلى

 

 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 

يسعى الشركاء في المجال اإلنساني في 

مليون  569لحصول على ل 2018عام 

دوالر أمريكي لمواصلة تقديم المساعدات 

من شخص مليون  3.4اإلنسانية إلى 

 .في العراق السكانية أضعف الفئات

 

http://www.unocha.org/somalia
http://bit.ly/2CgFIhv
mailto:oleary@un.org
http://www.unocha.org/iraq
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