
 
 

 

 

       

 
  

  
  

 
 
  
   

     
  

 
 

                                                         لصورة: بھاء الیاسا

 النشرة اإلنسانیة
في العراق   
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 مخاوف صحیة في جنوب العراقتثیر نزوح األهالي و ندرة المیاه تؤدي إلى 
 

 الصحیة. المراكزأسرة، بینما أدى تلوث المیاه إلى ز�ارة مئات األشخاص إلى  630 نزوحأدى توقف ُسبل العیش الزراعیة إلى 
فظات الجنو�یة، المحا إذ تضرّرتیواجه العراق حالیًا نقصًا في المیاه، ومن المتوقع أن یزداد سوءًا في األجلین القصیر والمتوسط. 

خاص. و�عد تغیر المناخ أحد العوامل التي ساهمت في ذلك، لكن مشار�ع السد الرئیسیة في المنبع في تر�یا  وخاصة البصرة �شكل
 و�یران تؤثر أ�ًضا على نهري دجلة والفرات وتسهم في شحة المیاه.

 
وهو الستخدام الزراعي، في ز�ادة الملوحة، مما �جعل المیاه المحدودة المتاحة غیر صالحة لهم تسمستو�ات المیاه المنخفضة إنَّ 

شخصًا) من األشخاص غیر قادر�ن على مواصلة ُسبل معیشتهم. وفي  3،780عائلة ( 630األمر الذي أدى إلى نزوح حوالي 
موازاة ذلك، ساهمت األنابیب والبنیة التحتیة القد�مة في تلوث إمدادات المیاه، مما دفع المئات من سكان البصرة إلى طلب تلقي 

لمستشفى خالل شهر آب / أغسطس. و�شیر الموظفون في مجال الصحة إلى نقٍص في التمو�ل واللوازم، وهناك العالج في ا
 مخاوٌف من تفشي الكولیرا.

 
استطالعیة شار�ت فیها مجموعة المیاه تقوم الوزارات الحكومیة المعنیة بتنسیق استجابتها ألزمة المیاه المتوقعة. وزارت �عثة 

والصرف الصحي، والیونیسف، ومنظمة الصحة العالمیة والمنظمة الدولیة للهجرة أر�ع محافظات في جنوب العراق لتحدید �یفیة 
ة الطوارئ قیام شر�اء األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة بتقد�م أفضل مساعدة للسلطات الوطنیة والمحلیة في االستجا�ة لحال

هذه.

 
 المتضررة �الجفاف في محافظة واسطآب / أغسطس، زار فر�ق البعثة المیدانیة التا�ع للمنظمة الدولیة للهجرة قر�ة الدجیلي  5في 

 أبرز األحداث
وف مخازوح وتثیر فع بالندته لمیادرة ان •

 راقلعوب اصحیة في جن
صمیم االستجا�ة  تشّكلالحما�ة  ال تزال •

 اإلنسانیة للعراق
في الیوم العالمي للعمل اإلنساني، إحیاء  •

 فندق القناةضحا�ا تفجیر ذ�رى 
 بنسبة تمو�ل خطة االستجا�ة اإلنسانیة •

یل ولتمات ارثغ نلک، ولمائةافي  61
 لعاجلةاإلنسانیة ایع رلمشاا تهدد

 للعراق إلنسانيا التمو�ل دوق صن •
م عدیکي لرمر أالن دومالیی 5ص یخص

 لحصبةا لو�اء ستجابةاال
منتدى المنظمات غیر الحكومیة في  •

 الجدیدمجلسه التنفیذي �ختار العراق 
 

د لملیون  األعدا  �ا
 8.7 م األشخاص المحتاجین

عدد األشخاص 
 المستهدفین للمساعدة

 3.4 م

9.1 م عدد النازحین  

عدد األشخاص الذین 
 �عیشون خارج المخیمات

م .41  

عدد األشخاص 
المتضرر�ن في 
 المجتمعات المضیفة

م  3.8 

 عدد العائدین
السور�ین الالجئینعدد   

م 4 .0 
م 0 .25 

، مصفوفة خطة االستجا�ة اإلنسانیة للعراق المصدر: 
 تتبع النزوح التا�عة للمنظمة الدولیة للهجرة

 تمو�ل
ة ی ن ا س إلن ا ة  � ا ج الست ا  خطة 

 ملیون  569  
(�الدوالر  8201المبلغ المطلوب لعام 

)األمر�كي  
ملیون  349.5التمو�ل المستلم: 

 دوالر 
 2018 آب/ أغسطس 31اعتبارًا من 
 http://fts.unocha.org المصدر:

 

 

 / رفل عبد اللطیف منظمة الھجرة الدولیةالصورة: 
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لالحمایة عنصر  ال یزال  لعراقفي اصمیم االستجابة اإلنسانیة  یشكِّ
 

، 2018مساعدة في األشھر الخمسة األولى من عام من خالل توفیر  ملیون شخص 1.3وصل الشركاء في المجال اإلنساني إلى 
 القطاعات والمواقع الجغرافیة.مختلف مع تقدم متفاوت عبر 

 
 
على الرغم من العوائق البیروقراطیة التي تفرضها 
الحكومة والقیود المستمرة المفروضة على الوصول والتي 

ي المجال تؤثر على أجزاء من البالد، فقد وّسع الشر�اء ف
اإلنساني وجودهم العملي �ما في ذلك في �عض المناطق 
التي �مكن الوصول إلیها حدیًثا. فقد وصل عدد شر�اء 

٪) من أصل 38ملیون ( 1.3العمل اإلنساني مًعا إلى 
خطة االستجا�ة ملیون شخص مستهدف في إطار  3.4

. 2018في األشهر الخمسة األولى من عام  اإلنسانیة
�ات االستجا�ة للتنوع عبر المجموعات وتفاوتت مستو 

ن لمائة مافي  65ن مر کثن أکاوالمواقع الجغرافیة. و
ت کانث حیوى، ة نینظا في محافھلمبلغ عناة طألنشا
دودة. محرى ألخت ااظلمحافافي البرامج اإلنسانیة نتائج ولمنفعة ت ایاومستت کانن في حیدة، شر ألکثاي ھدرة لمقت االحتیاجاا

أدى تأخر مساهمات الجهات المانحة ومتطلبات التمو�ل غیر المستوفاة إلى تأجیل البدء في �عض المشار�ع  وعالوة على ذلك،
 اإلنسانیة الرئیسیة، وهناك تهدید �إغالق المشروعات التي بدأت �الفعل.

 
 30وقد أّكدت حلقة العمل المشتر�ة التي نظمها الفر�ق الُقطري اإلنساني في العراق وفر�ق التنسیق المشترك بین المجموعات في 

استمرار عملیات اإلعادة القسر�ة التقار�ر إلى �عض تشیر و آب/ أغسطس �أن الحما�ة ال تزال في صمیم الشواغل اإلنسانیة. 
إطار العودة المبدئي، ووضع  �مراجعةوعملیات اإلخالء ووجود العناصر المسلحة في مخیمات النازحین. وقام المجتمع اإلنساني 

لجماعات المتطرفة مع ا یة. إنَّ أشخاص الذین ُ�عتقد �انتمائهمنیا لحاالت العودة المبدئیة وفًقا للقوانین الدولیة والمحلالمعاییر الدُ 
 لفر�ق الُقطري اإلنساني.لیواجهون عوائق �بیرة في الوصول إلى المساعدات اإلنسانیة، وهو أحد االهتمامات ذات األولو�ة �النسبة 

 
شخص فقط �حلول نها�ة أ�ار/ مایو،  600،000استمرت حر�ة عودة النازحین �شكل ثابت ولكن بوتیرة أ�طأ من المتوقع. وقد عاد 

في المائة) من حاالت العودة من مواقع خارج المخیمات،  86ُأبلغ عن �عض حاالت نزوح جدیدة ثانو�ة. وقد حدثت أغلبیة ( بینما
مما أثار المخاوف من نزوح مطول لعدد �بیر من األشخاص في المخیمات التي قد یتعین علیها أن تظل مفتوحة لفترة أطول مما 

الرزق، وانعدام األمن، البنیة التحتیة المتضررة، ونقص الخدمات األساسیة وفرص �سب كان مقررًا في السابق. وقد لوحظ أن 
قامت و �التالحم االجتماعي هي من العوامل الرئیسیة التي تحول دون العودة. المتعلقة أخطار المتفجرات، والتحد�ات والتلوث �

 لمجال اإلنساني، لتسهیل العودة المبدئیة المستدامة.حكومة العراق بتفعیل لجان العودة للمحافظات، بدعم من الشر�اء في ا
 
كما أّكدت حلقة العمل على وجود تحٍد مكمِّل بین خطة االستجا�ة اإلنسانیة في العراق و�رنامج اإلنعاش والمرونة. �جب أن یتزامن 

ي الدعم الدولي الجماعي لجهود تنفیذ االستجا�ة اإلنسانیة و�رنامج اإلنعاش والمرونة �شكل أفضل لضمان التماسك والتكامل ف
 الحكومة في مجالي االستجا�ة واإلنعاش.

 
 

 
 
 
 

 من قضاء سنجار بمحافظة نینوى تجلس أمام خیمتھا في مخیم خانكي نازحةامرأة 
للنازحین في محافظة دھوك. كانت عودة النازحین في المخیمات أبطأ مما كان 

 متوقعاً، مما أثار المخاوف من نزوحھم المطول.

في الوصول إلى  الثابت على الرغم من التقدم
، وخاصة في محافظة نینوى، فإن المحتاجین

القیود المفروضة على الوصول وتأخر التمو�ل 
ال یزاالن یتعارضان مع العملیات اإلنسانیة. 
وعالوة على ذلك، فإن البنى التحتیة التي لحق 
بها الضرر واألمن والحما�ة ونقص الخدمات 

حاالت األساسیة وفرص �سب الرزق تؤخر 
 المبدئیة المستدامة. العودة
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 ذ�رى ضحا�ا تفجیر فندق القناة، إحیاء الیوم العالمي للعمل اإلنسانيفي 
 

 للتفجیر.أقام موظفو األمم المتحدة في �غداد وأر�یل حفالً تأبینیًا، �من فیهم الناجون من الهجوم، �الذ�رى السنو�ة الخامسة عشرة 
 

آب/ أغسطس.  19أحیا مجتمع األمم المتحدة في العراق وفي جمیع أنحاء العالم احتفاًال تأبینیًا �الیوم العالمي للعمل اإلنساني في 
شخصًا،  22، والذي راح ضحیته 2003وُ�قام هذا الحدث سنو�ًا بذ�رى تفجیر مقر األمم المتحدة في فندق القناة ببغداد في عام 

الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة، السید سیرجیو فییرا دي میلو. وفي �ل عام، یتذ�ر المجتمع اإلنساني عمال �من فیهم 
اإلغاثة الذین فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم و�حیي أولئك الذین �قدمون المعونة إلى المجتمعات الضعیفة في �عض أخطر 

 األزمات في العالم.
 

، �ان موضوع الیوم 2017و�ما في عام 
العالمي للعمل اإلنساني هو #لیس هدفًا، الذي 
�حث قادة العالم على القیام �عمل أفضل في 
حما�ة المدنیین وموظفي اإلغاثة في مناطق 

لحة، حیث ُقتل في العام الماضي النزاعات المس
 102شخصًا من عمال اإلغاثة وُجرح  139

شخًصا أثناء  72بینما تم اختطاف  ،شخص
أداء الواجب في مختلف أنحاء العالم. وهذا هو 
العام الخامس على التوالي الذي �فقد فیه أكثر 

شخص من العاملین في المجال  100من 
عدد الضحا�ا إنَّ اإلنساني حیاتهم في العمل. 

�شیر تقر�ر أكبر؛ إذ  المدنیینفي صفوف 
مدني قتلوا  26.000األمین العام �أن أكثر من 

. إنَّ األعداد الكبیرة من اإلصا�ات في صفوف المدنیین في مناطق 2017أو أصیبوا في هجمات في ستة بلدان فقط في عام 
 مواصلة العمل اإلنساني.الصراع تعكس مدى الحاجة إلى بذل جهود متواصلة والدعوة إلى 

 
كان لحملة # لیس هدفًا صدى خاص للعراق، الذي ال یزال �ستضیف قرا�ة ملیوني نازح �عد أر�ع سنوات من النزاع. وفي مدینة 
الموصل لوحدها، نزح قرا�ة ملیون عراقي �سبب العملیة العسكر�ة التي استغرقت تسعة أشهر الستعادة السیطرة على المدینة. وقد 

دمیر منازلهم ومدارسهم ومستشفیاتهم، وسوف تكلف عملیة إعادة البناء الملیارات من الدوالرات. وعاد أر�عة مالیین شخص آخر تم ت
إلى د�ارهم لیجدوا أماكن سكنهم ملیئة �المتفجرات التي لم �سبق لها مثیل والتي ستحتاج إلى سنوات لتطهیرها. وتعمل و�االت األمم 

لمنظمات غیر الحكومیة اإلنسانیة على ضمان حصول السكان الضعفاء في العراق على الحما�ة والضرور�ات المتحدة وشر�اؤها من ا
 األساسیة بینما تعمل الجهات الفاعلة في مجال التنمیة على تحقیق االستقرار و�عادة بناء البالد.

 

مالیین دوالر لدعم  5صندوق التمو�ل اإلنساني للعراق ُ�خصص مبلغ 
 للحصبةاالستجا�ة 

، والنظر في 2018مع انتشار جیوب تفشي الحصبة التي تؤثر على �ل من النازحین والمجتمعات المضیفة ابتداًء من مطلع عام 
الوضع الو�ائي الحالي، أعلنت وزارة الصحة االتحاد�ة تفشي الحصبة وطلبت الدعم من الیونیسف ومنظمة الصحة العالمیة للقیام 

تخصیصًا احتیاطیًا لتوجیه ما  صندوق التمو�ل اإلنساني للعراقمختلف أنحاء البالد. أطلق  �حملة تطعیم طارئة ضد الحصبة في
 شهرًا. 59و 9مالیین طفل تتراوح أعمارهم بین  5لتلقیح  البالدمالیین دوالر للحملة على مستوى  5�صل إلى 

 -و�غض النظر عن التخصیص االستراتیجي في الوقت المناسب لألموال، واالنتشار المنتظم للشر�اء، فإن أنشطة إدارة المخاطر 
ضرور�ة لضمان إدارة الصندوق �صورة فعالة  -�ما في ذلك رصد المشار�ع المیدانیة، وعملیات الفحص والتدقیق المالي الفوري 

 93مشروعًا إنسانیًا من  388ملیون دوالر لدعم  221، صرف الصندوق حوالي 2015في عام  ومن خالل المساءلة. ومنذ إنشائه

وقفت السیدة ألیس وولبول، نائبة الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة في العراق، إلى جانب موظفي 
أرواح الزمالء والمدنیین الذین قتلوا في تفجیر مقر األمم المتحدة في بغداد األمم المتحدة، دقیقة صمت على 

 عاما. 15قبل 
 

سجل العراق أكثر من  ،2017في عام 
في  شخص بین قتیل وجر�ح 8،000

صفوف المدنیین �سبب الهجمات في 
من بین أعلى وهي الصراع، مناطق 

 المعدالت في العالم.

صندوق موله �مشروًعا  195تدقیق 
اإلنساني في العراق لضمان  التمو�ل

التنفیذ الفعال والخاضع للمساءلة 
قرارات  واتخاذللصندوق المشترك 
في عملیات  واستراتیجیات أفضل

 تمو�ل المستقبلیة.ال

http://www.unocha.org/somalia
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مشروًعا والتي تلّقت تمو�الً من صندوق التمو�ل اإلنساني  75منظمة شر�كة. وتم االنتهاء من عملیات التدقیق في الدفعة األولى من 
مشروًعا حتى اآلن. ستخضع الدفعة الثانیة  48استكمال ، تم 2017. وفي عام 2016ومخصصات عام  2015للعراق حتى عام 

، في حین 2019مشروًعا لعملیات تدقیق في األشهر المقبلة مع وضع تقار�ر المراجعة في صیغتها النهائیة في مطلع عام  58من 
لنسبة للمشروعات ذات الشكوك مشروًعا آخًرا و�جري تطو�ر المخطط الزمني للمراجعة. و�ا 62تم التعاقد مع مدقق للدفعة الثالثة من 

المتعلقة �التزو�ر والتي تم تحدیدها من قبل المدقق أو تدابیر االمتثال الخاصة �مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة، تم 
 إلجراء المز�د من التحقیق مع الشر�اء المعنیین. عملیات مراجعة حسا�ات قضائیةإطالق سلسلة من 

 
 

في المائة من خطة االستجا�ة اإلنسانیة في العراق، لكن فجوات  61تمو�ل 

 التمو�ل تهدد مشار�ع إنسانیة عاجلة
المائة) من المبلغ المطلوب في  61.5ملیون دوالر ( 349.5بلغت مساهمات الجهات المانحة في خطة االستجا�ة اإلنسانیة 

في المائة من مجموع االحتیاجات التمو�لیة) من  40.5ملیون دوالر ( 229.5ملیون دوالر، �ما في ذلك مبلغ  569والبالغ 

 في المائة) من المساهمات التي تم التعهد بها والتي ال تزال قید انتظار التسدید. 21ملیون دوالر ( 120المساهمات المدفوعة، و

 

جة ال تزال هناك فجوات حر نسبیًا بینما دًا لة جیولحمایة ممم والتعلیاة طنشطلبات ومستو�ات التمو�ل تختلف عبر مجموعات. إن أمت

وعالوة على لصحیة. اافة ظلنوالصحي رف الصه والمیات ااعاطقوئیة ذالغر اغیواد لموى والمأوا لصحةوائي ذالغن األمل افي مجا

 والمأوى والمواد غیر الغذائیة ات، واالتصاالت في حاالت الطوارئ ا في ذلك تنسیق و�دارة المخیمذلك، تلقت �عض القطاعات، �م

�سبب العدید من المشار�ع الُمنقذة والمستدامة للحیاة توقف في المائة من احتیاجاتها التمو�لیة القطاعیة. ومع اقتراب  10أقل من 

�شكل عاجل إلى صرف األموال الملتزم بها في الوقت المناسب ومبلغ إضافي  التمو�ل، �حتاج الشر�اء في المجال اإلنساني قّلة

ملیون دوالر لتلبیة متطلبات التمو�ل التي لم یتم تلبیتها من أجل الوصول إلى السكان األكثر ضعفًا والبالغ عددهم  219.2قدره 

 ملیون شخص مستهدف ضمن خطة االستجا�ة اإلنسانیة في العراق. 3.4

 

 آب/ أغسطس) 31مو�ل خطة االستجا�ة اإلنسانیة في العراق والمساهمات المدفوعة وااللتزامات حسب المجموعة (في متطلبات ت
 

ال تزال هناك فجوات تمو�ل �بیرة فیما 
لغذائي والصحة یتعلق �األمن ا

والمأوى والمواد غیر الغذائیة 
لصرف وقطاعات  وا ه  ا ی م ل ا

لصحي.  ا

http://www.unocha.org/somalia
http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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 منتدى المنظمات غیر الحكومیة في العراق �ختار مجلسه التنفیذي الجدید
منظمة غیر حكومیة دولیة ووطنیة  170والتي تعمل على تنسق أكثر من  لجنة تنسیق المنظمات غیر الحكومیة ألجل العراقأعلنت 

العراق، عن ستة أعضاء في مجلسها التنفیذي الجدید: دیبماال محاال لمنظمة میرسي �ور�س (رئیسة)؛ وسكوت بوهلنجر، عاملة في 
خزانة؛ و�لیس مادوش، میرسي هاندز نائبًا لمنظمة انسو؛ وولف جانج غر�سمان لمنظمة مجلس الالجئین النرو�جي �صفة أمین ال

(سكرتیر)؛ وفیسنتسیلیس، عضوًا في منظمة العمل لمحار�ة الجوع؛ ود�س �الرك، لمنظمة زوا (عضو). سوف �جتمع المجلس 
الجدید �شكل دوري لوضع االستراتیجیة ومراقبة التنفیذ وتوجیه القرارات التي یتخذها فر�ق لجنة تنسیق المنظمات غیر الحكومیة 

 جل العراق، في حین سیواصل المدیر التنفیذي السید آرون مور قیادة األنشطة الیومیة للجنة.أل
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Millions US$

Paid Contribution Commitment Funding gap
ملیون دوالر مع عدم تحدید 107ملیون دوالر لمشاریع متعددة القطاعات و 16باإلضافة إلى ما ذكر أعاله ، ساھمت الجھات المانحة بمبلغ 

خطة االستجابة اإلنسانیة في العراق قطاعات معینة ضمن

 لمز�د من المعلومات، یرجى االتصال على
 oleary@un.org، رئیس مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة على أیدن أولیري 

 | www.unocha.org/iraq | www.unocha.orgو�مكن الحصول على النشرات اإلنسانیة لمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة من خالل ز�ارة المواقع التالیة: 
www.reliefweb.int 
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