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Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. 

We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. 
www.unocha.org 

 :المحتو�ات 
 الیوم العالمي للعمل اإلنساني •

 زور دهوكتالشؤون اإلنسان�ة  ةمنسق •
 العودة إلى د�الى •
 انفجار ذخائر في األن�ار •
 لصندوق التمو�ل اإلنساني في العراق المع�اري التخص�ص  •

•  

 

 الیوم العالمي للعمل اإلنساني

. ُ�حتفل �الیوم 2020آب/ أغسطس  19في  اإلنسانياحتفل العاملون في المجال اإلنساني �الیوم العالمي للعمل 

العالمي للعمل اإلنساني سنوً�ا، وله صدى خاص في العراق، حیث حددته الجمع�ة العامة لألمم المتحدة في ذ�رى 

. وقد تم االحتفال �ه رسمً�ا ألول مرة في عام 2003أغسطس  آب/ 19الهجوم على فندق القناة في �غداد، في 

2009 . 

 

الذین  اإلنسان�ة اإلشادة �التجارب الیوم�ة لعمال اإلغاثة ، تمت2020في عام وم العالمي للعمل اإلنساني الی في

شكل   في جم�ع أنحاء العالم. في العراق، �ما هو الحال في أي مكان آخر،  الضعفاءكرسوا ح�اتهم لخدمة األشخاص  

 اإلغالق والقیود المفروضة على الحر�ة،  اتوس�اقتحدً�ا آخر �جب معالجته والتغلب عل�ه،  انتشار فیروس �ورونا

اعتمدت العمل�ات أكثر من أي وقت مضى على الموظفین الوطنیین والشر�اء العراقیین المحلیین. �عمل العاملون   حیث

، توفیر مساحات آمنة للنساء والفت�اتفیروس �ورونا، و في المجال اإلنساني في العراق على منع واحتواء وعالج 

أنحاء البالد. �ساعد عمال اإلغاثة في  مختلفتقد�م إمدادات الم�اه والصرف الصحي والنظافة الصح�ة للنازحین والالجئین في ، و استمرار حصول األطفال على التعل�مضمان و 

على قیود الوصول من خالل إنشاء طرق نقل جدیدة ومراكز  إعادة بناء منازل النازحین، وتوفیر الوثائق القانون�ة الحیو�ة ألولئك الذین �حاولون إعادة بناء ح�اتهم، والتغلب

 لوجست�ة.

، سیتطلب األمر المز�د من اإلبداع والمرونة إلنجاز المهمة. یوفر الیوم فیروس �ورونابینما یتك�ف العاملون في المجال اإلنساني مع "الوضع الطب�عي الجدید" للعمل في س�اق 

 لفت االنت�اه إلى هذا االبتكار والعمل الجاد للشر�اء في العراق وحول العالم.العالمي للعمل اإلنساني فرصة سنو�ة ل

 

 

 

 

 

 

 مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسان�ة في العراق 

 النشرة اإلنسان�ة 
 2020آب، أغسطس/ 

توزیع مستلزمات النظافة الشخصیة ومعدات الحمایة الشخصیة على األسر النازحة في 
  .مخیمات األنبار

 [مصدر الصورة: میرسي كوربس]
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 زور دهوكتالشؤون اإلنساني  ةمنسق

 سولورانو، دهوك-للشؤون اإلنسان�ة التي وصلت حدیًثا، إیر�نا فو�اكوفازارت منسقة األمم المتحدة 

برفقة رئ�س مكتب أوتشا ومساعد ممثل المفوض�ة لشؤون الحما�ة.   ، 2020آب/ أغسطس    24في  

أكثر من أي تستض�ف محافظة دهوك أكبر عدد من النازحین في إقل�م �ردستان العراق، 

 أر�ع أقض�ة سكن�ة فينازح في  155،000 تستض�ف مخ�ماً  16شخص. هناك  360،000

عقرة والش�خان. ومع ذلك، فإن غالب�ة نازحي دهوك �ع�شون خارج في  شمال نینوى    وأقض�ةدهوك  

المخ�مات الرسم�ة في مستوطنات غیر رسم�ة أو داخل المجتمعات المض�فة. نزح معظمهم �عد 

ي المائة من النازحین داخل�ًا هم ف 90؛ أكثر من 2014احتالل داعش لألراضي العراق�ة في عام 

من اإلثن�ة األیز�د�ة، والذین ینحدرون من قضاء سنجار في محافظة نینوى. تستض�ف دهوك 

 الجئ سوري في المخ�مات وغیر المخ�مات. 85،000أ�ًضا ما �قرب من 

 
إلى الحاجة إلى ز�ادة الجهود لتحدید الحلول الدائمة المناس�ة  تالشؤون اإلنسان�ة مع محافظ دهوك لمناقشة الوضع اإلنساني في جم�ع أنحاء المحافظة، وأشار  ةمنسق تالتق

فیروس خ�م والصعو�ات التي تمت مواجهتها خالل جائحة للنازحین حیث التقوا �إدارة المخ�م وقادة المجتمع، وناقشوا الظروف المع�ش�ة في الم 1للنزوح. وزار الوفد مخ�م �برتو 

 لالجئین. 2. �ما زار الوفد مخ�م دومیز كورونا

 

ن الذین �ع�شون في مستوطنات یالنازح�عض  تشمل التحد�ات التي یواجهها النازحون في دهوك النزوح المطول وانخفاض عدد الخدمات والدعم المتاح �سبب قیود التمو�ل. �ع�ش  

مثل الم�اني غیر المكتملة. لطالما �انت فرص �سب الع�ش محدودة �النس�ة للنازحین داخل وخارج المخ�مات، وهي الظروف التي  مساكن غیر مالئمة للسكنة في غیر رسم�

المناهج العر��ة، والتي یتم تدر�سها �شكل أساسي من قبل . �التوازي مع ذلك، واجه األطفال النازحون فجوات تعل�م�ة �سبب نقص المعلمین في فیروس �وروناتفاقمت مع ظهور 

 معلمین متطوعین ال یتلقون أي رواتب من وزارة التر��ة والتعل�م.

 

المنازل، ووجود میل�ش�ات في مناطقهم األصل�ة، وتدمیر  في ال�قاء في حالة نزوح �سبب عدم االستقرار الس�اسي واألمني  وعلى الرغم من ذلك، أعرب العدید من النازحین عن نیتهم  

األلغام األرض�ة والذخائر غیر مختلفة، ونقص الخدمات األساس�ة، ومحدود�ة الفرص لتولید الدخل. العائالت النازحة من جنوب سنجار قلقة أ�ًضا من المخاطر المحتملة من 

ودة في السنوات األخیرة. ووفًقا للروا�ات المتناقلة، أشار العائدون إلى تحسن عائلة من دهوك إلى سنجار خالل الص�ف، وهي أكبر حر�ة ع 2،600المنفجرة. عادت حوالي 

فیروس جراء  حر�ة  الللعودة، فضًال عن العامل الدافع للقیود المفروضة على    ، والتي �انت دافعاً ، و�زالة األلغام / العبوات الناسفة، و�عادة تأهیل البن�ة التحت�ة العامةالوضع األمني

تقار�ر عن عودة أفراد إلى مناطق ذات تشیر �عض ال، حیث للعودة �شكٍل �بیرٍ التي �انت ُت�قي �عض العائالت منفصلة. ومع ذلك، �انت �عض المناطق غیر مستعدة ، و كورونا

 خدمات أساس�ة محدودة مثل الرعا�ة الصح�ة واألسواق والم�اه والكهر�اء.

 

 منسقة الشؤون اإلنسانیة: ایرینا فویاكوفا 
 .زیارة مخیم دومیز لالجئین السوریین في محافظة دھوك

[ : أوتشامصدر الصورة ] 
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 العودة إلى د�الى

عن خمس حر�ات عودة   2020  أغسطس  /آب  11أعلنت السلطات في محافظة د�الى بتار�خ  

. العائالت التي 2020آب  20و 11أسرة في المحافظة بین  1،400تضم ما �صل إلى 

والسعد�ة   المقداد�ةحصلت على تصر�ح أمني من ق�ادة عمل�ات د�الى س�عودون إلى مواقع في  

من داخل  حر�ة العودةوج�ارة وجلوالء و�ني ز�ن بهروز. �ان هذا جدیًرا �المالحظة ألن 

فرًدا  30النصف األول من العام، حیث عاد  نسبً�ا خاللت ضع�فة المخ�مات وخارجها �ان

 50،000. تستض�ف د�الى حوالي 2020یونیو حز�ران/ و  2020أبر�ل ن�سان/ فقط بین 

غالب�ة النازحین و�نَّ  ؛  2015-2014داعش في    من الذین نزحوا �سبب هجمات تنظ�م  نازح من

؛ و�حسب مجموعة 2015في د�الى هم من مواقع داخل المحافظة لم تشهد أي عودة منذ عام  

العمل الخاصة �العائدین، فإن هذا یرجع إلى انعدام األمن ونقص الخدمات األساس�ة والتوترات 

 القبل�ة ونقص فرص العمل وتوقف العودة.

 

أسرة إلى  328أسرة فقط (  399ى اآلن عن عودة أسرة، إال أن مصفوفة تت�ع النزوح التا�عة للمنظمة الدول�ة للهجرة أفادت حت 1،400على الرغم من اإلعالن األولي عن عودة 
الحلول الدائمة في  أسرة إلى السعد�ة). خارج هذین الموقعین، لم یتمكن النازحون �عد من العودة ألس�اب متنوعة تمثل �عض التحد�ات األكبر مع االنتقال إلى 71و المقداد�ة

من الحكومة، ووجود الجهات المسلحة التي ال تسمح في �عض األح�ان �مواصلة العودة. �شكل عام، تعتبر الظروف العراق، �ما في ذلك عدم توفر التعو�ضات والمساعدة المال�ة  
ن دعم مادي �بیر من السلطات أو في مناطق العودة صع�ة للغا�ة، مع تدمیر �بیر للبن�ة التحت�ة العامة والمالجئ الخاصة. وقد تمت عمل�ات العودة التي حدثت حتى اآلن دو 

لمجتمعات المستقبلة. تواجه السلطات لمنظمات اإلنسان�ة، التي لها وجود محدود في المحافظة. في �عض المواقع المحددة، خلقت عمل�ات العودة المخطط لها توترات �بیرة داخل اا
دول�ة لتقد�م المساعدة لألسر التي تنوي العودة وتلك التي عادت وقد سعت للحصول على الدعم من الجهات ال ، المحل�ة تحد�ات في استئناف الخدمات العامة �سبب قیود التمو�ل

 �الفعل.

 

 7الذخائر غیر المنفجرة تنفجر �القرب من مستوطنة الكیلو 

داعش تنظ�م ُ�عتقد أنها من مخلفات الصراع ضد  -، انفجرت عبوة ناسفة 2020آب / أغسطس  21في 

العشوائ�ة في األن�ار، مما أسفر عن مقتل ثالثة أطفال.  7في منزل مهجور �القرب من مستوطنة �یلو  -

وة الناسفة �فأس، مما العب وأشارت التقار�ر إلى أنهم قاموا �ضربكان األطفال یلعبون �القرب من المنزل، 

أدى إلى انفجارها. وفًقا للشر�اء، �عد هذا االنفجار الرا�ع عشر للمتفجرات من مخلفات الحرب / الذخائر 

 . 2020غیر المنفجرة في المحافظة خالل عام 

 

في  7تنسیق الشؤون اإلنسان�ة �عثة مشتر�ة بین الو�االت إلى مستوطنة �یلو األمم المتحدة ل م مكتبظّ نَ 

 2012للمساعدة في تحدید فجوات الخدمة. تم بناء الموقع، وهو مجمع سكني، في عام    2020مارس  ذار/  آ

داعش   تنظ�م  ، س�طر2014من قبل وزارة اإلسكان والتعمیر الستضافة موظفي الحكومة وعائالتهم. في عام  

لقصف شدید حتى  على المنطقة وحول المجمع السكني إلى قاعدة عسكر�ة. خالل النزاع، تعرض المجمع

. الظروف المع�ش�ة محفوفة �المخاطر، حیث تضررت الممتلكات �شدة 2016مایو أ�ار/ استعادته في 

 وهناك عالمات تحذیر�ة حول وجود ذخائر غیر منفجرة.

 

، 7�یلو منطقة  في �ع�شون فرًدا)  4،044أسرة (  484، سجل الشر�اء 2020مارس آذار/ اعت�اًرا من 

و / أو األسر التي لدیها أفراد �عانون من إعاقات  نساء�ما في ذلك عدد �بیر من األسر التي تعیلها 

7، مستوطنة كیلو بالسكان بنایة مأھولة  
[ : ھیالري ستاوفر، أوتشامصدر الصورة ] 

دیالى   المقدادیة فيممتلكات مھدمة في قضاء   
[ : أوتشا مصدر الصورة ] 



 
August 2020 Humanitarian Bulletin | 4 

 

 
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

www.unocha.org 

 االجتماعي، �ما في ذلك  �التالحمتعلقة  وأمراض مزمنة. تشمل العق�ات المبلغ عنها التي تحول دون العودة إلى مناطقهم األصل�ة تدمیر المساكن في المنطقة األصل�ة والقضا�ا الم

 القبل�ة. والمشاكلوالوصم  داعش تنظ�ماألشخاص الذین ُ�عتقد �أن لدیهم صالت مع 

 

عقدة وواسعة النطاق وتتجاوز قدرة الموارد الحال�ة على معالجتها. أعطت الحكومة المتحدة لألعمال المتعلقة �األلغام، فإن مشكلة خطر المتفجرات في العراق مُ  األمم لدائرةوفًقا 

اس�ة قبل تنفیذ أي أعمال إعادة تأهیل أو إعادة إعمار للبن�ة الوطنیون والدولیون األولو�ة إلزالة مخاطر المتفجرات �اعت�ارها "الخطوة األولى" األس الشأنواألمم المتحدة وأصحاب 

لعبوات الناسفة القد�مة هي واحدة من التحت�ة الرئ�س�ة أو الم�اني السكن�ة. ذ�رت المنظمات اإلنسان�ة أن الذخائر غیر المنفجرة / المتفجرات من مخلفات الحرب �ما في ذلك ا

 داعش في محافظة األن�ار.تنظ�م التي �انت تحت س�طرة التهدیدات األمن�ة الرئ�س�ة في المناطق 

 

 

 2020لعام   للعراق التخص�ص المع�اري األول لصندوق التمو�ل اإلنساني

تم إطالق أول تخص�ص ق�اسي لهذا العام لصندوق التمو�ل اإلنساني في العراق في 

، و�هدف إلى دعم األنشطة ذات األولو�ة لخطة االستجا�ة اإلنسان�ة 2020أ�ار/ مایو 

التي تساهم أ�ًضا في ز�ادة الوقا�ة من فیروس �ورونا المستجد واالستجا�ة  2020لعام 

، تم االنتهاء من تخص�ص 2020أغسطس آب/ ا من له �سرعة في العراق. اعت�ارً 

ملیون دوالر أمر�كي، ودعم ثمان قطاعات تنفذ أنشطة في المقام األول خارج  12.3

صندوق المخ�مات والمواقع األخرى المحرومة. من خالل هذا التخص�ص، یواصل 

ت الصفقة تعز�ز نهج االتحاد الذي یهدف إلى تعز�ز التزاماالتمو�ل اإلنساني في العراق  

الكبرى �شأن التوطین من خالل تعز�ز مشار�ة الشر�اء الوطنیین وقدراتهم على 

في المائة من إجمالي المخصصات  30االستجا�ة. من خالل هذا النهج، یتم صرف 

منظمة  42مشروًعا نفذتها  20للمنظمات غیر الحكوم�ة الوطن�ة. تمول المخصصات 

 5منظمة وطن�ة غیر حكوم�ة و 16�ة ومنظمة غیر حكوم�ة دول 20�ما في ذلك 

 و�االت تا�عة لألمم المتحدة ومنظمة واحدة للصلیب األحمر / الهالل األحمر.


