
 
 

 

 

       

 

  

  
  

 
 
  
   

     
  

 

 
 

 النشرة اإلنسانية
في العراق   

 آذار 26الصادرة في  كانون الثاني وشباط وآذار
 
 
 

 
 في هذا العدد

 العواصف الشتوية تسبب أضرار. 1ص
 بعثة المنسق اإلنساني إلى السليمانية .2ص
 استمرار تحديات الوصول. 3ص
 برنامج األغذية العالمي يقلل من فترة التوزيع. 4ص
 القياسي األول لصندوق التمويل اإلنساني للعراق صالتخصي .4ص

 
 

    

 نشر تقرير االحتياجات اإلنسانية وخطة االستجابة اإلنسانية 
تقرير  وخطة االستجابة اإلنسانية للعراق. وجد 2019تم نشر تقرير االحتياجات اإلنسانية لعام 

مليون شخص بحاجة إلى  6.7بأن هناك ما يقدر بنحو  2019 لعام االحتياجات اإلنسانية
مليون شخص من النازحين. تم تحديد مجموعة  1.8المساعدة اإلنسانية، بما في ذلك حوالي 

من شواغل الحماية الُملّحة، بما في ذلك االنتقام من األشخاص الذين ُيعتقد بانتمائهم لجماعات 
لقسرية والمبكرة والمعرقلة؛ ونقص الوثائق المدنية؛ متطرفة؛ والعنف العرقي الطائفي؛ والعودة ا

والنازحون والعائدون الذين يحتاجون إلى دعم نفسي اجتماعي متخصص؛ وزيادة تلوث الذخائر 
غير المنفجرة باألرض )بما في ذلك منازل السكان(؛ وقضايا اإلسكان واألراضي والممتلكات. 

ش من بين أهم االحتياجات التي ذكرها كل من النازحين والعائدين إلى تعد التحديات التي تواجه تأمين فرص كسب العي
 ديارهم.

  
  مليون دوالر أمريكي لتلبية احتياجات 701تسعى خطة االستجابة اإلنسانية للحصول على 

 مليون شخص وتنفيذ عمليات إنسانية تندرج تحت ثالثة أهداف استراتيجية وهي: 1.75
 صراع نحو حلول دائمة؛( االنتقال بعد انتهاء ال1)

 ( ضمان مركزية الحماية؛ 2)

 ( تعزيز التخطيط والتأهب لحاالت الطوارئ 3)

 مادية هطول أمطار غزيرة يسبب فيضانات وأضرار
تسببت األمطار الغزيرة الموسمية في شهري شباط/ فبراير 
وآذار/ مارس بسلسلة من الفيضانات التي تسببت في حدوث 

 التحتية في مختلف أنحاء شمال العراق.أضرار جسيمة للبنية 

وفي مطلع شهر شباط، تسببت العواصف العنيفة في محافظة 
صالح الدين إلى ارتفاع في منسوب نهر دجلة فوق ضفافه 
وغمر الجسور العائمة في مدينة الشرقاط وحولها، األمر الذي 

لنهر دون وجود أي طرق أّدى إلى عزل السكان على جانبي ا
بديلة للعبور. وأفاد الشركاء الميدانيون في المجال اإلنساني 

 أبرز األحداث
نشر تقرير االحتياجات اإلنسانية وخطة  •

 االستجابة اإلنسانية 
استمرار عملية استبدال الخيام في  •

 نينوى 
مفوض االتحاد األوروبي يزور  •

مدارسة ومستشفى ومحطة لمعالجة 
 المياه في الموصل

آخر المستجدات حول تنفيذ األنشطة  •
اإلنسانية وصندوق التمويل اإلنساني 

 للعراق.
 

د مليون  األعدا ل ا  ب
76. م األشخاص المحتاجين  

عدد األشخاص 
 المستهدفين للمساعدة

75.1 م  

في  عدد النازحين
 المخيمات

5.0 م  

خارج النازحين عدد 
 المخيمات

م 55.0  

الضعفاء عدد األشخاص 
في المجتمعات  جدا  

 المضيفة

 0.2 م

م 0 ينالعائدعدد  .5 

 2019لعام  خطة االستجابة اإلنسانية للعراق المصدر: 

 تمويل
ة ي ن سا ن إل ا ة  ب جا ت س ال ا ة   خط

 مليون  701.2  
)بالدوالر  2019لعام المبلغ المطلوب 

(األمريكي  
 مليون دوالر  30.1التمويل المستلم:

 2019آذار/ مارس  25اعتبارا  من 
 http://fts.unocha.org المصدر:
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على طرق بديلة.  يا  جار بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود حيث تأخرت عمليات الوصول كثيرا  بينما كان البحث 
ضى إلى السفر إلى المراكز الصحية باإلضافة إلى ذلك، انقطع طريق الوصول إلى المستشفى المحلي، مما اضطر المر 

في الحويجة وكركوك، وهي على بعد أكثر من ساعة. وخضعت الجسور إلصالحات مؤقتة، ولكن هناك حاجة إلى حل 
 طويل األجل.

وفي سياق متصل، في منتصف وأواخر شهر آذار، أدت األمطار الغزيرة في الموصل وحولها إلى إغالق خمسة جسور 
نينوى، مما أثار المخاوف بشأن التأخير في تسليم المساعدات من الموصل إلى مخيمات النازحين رئيسية في محافظة 

 في نينوى:

  وفقييووو
 جسر النصر )عائم يربط بين شرق وغرب الموصل(

 جسر الحرية )عائم يربط بين شرق وغرب الموصل(

 جسر القناطر )عند نهر الخوصر(

 جسر السويس )عند نهر الخوصر(

 القيارة )عائم يربط طريق مخمور بالقيارة(جسر 

 
 إعادة فتح الجسور العائمة فور انحسار منسوب المياه.

ا في غرق   بعطلة عيد آذار/ مارس حيث كانت العائالت تحتفل 21الموصل في  في العبارة في نهر دجلة ُيعتقد أن مستويات المياه العالية ساهمت أيض 
والممثل الخاص لألمين  أعرب األمين العاموقد المدني لهذه الكارثة.  شخص. استجابت قوات الدفاع 100نوروز الربيعية، إذ أودى الحادث بحياة حوالي 

 العام عن أسفهما وعرضا دعم األمم المتحدة لجهود اإلنقاذ الوطنية حسب الحاجة.
  

 بما في ذلك الكوارث الوطنية يعد أحد األهداف االستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية لعامإنَّ تعزيز التخطيط والتأهب لحاالت الطوارئ، 
2019. 

 زيارة المنسق اإلنساني إلى محافظة السليمانية
شباط/  26زارت السيدة مارتا رويدس، المنسق اإلنساني للعراق محافظة السليمانية في 

فبراير. التقى وفدها مع محافظ السليمانية وزار مخيم أشتي للنازحين في منطقة عربت. 
ركزت المناقشات على تطبيع وضع النزوح واستكشاف طرق لدعم إعادة اإلدماج والعودة. 

٪ منهم خارج المخيمات 90نازح، يعيش  150،000يوجد في محافظة السليمانية حوالي 
تنفيذ حلول دائمة في السليمانية، بما في ذلك دمج النازحين الرسمية. كان المحافظ يدعم 

في المجتمعات المضيفة، مع االعتراف بوجود عقبات لوجستية. كما أشار المحافظ إلى أن 
هناك حاجة لبناء قدرة السليمانية على معالجة التخطيط والتأهب للكوارث الطبيعية، مثل 

 الزالزل، التي تتكرر في المنطقة.

 الصورة: الهالل األحمر العراقي

المتحدة للسكان األممصندوق الصورة:   
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 االحتياطي التابع لصندوق التمويل اإلنساني للعراقالمالي  تخصيصال
بعد التشاور مع مجموعة المأوى، تقرر استخدام التخصيص االحتياطي من صندوق التمويل اإلنساني للعراق 

إن العديد من الخيام التي  خيمة في مخيمي جدعة والقيارة في محافظة نينوى. 23،150لدعم استبدال 
تستخدمها مخيمات النازحين في العراق كانت قيد االستخدام ألكثر من ثالث سنوات، متجاوزة  بذلك العمر 
االفتراضي بكثير. كان هناك بعض التوقعات بأن حكومة العراق قد تشارك في أنشطة استبدال الخيام، لكن 

كشفت أن عدد اإلمدادات المتاحة  2019ائل شباط/ فبراير المناقشات مع وزارة الهجرة والمهجرين في أو 
لديها أقل مما كان يعتقد في البداية. وبعد التشاور مع الفريق اإلنساني للشؤون اإلنسانية والمجلس االستشاري 

الل النصف األول من عام خيمة، مع االنتهاء من المشروع خ 23،150لصندوق التمويل اإلنساني للعراق، تقرر إصدار مناقصات لشراء وتركيب 
 ماليين دوالر أمريكي. 7مقابل العمل" للعمال النازحين في جدعة والقيارة. وتبلغ تكلفة المشروع  النقد. وستشمل عمليات تركيب الخيام "2019

 

 بعثة مشتركة بين منسق الشؤون اإلنسانية ومفوضية االتحاد األوروبي إلى الموصل 
شباط / فبراير، ساعد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون  22-21بتأريخ 

اإلنسانية في تنظيم وتسهيل بعثة إنسانية لمدة يومين إلى الموصل من قبل 
المفوض األوروبي للمساعدة اإلنسانية وإدارة األزمات، السيد نائب رئيس 

الحالية  وزراء بلجيكا، ومنسق الشؤون اإلنسانية، لفهم األولويات اإلنسانية
والمرتقبة في العراق. وخالل البعثة، زار الوفد مدرسة ترعاها اليونيسف في 

وهو المركز الصحي  -الموصل، ومستشفى لمنظمة الصحة العالمية 
ومحطة لمعالجة المياه تابعة للجنة الدولية  -الوحيد الذي يعمل في المدينة 

وروبي على للصليب األحمر. أكد المفوض السامي ومفوض االتحاد األ
أهمية ضمان وصول المساعدات اإلنسانية إلى المحتاجين وأن خطط إعادة 
اإلعمار يجب تنفيذها في أسرع وقت ممكن. وفي اليوم الثاني، زار الوفد 

مخيم حمام العليل للنازحين، لمتابعة قضايا العنف الجنسي والرعاية الصحية اإلنجابية 
 ألمم المتحدة للسكان.في العراق، بما في ذلك عيادة صندوق ا

  

 إلغاء نقاط التفتيش الجمركية؛ واستمرار تحديات الوصول
، اإلبالغ عن نصب نقاط "رسوم جمركية" جديدة عند نقاط 2018تنسيق الشؤون اإلنسانية في أيلول/ سبتمبر األمم المتحدة ل بدأت المكاتب الميدانية لمكتب

المناطق الخاضعة إلدارة . وكانت تخضع جميع البضائع التي تمر من إقليم كوردستان إلى ةراق الفيدراليالعبور بين حكومة إقليم كوردستان وحكومة الع
إلى دفع رسوم جمركية. كان من الممكن إعفاء البضائع اإلنسانية، ولكنها كانت تحتاج وثائق إضافية من الحكومة الفيدرالية لإلعفاء  ةالفيدرالي ةالعراقالحكومة 

جاوز المطلوب عادة. وقد بدأ الشركاء في المجال اإلنساني في اإلبالغ بشكل متكرر عن حاالت قيود في الوصول عند نقاط التفتيش، وكانت الضريبي بما يت
ا أ 12إلى  4اآلثار بعيدة المدى. بعد ذلك استغرقت إجراءات االستيراد أربع مرات أكثر مما كانت عليه قبل إنشاء نقاط التفتيش الجديدة، ما بين  سبوع ا اعتماد 

نوية األولى على السلع التي سعى الشركاء إلى استيرادها. لم يتم تقديم أي سبب رسمي لفرض نظام التعريفة الجديد، لكن التوقيت تزامن مع الذكرى الس
اللوجستية ومنسق الشؤون اإلنسانية بالدعوة  الستفتاء استقالل إقليم كوردستان العراق. وشارك مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ومكتب المجموعة

شباط/  13أريخ على مستوى رفيع مع الشركاء المعنيين في مركز العمليات الوطني والمركز المشترك للتنسيق والرصد ووزارة الداخلية ووزارة المالية. وبت
المناطق التابعة لحكومة إقليم كردستان و المناطق التابعة لحكومة ن فبراير، تم استالم إخطار رسمي من مسؤولي الجمارك بأن نقاط التفتيش الجمركية بي

 العراق الفيدرالي قد ألغيت بموجب مرسوم صادر عن رئيس الوزراء.

 

Qayarrah / Photo Credit: OCHA 

 الصورة: يونامي
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على الرغم من هذه النتيجة اإليجابية، تستمر تحديات الوصول للعاملين في المجال اإلنساني 
مواجهة قيود الوصول المتعددة والمتداخلة، وخاصة في في العراق، والذين يتعين عليهم 

محافظتي نينوى وكركوك. بالتوازي مع التقارير المستمرة عن نقاط التفتيش المخصصة التي 
أقامتها جهات فاعلة أمنية متنوعة على طول الطرق الرئيسية في شمال البالد، هناك مشاكل 

أو العسكرية التي ترفض قبول أوراق مستمرة من مختلف السلطات على مستوى المحافظات 
الوصول الصادرة عن الحكومة االتحادية إلى المجتمع اإلنساني. تأخرت أنشطة األمم المتحدة 
والمنظمات غير الحكومية بل تم تعليقها في بعض المناطق، ألن الجهات الفاعلة في المجال 

ى تراخيص ثانوية من اإلنساني غير قادرة على االمتثال للعديد من طلبات الحصول عل
الجهات الفاعلة المحلية أو اإلقليمية. تم تشكيل لجنة مقرها مكتب رئيس الوزراء وكلفت 
بمراجعة وإعادة بناء النظام المتفق عليه وطنيا لتسهيل الوصول إلى المنظمات اإلنسانية. 

ات في هذا ويقوم مكتب األمم المتحدة برصد عملية تنسيق الشؤون اإلنسانية عن كثب والتطور 
 المجال.

 
 برنامج الغذاء العالمي يخفض دورة التوزيع إلى ستة أسابيع

أشار برنامج األغذية العالمي في منتصف شهر شباط/ فبراير بأنه بسبب وضع 
التمويل الحالي، سيبدأ توزيع المواد الغذائية في شهر آذار/ مارس وفق جدول زمني 

. باإلضافة إلى ذلك، سيتم تخفيض مدته ستة أسابيع )بدال  من توزيع شهري(
دوالر ا( للفرد إلى  17دينار عراقي )حوالي  20.000المساعدات النقدية للنازحين من 

دوالر ا( لكل فرد، بما في ذلك كل من القسائم  14دينار عراقي )حوالي  17،000
مع  اإللكترونية والمساعدة النقدية. كما أشار برنامج األغذية العالمي أنه كان ينسق

وزارة الهجرة والمهجرين لتغطية احتياجات المساعدات الغذائية في المخيمات وأنه 
سيحدد الحاالت الضعيفة المتضررة بهذه التدابير للتخفيف من مخاطر آليات المواجهة 

 السلبية.
 

وتشير التقارير الواردة من بعض المحافظات إلى أن انخفاض المساعدات الغذائية 
. على سبيل المثال، في منتصف شهر تحديدا   على بعض النازحين كبيرله تأثير 

تناول بعض وجبات الطعام آذار/مارس، أبلغ الشركاء في كركوك مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أن النازحين في المخيمات قد بدأوا عدم 
كتب لضمان استمرار حصص اإلعاشة لفترة أطول، وُيالحظ بأن النازحين يغادرون المخيمات للبحث عن عمل لتكملة قدرتهم على شراء طعام. يواصل م

 األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مراقبة األوضاع.

 

 المصدر: أوتشا

 المصدر: أوتشا
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 لصندوق التمويلالقياسي األول  التخصيص
 اإلنساني للعراق

مليون دوالر أمريكي  33.9قام منسق الشؤون اإلنسانية بتخصيص 
من صندوق التمويل اإلنساني للعراق في إطار التخصيص القياسي 

لدعم خطة االستجابة اإلنسانية في العراق لعام  األول لهذا العام
في أواخر وإعداد المشاريع بدأت عمليات تحديد األولويات  .2019

لضمان توفير األموال للشركاء للبدء بتنفيذ مشاريعهم في  2018عام 
أوائل كانون الثاني/ يناير. تتم مواءمة هذا التخصيص مع األهداف 

، ويدعم النازحين 2019االستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 
داخل وخارج المخيمات والعائدين و / أو المجتمعات المضيفة في 

لوية المحددة في مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة المواقع ذات األو 
محليا  لبناء القدرات. قام الدولية للهجرة وتقييم احتياجات المجموعات المتعددة. تم إعطاء األولوية للمشاريع الكبيرة القائمة على االتحادات والتي تضم مكونا  

منظمة  11منظمة غير حكومية دولية، و 25وكاالت تابعة لألمم المتحدة، و 6خالل مليون شخص من  1.2مشروع ا يستهدف  30هذا التخصيص بتمويل 
 سلطات محلية. 8غير حكومية، ومنظمة الصليب األحمر و

 

 التعاون مع هيئات التنسيق الحكومية استمرار 
كانون الثاني/ يناير، لمناقشة دمج المخيمات وإغالقها وقضية  24ترأس منسق الشؤون اإلنسانية االجتماع الدوري للجنة العودة للمحافظات لمحافظة األنبار في 

وزارة الهجرة والمهجرين،  اإلعادة القسرية المزعومة التي أثارها شركاء الحماية. وقد ترأس االجتماع مستشار محافظ األنبار لشؤون النازحين، إلى جانب ممثلين عن
ن اإلنسانية، ولجنة اإلغاثة الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، واليونيسيف، والمنظمات غير الحكومية كما حضر ممثلون من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤو 

 وكريمة ومستدامة. المحلية. تم تشكيل لجان العودة للمحافظات من قبل حكومة العراق والمجتمع اإلنساني لضمان أن تكون عملية عودة النازحين منتظمة وطوعية

ركاء ني / يناير، قام ممثلون عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية والمركز تنسيق األزمات المشترك في إقليم كردستان العراق وشكانون الثا 30وفي 
ذلك احتياجات فصل  بما في -آخرين في المجال اإلنساني بعقد منتدى التنسيق اإلنساني الفصلي في أربيل. ركز االجتماع على االحتياجات والتحديات اإلنسانية 

  .2019وكذلك الفجوات الحرجة في تقديم الخدمات والنازحين وخطة االستجابة اإلنسانية لعام  -الشتاء 

 

 ٪ منها خارج إطار خطة االستجابة اإلنسانية 73مليون دوالر من التمويل اإلنساني؛  112تلّقي 
مليون دوالر من إجمالي التمويل اإلنساني، وكان  111.8آذار/ مارس، تلقى العراق  24تى إلى أنه ح 2019يشير التحليل الذي تم إجراؤه في آذار/ مارس 

في المائة( منها كان  73مليون دوالر ) 87.1، و2019في المائة( ضمن أنشطة مرتبطة بخطة االستجابة اإلنسانية لعام  27مليون دوالر ) 30.1منها 
تب األمم المتحدة لنسيق الشؤون اإلنسانية رصد التمويل اإلنساني عن كثب في العراق، ويشجع جميع خارج إطار خطة االستجابة اإلنسانية. يواصل مك

 الشركاء والجهات المانحة على تسجيل تمويل الشؤون اإلنسانية بدقة لضمان الشفافية والمساءلة.

http://www.unocha.org/somalia
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 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 
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