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لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية 2020

االحتياجات واالستجابة المخططة
األشخاص المحتاجون

4.1

األشخاص المستهدفون

مليون

1.77

المنحنى ()2020-2015

مليون

أطفال

نساء

ذوي اإلحتياجات الخاصة

15% 46% 27%

خريطة:

ﺗﺮﻛ�ﺎ
دﻫﻮك
ﻧ�ﻨﻮى

ار��ﻞ

اﻟﺴﻠ�ﻤﺎﻧ�ﺔ

ﻛﺮﻛﻮك

ﺳﻮر�ﺎ

اﯾﺮان

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
د�ﺎ�
اﻻﻧ�ﺎر
�ﻐﺪاد
واﺳﻂ

�ﺎ�ﻞ

ﻛ��ﻼء

اﻷردن

اﻟﻘﺎدﺳ�ﺔ

ﻣ�ﺴﺎن

اﻟﻨﺠﻒ

ذي ﻗﺎر
اﻟ��ة
�
اﻟﻤﺜ�

اﻟﻤﻤﻠ�ﺔ اﻟﻌ���ﺔ اﻟﺴﻌﻮد�ﺔ

اﻟ���ﺖ
22,000
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن
أﺷﺨﺎص ذوي اﺣﺘ�ﺎﺟﺎت ﻣﺎﺳﺔ

أقليم أو مدين ٍة أو منطق ٍة أو فيما يتعلق بسلطاتها أو بترسيم حدودها.
إن التسميات المستخدمة والمواد المعروضة في التقرير ال تلمح ،بأي شك ٍل من األشكال ،عن رأي األمانة العامة لألمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بل ٍد أو ٍ
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اسنإلا ةباجتسالا ةطخ يف ةيسيئرلا دادعألا

األعداد الرئيسية في خطة االستجابة اإلنسانية
المتطلبات المالية حسب المجموعة والمجموعات المتعددة

االستجابة اإلنسانية من قبل الجماعات المستهدفة
المجموعات السكانية

المحتاجون

المستهدفون

المجموعة  /استجابة المجموعات المتعددة

المتطلبات
(بالدوالر األمريكي)

النازحون في المخيمات

 370.03ألف

 196.82ألف

ادارة وتنسيق المخيمات

 23.96مليون

النازحون خارج المخيمات

 916.75ألف

 428.95ألف

التعليم

 28.37مليون

العائدون

 2.85ألف

 1.18مليون

الدخل في حاالت الطوارئ

 15.67مليون

األمن الغذائي

 65.26مليون

الصحة

 60.31مليون

الحماية العامة ونزع األلغام وملكيات البيوت
واألراضي

 82.75مليون

حماية األطفال

 38.88مليون

العنف القائم على نوع الجنس

 29.51مليون

المأوى و اللوازم غير الغذائية

 43.18مليون

المياة والصرف الصحي

 43.76مليون

التنسيق والخدمات المشتركة

 15.00مليون

المساعدة النقدية متعددة األغراض

 73.16مليون

االستجابة السكانية حسب نوع الجنس
الجنس

المحتاجون

المستهدفون

النسبة المئوية
للمستهدفين

فتيان

 950.82ألف

 415.70ألف

23%

فتيات

 950.82ألف

 415.70ألف

23%

رجال

 1.12مليون

 487.99ألف

27%

نساء

 1.12مليون

 487.99ألف

27%

االستجابة اإلنسانية حسب العمر
العمر

المحتاجون

المستهدفون

النسبة
المئوية
للمستهدفين

أطفال ()17-0

 1.90مليون

 831.40ألف

46%

بالغون ()59-18

 2.07مليون

 903.69ألف

50%

كبار السن ()60+

 165.36ألف

 72.30ألف

4%

االستجابة االنسانية لألشخاص ذوي اإلعاقة
الجنس

المحتاجون

المستهدفون

النسبة المئوية
للمستهدفين

األشخاص ذوي
اإلعاقة

 620.10ألف

 271.11ألف

15%

االتجاهات التاريخية
االستجابة اإلنسانية ()2020 - 2014

المتطلبات المالية ()2020 - 2014

مقدرة بالمليون دوالر أمريكي

مقدرة بالمليون دوالر أمريكي

2019

2018

2017

املستهدفون )مليون(ض

2016

2015

املحتاجون )مليون(ض

2020

2019

2018

املتطلبات )بالدوالر ااألمرييك( مليون

2017

2016

2015

2014

التمويل املتلقى )بالدوالر ااألمرييك( مليون

* تشمل متطلبات تمويل الحماية كل متطلبات مناطق المسؤولية التي تشكل جزءا ً من مجموعة الحماية (قم بإدخال مناطق المسؤولية التي تم تحديدها بصفة خاصة لهذه االستجابة)
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لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية 2020

االستجابة حسب األهداف االستراتيجية

األشخاص المحتاجون

4.10

األشخاص المستهدفون

مليون

1.77

المتطلبات (بالدوالر األمريكي)

ماليين

520

سيستمر الشركاء في المجال اإلنساني في العراق في عام  2020بالتركيز على التأثير المتبقي
للصراع الذي امتد في الفترة ما بين  2017-2014مع تنظيم داعش ،بهدف مساعدة 1.77
مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة اإلنسانية .ستشمل األولويات مساعدة النازحين
الضعفاء الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى حلول دائمة وتلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية،
والعائدون الذين يعيشون في مناطق شديدة الخطورة وذوي االحتياجات الحرجة للحماية .تم
تصميم األهداف اإلستراتيجية للتصدي للعواقب اإلنسانية واالحتياجات التي تم تحديدها أثناء
عملية التقييم والتحليل المشترك ،بما في ذلك تحليالت السياق والوصول ،واتجاهات حركة
السكان ،والنظر بعناية في األحداث األخيرة ،بما في ذلك المواقف والسلوكيات والبيانات
من قبل الجهات الفاعلة اإلقليمية والوطنية والمحلية التي قد تؤثر على البيئة اإلنسانية.

الشركاء التنفيذيون

مليون

162

قد تتضرر االستجابة بعناصر غير متوقعة .إذ شهدت المظاهرات المستمرة ضد
كبيرا على العمليات
تأثيرا
الحكومة العراقية في الربع األخير من عام 2019
ً
ً
اإلنسانية حتى نهاية عام  .2019كما قد تؤثر االضطرابات المستمرة في شمال
شرق سوريا المجاورة على المشهد اإلنساني .من المتوقع أن يؤدي االنقسام السياسي
أو بين النظراء الحكوميين إلى تقويض قدرة الشركاء في المجال اإلنساني على خدمة
المحتاجين .مع تعثّر آلية تصاريح الوصول اإلنساني المعتادة والمنتظمة سابقًا في عام
 ،2019أصبح الوصول إلى المناطق ذات االحتياجات الشديدة جدا ً غير مؤكد .يمكن
أن يؤثر تنظيم داعش المتنامي على زيادة تدهور الوضع األمني .في موازاة ذلك،
قد تنشأ احتياجات غير متوقعة تتمثل بالمخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والزالزل.

تسترشد االستجابة بالعديد من افتراضات التخطيط :من المتوقع أن يستمر عدد النازحين
في المخيمات الرسمية في االنخفاض ،ال سيما بالنظر إلى المواقف المعلنة لحكومة
العراق بإغالق جميع المخيمات .ومع ذلك ،في ظل عدم وجود حلول دائمة ،من المتوقع
أن تستمر أعداد النازحين خارج المخيمات أو حتى تزيد ،كما هو الحال بالنسبة لعدد
العائدين الذين يعيشون في مناطق شديدة الخطورة والذين يحتاجون إلى المساعدة
اإلنسانية .وقد حدد تحليل االحتياجات نقاط الضعف بين المجتمعات المضيفة .ومع ذلك،
ترتبط نقاط الضعف هذه باحتياجات األشخاص النازحين في مناطق النزوح أو العودة،
وبالتالي تتم معالجتها من خالل برامج مجتمعية أوسع نطاقاً ،بدالً من برامج مجتمع
مضيف مستهدفة .وبالمثل ،حددت وثيقة النظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية لعام
 2020القضايا الحرجة المتعلقة بالمرونة واالنتعاش ،ولكن من خالل عملية التخطيط
االستراتيجي ،حيث أدرك العاملون في المجال اإلنساني أن قضايا المرونة واالنتعاش
ينبغي معالجتها بشكل أساسي من قبل الجهات الفاعلة في مجال التنمية واالستقرار.

الرقم
التسلسلي

الهدف االستراتيجي

S01

المشاكل الحرجة المتعلقة بالسالمة الجسدية والعقلية

 3.81مليونً

 1.65مليونً

 257.40مليونً

S02

المشكالت الحرجة المتعلقة بمستويات المعيشة

 3.81مليونً

 1.53مليونً

 247.40مليونً

األهداف االستراتيجية مجتمعة

-

-

 15.00مليونً

المشاكل الحرجة المتعلقة بالحماية

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

S01/S02
S03
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األشخاص
المحتاجون

األشخاص المستهدفون

المتطلبات (بالدوالر
األمريكي)

لوصولا ةيناكمإو ةيليغشتلا ةردقلا

القدرة التشغيلية
وإمكانية الوصول
المنحنى
()2020 - 2015

شركاء التنفيذ

162

OPERATIONAL
PARTNERS

TREND

105

ﺗﺮﻛ�ﺎ

ﺳﻮر�ﺎ

اﯾﺮان

اﻷردن

اﻟﻤﻤﻠ�ﺔ اﻟﻌ���ﺔ اﻟﺴﻌﻮد�ﺔ
ﻋﺪد �
اﻟ��ﺎء

اﻟ���ﺖ

70K
35K
10K

أﺷﺨﺎص ذوي اﺣﺘ�ﺎﺟﺎت ﻣﺎﺳﺔ
600K
350K
100K

أقليم أو مدين ٍة أو منطق ٍة أو فيما يتعلق بسلطاتها أو بترسيم حدودها.
إن التسميات المستخدمة والمواد المعروضة في التقرير ال تلمح ،بأي شكل من األشكال ،عن رأي األمانة العامة لألمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بل ٍد أو ٍ
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لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية 2020

لمحة عامة عن
استجابة المجموعة
سيتم تنسيق االستجابة اإلنسانية في عام  2020من خالل ثماني مجموعات تشغيلية
وقسم واحد للتنسيق والخدمات المشتركة .ستبقى االستجابة مر ّكزة على معالجة اآلثار
اإلنسانية للصراع العسكري  2017-2014مع تنظيم داعش ،وسوف تتكيف مع
الديناميات المتغيرة ،مثل عمليات دمج وإغالق مخيمات النازحين التي تقودها الحكومة.
عند إعداد نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية في العراق لعام  ،2020كان
اعتبارا من كانون الثاني/
هناك حوالي  370،000نازح يعيشون في المخيمات.
ً
يناير  ،2020انخفض العدد إلى  ،288،000ومن المتوقع أن يستمر هذا التصنيف
على مدار العام ،حيث يبلغ الرقم المتوسط المتوقع  250،000شخص يعيشون
في المخيمات .سيحدد الشركاء في المجال اإلنساني تقديم الخدمات والمساعدة
للنازحين في المخيمات وفقًا للمعايير الدُنيا الموضوعة ،والعمل عن كثب مع
لجان العودة في المحافظات لتسهيل العودة اآلمنة والطوعية والكريمة والمستدامة.
مع إدراك أن العديد من العائدين حديثًا سيواجهون احتياجات إنسانية حادة في مناطقهم
األصلية التي تكون فيها الظروف قاسية نتيجة للصراع األخير ،فإن الشركاء في
سبل
المجال اإلنساني سيواصلون تقديم الخدمات األساسية والمساعدة وكذلك تدخالت ُ
العيش األكثر أهمية من أجل العائدين األكثر ضعفا الذين يقيمون في المناطق الساخنة.
استراتيجية الخروج
بعد عامين من انتهاء الحرب ،انتقل العراق إلى مرحلة ما بعد الصراع .ال تزال
المساعدة اإلنسانية مطلوبة لتلبية احتياجات أكثر الفئات السكانية تضررا ً من الصراع.
مع التأكد من أن المساعدة اإلنسانية مركزة بإحكام وإعطاء األولوية لتلبية االحتياجات
اإلنسانية العاجلة ،سيقوم الشركاء أيضًا بتنفيذ أنشطة تهدف إلى زيادة المرونة وتهيئة
الظروف المواتية لتسليم الخدمات إلى النظراء الحكوميين وشركاء برامج التنمية.
ثالث

أعمدة

ستدعم

استراتيجية

خروج

الشركاء

في

المجال

اإلنساني:

التوطين ،بما في ذلك من خالل (أ) التدريب على المبادئ اإلنسانية والمعايير التقنية
والنُهج التشغيلية؛ (ب) نقل تقديم الخدمات من المنظمات غير الحكومية الدولية
أو الوطنية إلى الهيئات المحلية .سيتم دعم الشركاء الوطنيين من قبل الشركاء
الدوليين لتقديم استجابة إنسانية مبدئية ،وتقديم مساعدة محددة الهدف والقيام بالدعوة
مع المجتمعات والسلطات لتلبية االحتياجات المحددة .وفي نفس الوقت ،سوف
يستجيب الشركاء بشكل متزايد من خالل اآلليات القائمة على التواصل لضمان
أن تكون االستجابة محلية ومستدامة عند مغادرة المنظمات اإلنسانية الدولية.
بناء القدرات الحكومية ،بما في ذلك عن طريق توفير الدعم التقني والتدريب
للوزارات واإلدارات والمديريات ذات الصلة بهدف تعزيز الخبرة الفنية للسلطات
المحلية والوطنية من أجل تلبية االحتياجات اإلنسانية وتحديات الحماية وزيادة
وعيهم باالستجابة اإلنسانية وطرائق حاالت الطوارئ .سيدعم الشركاء أيضًا إنشاء
آليات رصد وجودة للرعاية واإلبالغ عن تطور جودة االستجابة فور حدوث التسليم.
تعزيز أواصر التنمية اإلنسانية ،من خالل دعم الجهود التي يبذلها مكتب المنسق
المقيم  /منسق الشؤون اإلنسانية ومبادراته للحلول الدائمة ،بقيادة المنسق المقيم
 /منسق الشؤون اإلنسانية ومستشار الحلول الدائمة ،من أجل تطوير خطة عمل
لحلول دائمة من شأنها أن تربط بين الجهود اإلنسانية واإلنمائية ،وتعيد الحاجة إلى
المساعدة اإلنسانية على المدى المتوسط والطويل ،مع تعزيز الروابط مع شركاء
التنمية واالستقرار ،خاصة في مناطق العودة ذات الظروف القاسية للغاية .سيستمر
الشركاء في العمل في هذا المجال من خالل استخدام أنظمة إحالة السكان المتضررين
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لالنتقال بسهولة إلى األنظمة القائمة مثل برنامج الحماية االجتماعية .ستشهد الوظيفة
المزدوجة للمنسق المقيم /منسق الشؤون اإلنسانية تعزيز الحوار والتنسيق بين الجهات
الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية ،بما في ذلك من خالل مجموعة العمل المعنية بالعائدين.
في النصف األول من عام  ،2020سيقوم المجتمع اإلنساني بمراجعة
البنية اإلنسانية في العراق وسيتشارك مع الشركاء وأصحاب الشأن
تحول لبعض المجموعات أو جميعها ،حسب االقتضاء.
للنظر في إجراء
ّ

ةعومجملا ةباجتسا نع ةماع ةحمل

متطلبات المجموعة ،السكان المحتاجون وأهداف خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020
المجموعة

المتطلبات
(بالدوالر األمريكي)

شركاء التنفيذ

ادارة وتنسيق المخيمات

 23.96مليون

15

4

التعليم

 28.37مليون

15

15

 1.22مليون

الدخل في حاالت الطوارئ

 15.67مليون

8

10

 2.40مليون

 54.00ألف

األمن الغذائي

 65.26مليون

4

8

 920.00ألف

 462.40ألف

الصحة

 60.31مليون

22

10

 2.80مليون

 1.25مليون

الحماية العامة ونزع األلغام وملكيات
البيوت واألراضي

 82.75مليون

31

22

 2.92مليون

 883.00ألف

حماية األطفال

 38.88مليون

38

12

 1.64مليون

 589.28ألف

العنف القائم على نوع الجنس

 29.51مليون

32

10

 1.29مليون

 403.29ألف

المأوى و اللوازم غير الغذائية

 43.18مليون

17

11

 2.40مليون

 524.75ألف

المياة والصرف الصحي

 43.76مليون

23

9

 1.85مليون

 889.36ألف

التنسيق والخدمات المشتركة

 15.00مليون

-

-

-

المساعدة النقدية متعددة األغراض

 73.16مليون

1

-

 368.85ألف

7

عدد األنشطة

األشخاص المحتاجون

األشخاص المستهدفون

 770.00ألف

 539.88ألف
 330.50ألف
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لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية 2020

تحليل االستجابة

عند تصميم االستجابة اإلنسانية لعام  ،2020تم النظر
في أحدث الحقائق وافتراضات التخطيط ال ُمنقّحة .ال
يزال السكان المستفيدون على حالهم إلى حد كبير خالل
السنوات الست الماضية .ومع ذلك ،ظهرت مجموعات
فرعية مختلفة متميزة من المستفيدين مع مرور الوقت
مع تطور السياق التشغيلي .بعد عامين كاملين من انتهاء
العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش ،استقرت البالد
إلى حد ما ،األمر الذي سمح لمزيد من الناس بالعودة
إلى ديارهم .ومع ذلك ،تباطأت معدالت العودة إلى حد
كبير في عام  ،2019مما كشف عن وجود عدد كبير
من النازحين (داخل وخارج المخيمات) الذين طال أمد
نزوحهم ألكثر من أربع سنوات والذين يكونون بطبيعة
الحال إما غير مستعدين أو غير قادرين على العودة إلى
مناطقهم .ستكون البرامج ألولئك الذين يعيشون في نزوح
مستمر  -وكثير منهم يكشفون عن نقاط ضعف محددة -
أكثر صعوبة وأكثر تكلفة من جهود االستجابة األولية في
عام  .2014وفي موازاة ذلك ،فإن التنقالت غير المتوقعة
ألعداد كبيرة من النازحين ،وخاصة في نينوى ،في الربع
األخير من عام ( 2019الذي نتج عن قرار الحكومة
العراقية غير المتوقع بإغالق عدة مخيمات للنازحين)
أثّرت على تخطيط االستجابة وغيّرت االفتراضات على
أساس أحدث تقييم الحتياجات المجموعات المتعددة.
مع انخفاض عدد األشخاص النازحين في المخيمات
بمعدل أسرع مما كان متوقعًا ،ازداد التخطيط المقابل
للنازحين خارج المخيمات والنازحين لمرة ثانية.

أصبح من الواضح أيضًا أثناء إعداد وثيقة النظرة
العامة على االحتياجات اإلنسانية لعام  2020أن
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السكان العائدين حديثًا (سواء عادوا طوعًا أو قسريًا)
إلى مناطق ذات احتياجات شديدة أو شديدة جدًا ال
يزالوا يعانون من مواطن الضعف وسيظلون بحاجة
إلى مساعدة إنسانية .حتى عندما كان العائدون حديثًا
قادرين على الحصول على سكن مستدام وبأسعار
معقولة (وهو أمر غير مضمون) ،ظل الكثيرون غير
قادرين على تلبية االحتياجات األساسية أو الوصول إلى
سبل العيش والخدمات
الخدمات األساسية بسبب نقص ُ
والتالحم االجتماعي واألمن .في ظل عدم وجود
خيارات واسعة النطاق ومستدامة للحلول الدائمة ،سيبقى
العائدون ال ُجدد في المناطق التي تتسم بالحاجة اإلنسانية
الكبيرة محتاجون إلى مساعدة إنسانية في عام .2020

ال تزال معالجة المسائل المتعلقة بالحماية للنازحين
والعائدين في العراق محط تركيز رئيسي للجهات الفاعلة
اإلنسانية في عام  .2020وقد تقرر أن من األفضل
معالجة هذا األمر من خالل تفعيل استجابة الحماية
بموجب الهدفين اإلستراتيجيين  1و( 2لدعم النتائج
اإلنسانية ذات الصلة بالرفاهية ومستويات العيش) ،مع
هدف استراتيجي شامل (الهدف االستراتيجي  )3يركز
على مركزية الحماية .ال يمكن للعاملين في المجال
اإلنساني أن يلعبوا سوى دور صغير في معالجة هذه
المخاوف األساسية ،ولكن دون اهتمام دائم ،ال يوجد
أمل في العودة إلى الحياة الطبيعية للسكان المتضررين.

الفجوات والقيود واضحة في تخطيط االستجابة .إن
إرهاق الجهات المانحة ووضع العراق كدولة ذات دخل
متوسط أعلى يجعل من الصعب جذب التمويل من أجل
التنمية ،وتحقيق االستقرار ،وتعزيز برامج التالحم
االجتماعي الواسعة النطاق ،وكلها ضرورية للغاية لسد
فترة االنتقال بعد انتهاء الصراع .ال تزال مواطن الضعف
قائمة بين المجتمعات المضيفة .ومع ذلك ،ترتبط هذه
االحتياجات باحتياجات النازحين في مناطق النزوح أو
العودة ،وبالتالي يتم معالجتها من خالل البرامج اإلنسانية
المجتمعية بدالً من البرامج اإلنسانية المستهدفة للمجتمع
المضيف .على هذا النحو ،ستركز العديد من المجموعات
على االستجابة المجتمعية ،مثل االستثمار في خدمات
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والتعليم التي
تفيد الجميع والبرامج المجتمعية التي تسهم في برنامج
التالحم االجتماعي والتعايش السلمي أو ترتبط بهما.

وبالمثل ،حددت وثيقة النظرة العامة على االحتياجات
اإلنسانية لعام  2020القضايا الحرجة المتعلقة بالمرونة
واالنتعاش .ومع ذلك ،في الوضع التشغيلي الحالي ،كان
هناك تضييق في نطاق العمل اإلنساني بعيدا ً عن برامج
المرونة واإلنتعاش في اإلطار اإلنسانيَّ .
إن معالجة
مثل هذه المشكالت بشكل أفضل يكون مع الجهات
الفاعلة في مجال التنمية واالستقرار والتي سيكون لديها
الوسائل والقدرة والخبرة الالزمة للتصدي لها .لسوء
الحظ ،لم يقم شركاء التنمية والشركاء الحكوميون بعد
بتوسيع نطاق البرامج اإلنسانية لمعالجة مثل هذه القضايا
بشك ٍل كافٍ  .تواصل جمعية األمم المتحدة استكشاف
الفرص لزيادة دعم االنتعاش والقدرة على التكيف
وقد تم استثمار قدرة إضافية للقيام بذلك .من المتوقع
أن يساعد مستشار الحلول الدائمة في مكتب المنسق
المقيم  /منسق الشؤون اإلنسانية في سد هذه الفجوات.

باجتسالا ليلحت

تنسيق وإدارة المخيمات
األشخاص المحتاجون

قطاع التعليم
المتطلبات (بالدوالر األمريكي)

األشخاص المستهدفون

 0.77مليون  539.88ألف 23.96

1.22

األشخاص المستهدفون

 330.50ألف 28.37

مليون

Zakho

دﻫﻮك

دﻫﻮك

ار��ﻞ

اﻟﺴﻠ�ﻤﺎﻧ�ﺔ

 $مليون

األشخاص المحتاجون

المتطلبات (بالدوالر األمريكي)

Zakho

ﻧ�ﻨﻮى

ار��ﻞ

ﻧ�ﻨﻮى

ﻛﺮﻛﻮك

 $مليون

ﻛﺮﻛﻮك

اﻟﺴﻠ�ﻤﺎﻧ�ﺔ

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
د�ﺎ�

د�ﺎ�

اﻻﻧ�ﺎر

اﻻﻧ�ﺎر

�ﻐﺪاد
�ﺎ�ﻞ

واﺳﻂ

�ﻐﺪاد

واﺳﻂ

ﻛ��ﻼء

ﻛ��ﻼء

�ﺎ�ﻞ
اﻟﻘﺎدﺳ�ﺔ

اﻟﻘﺎدﺳ�ﺔ
ﻣ�ﺴﺎن

ﻣ�ﺴﺎن
ذي ﻗﺎر

ذي ﻗﺎر

اﻟﻨﺠﻒ

اﻟﻨﺠﻒ
اﻟ��ة

اﻟ��ة

�
اﻟﻤﺜ�

�
اﻟﻤﺜ�

27,000

5,900

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن
أﺷﺨﺎص ذوي اﺣﺘ�ﺎﺟﺎت ﻣﺎﺳﺔ

الدخل في حاالت الطوارئ
األشخاص المحتاجون

2.40

األمن الغذائي

األشخاص المستهدفون

مليون

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن
أﺷﺨﺎص ذوي اﺣﺘ�ﺎﺟﺎت ﻣﺎﺳﺔ

54.00

المتطلبات (بالدوالر األمريكي)

ألف

15.67

 $مليون

األشخاص المحتاجون

0.92

األشخاص المستهدفون

 462.40ألف 65.26

مليون

دﻫﻮك

DUHOK

ار��ﻞ

ERBIL

اﻟﺴﻠ�ﻤﺎﻧ�ﺔ

AL-SULAYMANIYAH

 $مليون

Zakho

ﻧ�ﻨﻮى

ﻛﺮﻛﻮك

NINEWA

KIRKUK

المتطلبات (بالدوالر األمريكي)

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
SALAH AL-DIN

د�ﺎ�

DIYALA

�ﻐﺪاد

BAGHDAD

واﺳﻂ
BABIL

WASSIT

KERBALA

AL-ANBAR

ﻣ�ﺴﺎن

AL-QADISSIYA

MAYSAN
THI QAR

�ﺎ�ﻞ

ﻛ��ﻼء

اﻟﻘﺎدﺳ�ﺔ
اﻟﻨﺠﻒ

ذي ﻗﺎر

AL-NAJAF

اﻻﻧ�ﺎر

اﻟ��ة

AL-BASRAH
AL-MUTHANNA
70,000
People in need
People targeted

�
اﻟﻤﺜ�

9,100
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن
أﺷﺨﺎص ذوي اﺣﺘ�ﺎﺟﺎت ﻣﺎﺳﺔ
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لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية 2020

الحماية العامة ونزع األلغام وملكيات البيوت واألراضي

الصحة
األشخاص المحتاجون

2.80

األشخاص المستهدفون

1.26

مليون

المتطلبات (بالدوالر األمريكي)

مليون

دﻫﻮك

60.31

 $مليون

األشخاص المحتاجون

2.92

المتطلبات (بالدوالر األمريكي)

األشخاص المستهدفون

82.75 883.00
ألف

مليون

 $مليون

Zakho

DUHOK

ار��ﻞ

ERBIL

ﻧ�ﻨﻮى

اﻟﺴﻠ�ﻤﺎﻧ�ﺔ

AL-SULAYMANIYAH

ﻛﺮﻛﻮك

KIRKUK

NINEWA

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
د�ﺎ�

SALAH AL-DIN
DIYALA

اﻻﻧ�ﺎر

�ﻐﺪاد

BAGHDAD

�ﺎ�ﻞ

واﺳﻂ

ﻛ��ﻼء

KERBALA

BABIL

WASSIT

AL-ANBAR

اﻟﻘﺎدﺳ�ﺔ
ﻣ�ﺴﺎن

AL-QADISSIYA

MAYSAN

اﻟﻨﺠﻒ

THI QAR

ذي ﻗﺎر

AL-NAJAF

AL-BASRAH

اﻟ��ة

AL-MUTHANNA

�
اﻟﻤﺜ�

40,000

24,000

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن
أﺷﺨﺎص ذوي اﺣﺘ�ﺎﺟﺎت ﻣﺎﺳﺔ

حماية األطفال

العنف القائم على نوع الجنس

األشخاص المحتاجون

1.64

People in need
People targeted

المتطلبات (بالدوالر األمريكي)

األشخاص المستهدفون

38.00 589.27
ألف

مليون

دﻫﻮك

29.51 403.29
ألف

مليون

Zakho

 $مليون

دﻫﻮك
ار��ﻞ

ﻧ�ﻨﻮى

ار��ﻞ

اﻟﺴﻠ�ﻤﺎﻧ�ﺔ

 $مليون

األشخاص المحتاجون

1.29

األشخاص المستهدفون

المتطلبات (بالدوالر األمريكي)

ﻛﺮﻛﻮك

اﻟﺴﻠ�ﻤﺎﻧ�ﺔ

ﻛﺮﻛﻮك

ﻧ�ﻨﻮى

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

د�ﺎ�
د�ﺎ�

اﻻﻧ�ﺎر
�ﻐﺪاد

�ﻐﺪاد
واﺳﻂ

ﻣ�ﺴﺎن

�ﺎ�ﻞ

ﻛ��ﻼء

واﺳﻂ

اﻻﻧ�ﺎر

اﻟﻘﺎدﺳ�ﺔ

ذي ﻗﺎر

اﻟﻨﺠﻒ

ذي ﻗﺎر
اﻟ��ة

اﻟ��ة
�
اﻟﻤﺜ�

13,000
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن
أﺷﺨﺎص ذوي اﺣﺘ�ﺎﺟﺎت ﻣﺎﺳﺔ
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اﻟﻘﺎدﺳ�ﺔ

ﻣ�ﺴﺎن
اﻟﻨﺠﻒ

�ﺎ�ﻞ

ﻛ��ﻼء

�
اﻟﻤﺜ�

7,200
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن
أﺷﺨﺎص ذوي اﺣﺘ�ﺎﺟﺎت ﻣﺎﺳﺔ

باجتسالا ليلحت

المأوى واللوازم غير الغذائية
األشخاص المحتاجون

2.40

المياة والصرف الصحي
المتطلبات (بالدوالر األمريكي)

األشخاص المستهدفون

43.18 524.75
ألف

مليون

دﻫﻮك

ار��ﻞ
اﻟﺴﻠ�ﻤﺎﻧ�ﺔ

 $مليون

األشخاص المحتاجون

1.85

األشخاص المستهدفون

43.76 889.36
ألف

مليون

دﻫﻮك

Zakho

ار��ﻞ

ﻧ�ﻨﻮى

ﻛﺮﻛﻮك

المتطلبات (بالدوالر األمريكي)

اﻟﺴﻠ�ﻤﺎﻧ�ﺔ

 $مليون

Zakho

ﻧ�ﻨﻮى

ﻛﺮﻛﻮك

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
د�ﺎ�

د�ﺎ�

اﻻﻧ�ﺎر

�ﻐﺪاد
واﺳﻂ

�ﺎ�ﻞ

اﻻﻧ�ﺎر
�ﻐﺪاد
واﺳﻂ

ﻛ��ﻼء

اﻟﻘﺎدﺳ�ﺔ

ﻣ�ﺴﺎن

�ﺎ�ﻞ

ﻛ��ﻼء

اﻟﻘﺎدﺳ�ﺔ

ﻣ�ﺴﺎن

اﻟﻨﺠﻒ
اﻟﻨﺠﻒ

ذي ﻗﺎر

ذي ﻗﺎر
اﻟ��ة

اﻟ��ة
�
اﻟﻤﺜ�

19,000
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن
أﺷﺨﺎص ذوي اﺣﺘ�ﺎﺟﺎت ﻣﺎﺳﺔ

�
اﻟﻤﺜ�

41,000
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن
أﺷﺨﺎص ذوي اﺣﺘ�ﺎﺟﺎت ﻣﺎﺳﺔ
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ماذا لو عجزنا عن
االستجابة؟

نحن نخاطر بفقدان المكاسب التي حققناها حتى اآلن
في عام  ،2019استمر المشهد اإلنساني في التحول حيث غادر المزيد من
النازحين مواقع النزوح الرسمية .عاد بعضهم إلى مناطقهم األصلية ،في حين
نزح آخرون إلى أماكن جديدة خارج المخيمات .في عام  ،2019وصل 105
شريكا ً إلى أكثر من مليون شخص وقاموا بتقديم المساعدة اإلنسانية والحماية
في  1،258موقعًا .إذا فشلنا في تلبية احتياجات النازحين والعائدين الضعفاء
بشدة في عام  ،2020فإننا نجازف بالتضحية بالمكاسب التي تحققت حتى اآلن.
إننا نخاطر بإبقاء مئات اآلالف من النازحين العراقيين في ظروف معيشية غير
كريمة وغير آمنة ،األمر الذي يهدد استدامة عودتهم ويعيق انتقالهم إلى الحياة
الطبيعية.
سوف تتأثر السالمة الجسدية والعقلية لألُسر النازحة الضعيفة والعائدين المتضررين
بشدة من النزوح الذي طال أمده وفي مناطق العودة ،وال سيما األشخاص ذوو اإلعاقة،
كما ال تزال النساء والفتيات يعشن في بيئات غير آمنة .هناك عراقيل أمام الوصول
سبل تحقيق اعتمادهم على النفس .سيظل هؤالء األشخاص بحاجة
سبل العيش و ُ
إلى ُ
إلى مساعدة مستهدفة ومتخصصة ومستدامة من المجتمع اإلنساني لمنع االعتماد على
استراتيجيات المواجهة السلبية .وبدون مساعدة إنسانية ،من غير المحتمل أن يتمكن
النازحون والعائدون المعرضين للخطر بدرجة كبيرة من تحقيق االعتماد على الذات أو أن
يعيشوا في أمان وكرامة .هذا قد يجعلهم أكثر عرضة للتجنيد من قبل الجماعات المتطرفة.
سيستمر تعرض النازحين والعائدين النتهاكات الحماية التي تحول دون تحقيق حلول
دائمة وعودة مستدامة
االنتقام من األشخاص الذين يُعتقد بأن لديهم ارتباط مع الجماعات المتطرفة؛ والعودة
السابقة ألوانها والمعرقلة؛ وعدم وجود وثائق مدنية؛ والتلوث الكبير بالذخائر المتفجرة؛
وقضايا اإلسكان واألراضي والممتلكات ال تزال تعوق العودة المستدامة ،حيث يخشى
الناس العودة إلى مناطقهم األصلية .تؤثر القيود الشديدة المفروضة على الحركة في
المخيمات واالعتقال التعسفي على قدرة النازحين والعائدين على المشاركة في األنشطة
اليومية العادية وبالتالي وجودهم وكرامتهم .إذا فشلنا في تقديم المساعدة في مجال الحماية،
فهناك خطر حقيقي يتمثل في ترك أكثر الفئات ضعفا ً في العراق ،أو عدم القدرة على
العودة إلى ديارهم أو استئناف حياتهم الطبيعية في أمان وكرامة.
لن تتمكن الفئات السكانية الضعيفة من األُسر النازحة والعائدة من توفير احتياجاتها
األساسية وقد تلجأ إلى آليات المواجهة السلبية.
َّ
تعوق قدرة الفئات الضعيفة من السكان في المخيمات
إن خيارات ُ
سبل العيش المحدودة جدا ً ّ
ّ
وغيرها من مواقع النزوح والعودة ،وتقوض قدرة النازحين على تلبية احتياجاتهم األساسية
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بما في ذلك الحصول على الغذاء والمأوى والمالبس .كما َّ
إن نقص فرص الحصول على
المساعدة األساسية يدفع األسر الضعيفة إلى استخدام استراتيجيات سلبية للتغلب على
المشكالت ،بما في ذلك تسرب األطفال من المدارس؛ وزواج األطفال ،وتشغيل األطفال،
وممارسة الجنس للبقاء على قيد الحياة ،واالنخراط في أنشطة غير مشروعة ،أو هجرة
أسر بأكملهاَّ .
إن زيادة استخدام استراتيجيات المواجهة السلبية من شأنه أن يؤدي إلى مزيد
ً
من ضعف قدرات الفئات السكانية الضعيفة ،وبالتالي يؤثر على قدرة تعافيهم الحقا ،وقد
ينتج عن ذلك نتائج سلبية إضافية على مستوى الرفاه ومستوى العيش.

ال تزال القطاعات مثل الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم والسكن من
بين األكثر تضررا ً وضغطاً ،األمر الذي يؤثر على الوصول إلى الخدمات
نظرا الرتفاع مستويات األضرار التي لحقت بالبنية التحتية وبطء وتيرة إعادة
ً
ُ
بناء الخدمات االجتماعية واستئنافها ،ال يمكن لألسر المتضررة الوصول إلى
الخدمات األساسية بشك ٍل كافٍ  .ومن دون تقديم الخدمات اإلنسانية ،فإن السكان
المستضعفين سيواصلون ممارسة ضغوطهم على الخدمات المجهدة في مناطق
النزوح ومناطق العودة ،مما يؤثر على جودة وكمية الخدمات المتاحة .إن السكن
غير المالئم ،واالفتقار المستمر إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف
الصحي ،واالفتقار إلى التعليم سيؤثر سلبًا على العراقيين المستضعفين ويعيق
قدرتهم على التحول إلى شعب يعتمد على نفسه بمرونة كافية.

ةمهاسملا ةيفيك

كيفية المساهمة
المساهمة في خطة االستجابة اإلنسانية
للعراق

المساهمة من خالل الصندوق المركزي
لمواجهة الطوارئ

المساهمة من خالل صندوق التمويل اإلنساني
في العراق

لمعرفة المزيد حول نظرة عامة على
االحتياجات اإلنسانية للعراق ،وخطة االستجابة
اإلنسانية للعراق وتقارير الرصد ،والمساهمة
المباشرة في المنظمات المشاركة في الخطة،
يرجى زيارة:

يوفر الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت
ً
تمويل أوليًا سريعًا لألنشطة ال ُمنقذة
الطوارئ
للحياة في بداية حاالت الطوارئ ،ولعمليات
التمويل اإلنساني األساسية الضعيفة ،والتمويل
في األزمات الممتدة .يتلقى الصندوق المركزي
إلدارة حاالت الطوارئ الذي تديره أوتشا
مساهمات من مختلف الجهات المانحة  -معظمهم
من الحكومات ،ولكن أيضًا من الشركات الخاصة
والمؤسسات والجمعيات الخيرية واألفراد -
والتي يتم دمجها في صندوق واحد .يستخدم هذا
لألزمات في أي مكان في العالم .تعرف على
المزيد حول الصندوق المركزي وكيفية التبرع
عن طريق زيارة موقع الصندوق على

َّ
إن صندوق التمويل اإلنساني للعراق هو صندوق
مشترك قائم على أساس القُطر :وهو صندوق
تمويل إنساني متعدد المانحين أنشأه منسق اإلغاثة
في حاالت الطوارئ ويديره مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية على المستوى القُطري
تحت قيادة منسق الشؤون اإلنسانية .تدعم
الصناديق المشروعات ذات األولوية القصوى
للمستجيبين األفضل وضعًا (بما في ذلك
المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية
ووكاالت األمم المتحدة) من خالل عملية شاملة
وشفافة وتدعم األولويات المنصوص عليها في
خطط االستجابة اإلنسانية .هذا يضمن أن يكون
التمويل متاحا ً ويمنح األولوية محليا ً للجهات
األقرب للسكان المحتاجين .تعرف على المزيد
حول صندوق التمويل اإلنساني للعراق وكيفية
التبرع من خالل زيارة الموقع التالي على
www.unocha.org/iraq

www.humanitarianresponse.
info/en/operations/iraq

.www.unocha.org/cerf/donate

نینوى ،العراق
یشارك األطفال النازحون في األنشطة الترفیھیة في مركز للصحة العقلیة والدعم النفسي
واالجتماعي في مخیم حسن شام للنازحین.
 / © Raber Azizالمنظمة الدولیة للھجرة
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