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تخفيض حجم الخدمات الصحية في إقليم
كردستان العراق

•

تنقل األسر النازحة من مخيم ليالن  2إلى مخيم ليالن  1في كركوك في أواخر ديسمبر
 / 2019أوائل يناير  .2020المصدر :أوتشا ،محمد الجلبي

التوترات بين إيران والواليات المتحدة ت عم ق األزمة السياسية

دخلت المظاهرات الحاشدة ضد حكومة العراق شهرها الرابع في شهر كانون الثاني /يناير .تصاعدت التوترات داخل
البالد بشكل كبير في  31كانون األول /ديسمبر عندما تمكن آالف من أنصار ميليشيات ترتبط بإيران حسب التقارير

(وهم مجموعة تعتبر منفصلة عن أولئك الذين يحتجون على حكومة العراق في ميدان التحرير) من المرور عبر نقاط

التفتيش العسكرية العراقية في المنطقة الخضراء ،وقاموا بإنشاء قاعدة عمليات خارج سفارة الواليات المتحدة في بغداد.

بين  31كانون األول /ديسمبر و 1كانون الثاني /يناير ،رسم المتظاهرون كتابات على محيط األمن الخارجي للسفارة،

وألقوا زجاجات حارقة على الجدران ،وحاولوا اقتحام المجمع .كانت المظاهرة قد تبددت إلى حد كبير بحلول صباح يوم

 2كانون الثاني /يناير .كان موظفو األمم المتحدة ومقراتهم مغلقة خالل هذه الفترة ،وتم حظر جميع التنقالت داخل

عدم الحصول على تراخيص وصول
المنظمات غير الحكومية

•

فجوات تعليم النازحين

•

مراجعة دورة البرنامج اإلنسانية من قبل
المجموعة

األعداد بالمليو ن
 6.7م

األشخاص المحتاجين

 1.77م

عدد األشخاص

 0.19م

عدد النازحين في

المجمع وخارجه.

المخيمات المستهدفين

بالمساعدة

وفي ساعات الصباح الباكر من  3كانون الثاني /يناير ،نفذ الجيش األمريكي غارة جوية لقتل الجنرال قاسم سليماني،

وهو شخصية بارزة في الجيش اإليراني ،حيث كان قد هبط للتو في مطار بغداد الدولي .كما قتل أبو مهدي المهندس،
نائب رئيس هيئة ا لحشد الشعبي (معظمها من الميليشيات الشيعية في العراق والتي تعود إلى تاريخ القتال ضد تنظيم

داعش) ،الذي كان في السيارة مع الجنرال سليماني .وبتأريخ  8كانون الثاني/يناير ،أعلنت إيران مسؤوليتها عن إطالق
صواريخ على قاعدتين جويتين في محافظتي األنبار وأربيل المعروفتين باستضافتهما للقوات األمريكية .فرضت األمم

المتحدة والمنظمات غير الحكومية تدابير أمنية للحد من عدد الموظفين الدوليين الذين يدخلون البالد خالل هذه الفترة،
األمر الذي أثر على قدرة الوكاالت اإلنسانية على تنفيذ البرامج اإلنسانية .عاد الموظفون إلى عملهم بشك ٍل طبيعي
بحلول نهاية شهر كانون الثاني /يناير.

تخفيض حجم الخدمات الصحية في إقليم كردستان العراق

أفادت مكاتب أوتشا في محافظتي دهوك والسليمانية بإقليم كردستان

 0.42م

عدد النازحين خارج

المخيمات المستهدفين

بالمساعدة
 1.18م

عدد العائدين

المستهدفين بالمساعدة

ال تمويل اإلنساني
 520مليون دوالر
المبلغ المطلوب

التمويل المستلم %10:من إجمالي

التمويل الكلي حتى  29كانون

الثاني /يناير 2020

العراق أنه من المتوقع حدوث ثغرات كبيرة في الخدمات الصحية في

المخيمات في المحافظتين في عام  2020بسبب نقص التمويل ونقص
قدرة الشركاء على تولي المسؤولية من منظمة الصحة العالمية .تشير
خرائط الخدمة التي أجرتها المجموعة الصحية إلى أن مختلف الشركاء

المستهدفين للمساعدة

Primary Health Care Centre in Ashti IDP
Camp, Sulaymaniyah. [Credit: OCHA, Y.
]Crafti
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في المجال الصحي سينهون مشاريعهم في األشهر المقبلة؛ وتعمل المجموعة ،بالتعاون مع مديرية الصحة ،على تحديد
الطرائق البديلة لتغطية هذه الخدمات.

القيود المفروضة على الوصول ال تزال تؤثر على تقديم المساعدات اإلنسانية
استمرت المشاكل الطويلة األمد المتعلقة بتصاريح الوصول

للمنظمات غير الحكومية العاملة في العراق خالل شهر

كانون الثاني /يناير عام  .2020وطوال عام  ،2019كان

الشركاء يبلغون أن السلطة الحكومية المفوضة مركزياً
والمكلفة بمنح تراخيص الوصول إلى المنظمات اإلنسانية

آخذة في االنخفاض ،حيث إن سلطات المحافظات في

الحكومة الفيدرالية تطلب تصاريح وصول إضافية .وفي
موازاة ذلك ،أبلغت المنظمات غير الحكومية العاملة في

العراق بأن منح تصاريح الوصول يتم من قبل المركز

المشترك للتنسيق والرصد  -الهيئة الحكومية المكلفة بتمرير
طلبات الوصول  -سيتم ربطها بزيادة التقارير عن أنشطتها.

وقد تفاقمت هذه المشاكل بسبب المظاهرات المستمرة ضد حكومة العراق ،مما أدى إلى توقف تام مع إعادة تشكيل الو ازرات

المختلفة في أعقاب االحتجاجات .في ديسمبر  ،2019أبلغ المركز المشترك للتنسيق والرصد المنظمات غير الحكومية أنه تم

تعليق منح تصاريح الوصول حتى إشعار آخر .طوال شهر كانون الثاني /يناير ،كانت حكومة العراق ال تزال في طور وضع

إجراءات جديدة للمنظمات غير الحكومية لتلقي تصاريح على المستوى الوطني لحركة األفراد واإلمدادات داخل البالد .في 13

و 26كانون الثاني  /يناير ،استطلع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية شركاء المنظمات غير الحكومية لتقدير أثر

التوقف اإلداري في تصاريح الوصول .حتى اآلن ،أفاد  %88من المجيبين أن االفتقار إلى تصريح وصول ال يزال يؤثر بشكل

منذ بداية كانون األول /ديسمبر
 ،2019تم إلغاء أكثر من 3،943
مهمة إنسانية أو منعوا من الوصول
إلى وجهاتهم

مباشر على عملياتهم اإلنسانية .منذ بداية كانون األول /ديسمبر  ،2019تم إلغاء أكثر من  3،943مهمة إنسانية أو منعوا

من الوصول إلى وجهاتهم ،حيث تم إلغاء معظم البعثات في محافظتي نينوى واألنبار .تعمل األمم المتحدة والمنظمات غير
الحكومية والجهات المانحة بنشاط إليجاد حل.

استراتيجية اال نتقال في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

في كانون الثاني /يناير  ،2020أبلغت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة

الصحية الشركاء أن اليونيسف (بصفتها وكالة رائدة للمجموعة) تسعى إلى االنسحاب

التدريجي من كونها مزود رئيسي لخدمات المياه والصرف الصحي في عدد من مخيمات

النازحين في نينوى وإقليم كردستان العراق ،بسبب نقص التمويل .وتحث اليونيسف
ومجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بنشاط الجهات الفاعلة اإلنسانية

األخرى لتولي دور توفير خدمات المياه والصرف الصحي ،بالتوازي مع المحادثات مع

السلطات الحكومية ذات الصلة بشأن احتمال تسليم المسؤولية .أكدت اليونيسف للشركاء

أنها ستستمر في توفير الخدمات كلما استطاعت حتى يتم إضفاء الطابع الرسمي على

WASH Facilities, Bersive IDP
Camp, Duhok. (Credit: OCHA,
)H. Stauffer
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االنتقال في المخيمات المتضررة .توجد بالفعل خطط لتسليم خدمات المياه والصرف الصحي إلى شركاء المنظمات غير
الحكومية في بعض المخيمات في إقليم كردستان العراق ،ولكن لم يتم حتى اآلن طرح حل شامل لجميع المواقع المتضررة.

وفي موازاة ذلك ،أشار بعض شركاء المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى أن لديهم إمدادات جاهزة لسد أي فجوات
خالل األشهر الستة المقبلة ،ولكن ليس لالحتياجات طويلة األجل .أبدت الكيانات الحكومية في إقليم كردستان العراق

استعدادها للعمل كمزودي خدمات المياه والصرف الصحي ولكنها الحظت أنها ستحتاج إلى تمويل لدعم هذا العمل.

تسعى اليونيسف إلى االنسحاب
التدريجي من كونها مزود رئيسي
لخدمات المياه والصرف الصحي في
عدد من مخيمات النازحين في نينوى
وإقليم كردستان العراق

العقبات الحرجة أمام تعليم ا ألطفال النازحين

]Destroyed school in Sulaiman Baig sub-district, Salah Al-Din Governorate. [Credit: OCHA Kirkuk Sub-Office

أفادت المكاتب الميدانية لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في عدة مواقع خالل شهر كانون الثاني  /يناير

عن العقبات البالغة األهمية التي يواجهها األطفال النازحون في العراق حالياً .ففي المنطقة المحيطة بجبل سنجار

(أقصى غرب نينوى) ،الحظ الشركاء في المجال اإلنساني أنه بسبب نقص خدمات النقل (بسبب على نقص التمويل)،

فإن األطفال الذين يرغبون بالذهاب إلى المدرسة يجدون
أحيانا وسيلة بديلة للنقل ،بما في ذلك المركبات العسكرية.
ً

إنَّ النوافذ واألبواب المكسورة في مدارس
المخيمات ونوعية الغرف الصفية تساهم
في تسرب الطالب من المدارس.

وعلى الرغم من أن العمليات العسكرية التركية المستمرة في المنطقة لم تكن مستحيلة تحت أي ظرف من الظروف ،فقد

أضافت طبقة إضافية من المخاطر لمثل هذه الترتيبات ،كما أن السفر باستخدام المركبات العسكرية يمكن أن يجعل

األطفال أهدا ًفا غير مقصودة .هناك حوالي  2،300عائلة من النازحين تعيش في منطقة جبل سنجار حيث هناك ثالث

مؤخر إلى مخيم ليالن  1للنازحين من مخيمات في نينوى على
ًا
مدارس .وفي كركوك ،لم يحصل الطالب الذين تم نقلهم

الوثائق الالزمة للسماح لهم بااللتحاق بالمدارس والدخول في االمتحانات المدرسية .باإلضافة إلى ذلك ،ذكرت مجموعة
التعليم الوطنية في كركوك أن النوافذ واألبواب المكسورة في مدارس المخيم ،فضالً عن رداءة نوعية الفصول الدراسية

تساهم في تسرب الطالب ،ويسعى الشركاء لتغطية اإلصالحات الضرورية .وفي صالح الدين ،من المقرر إغالق
المدرسة االبتدائية الوحيدة في مخيم الكرامة للنازحين بعد إكمال االمتحانات ،بسبب نقص المعلمين .يتابع الشركاء في

المجال اإلنساني مع السلطات المعنية لمحاولة إيجاد حل .األطفال في مخيم الكرامة محرومون بالفعل بسبب عدم وجود

مدرسة ثانوية في الموقع .من الصعب على السكان مغادرة المخيم لطلب التعليم في مكان آخر بسبب اإلجراءات األمنية

سلبا
المشددة .تم تدمير العديد من المدارس خالل الصراع ضد تنظيم داعش ،كما أن نقص فرص إعادة البناء يؤثر ً

على األطفال النازحين والعائدين.
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ورشة عمل الدروس اإلنسانية المستخلصة من دورة البرامج اإلنسانية

في  28كانون الثاني /يناير  ،2020استضاف مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ورشة عمل للدروس
المستفادة لوكاالت األمم المتحدة والمجموعات والشركاء اآلخرين في المجال اإلنساني حول منهجية دورة البرنامج

اإلنساني المحسنة التي اعتمدها العراق في عام  .2019وشملت الخطوات الرئيسية المالحظات التي تأخر نشر

عموما ،يجب أن تسمح العمليات
اإلرشادات العالمية من المقر الرئيسي والتي أضافت أعباء كبيرة على الفرق القطرية.
ً
العالمية باتباع نهج مرن يأخذ في االعتبار الحقائق الخاصة بكل بلد؛ كما ينبغي على الفريق القطري للعمل اإلنساني/

بناء على التوصيات التشغيلية
منسق الشؤون اإلنسانية التواصل مبك اًر بشأن أولويات وحدود دورة البرامج اإلنسانيةً ،
المقدمة من فريق التنسيق بين المجموعات.
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2020 Humanitarian Funding Overview

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على،

هيالري ستاوفر ،رئيس قسم التقارير والسياسة واالستراتيجية :البريد اإللكتروني  ،staufferh@un.orgهاتف (+964) 782 780 4622
يفيت كرافتي ،موظف الشؤون اإلنسانية :البريد اإللكتروني  ،yvette.crafti@un.orgهاتف (+964) 751 740 3858

ويمكن الحصول على النشرات اإلنسانية لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية من خالل زيارة المواقع التاليةwww.unocha.org/iraq | www.unocha.org | :

www.reliefweb.int
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