النشرة اإلنسانية
في العراق
تموز /يوليو 2019

في هذا العدد
ص .1موجز الدول األعضاء حول العراق
ص .2دمج مخيمات النازحين

أبرز األحداث

ص .2دورة البرامج اإلنسانية
ص .4إدراج بابل على الئحة التراث العالمي

•

قدمت الدول األعضاء موج اًز عن الوضع
اإلنساني في العراق من قبل نائب منسق
اإلغاثة اإلنسانية في حاالت الطوارئ.

المصدر :أوتشا  /هيالري ستاوفر
نقطة تابعة للحشد الشعبي في صالح الدين

•

قوات األمن العراقية.
•

موجز الدول األعضاء حول الوضع اإلنساني في العراق
قدمت مساعدة األمين العام للشؤون اإلنسانية ونائب منسق
ّ
اإلغاثة في حاالت الطوارئ ،السيدة أورسوال مولر ،ومنسق

دمج وحدات الحشد الشعبي تحت قيادة
مخاوف الحماية في مخيمات النازحين في
األنبار.

•

التراث العالمي لليونسكو

األعداد بالمليون

الشؤون اإلنسانية في العراق ،السيدة مارتا رويدس موج اًز للدول

 6.7م

األشخاص المحتاجين

األعضاء حول الوضع اإلنساني في العراق.

 1.75م

عدد األشخاص

وأشارت إلى زيارتها إلى الموصل في تموز /يوليو  2017عندما

 0.5م

عدد النازحين في

كانت االحتياجات اإلنسانية في أوجها ،حيث لفتت السيدة مولر

الصورة :األمم المتحدة /أوتشا

إلى تطور االحتياجات منذ انتهاء الصراع في أواخر عام  .2017كما نوهت إلى أنه بينما ينتقل العراق إلى

سياق ما بعد الصراع ،ال تزال االحتياجات اإلنسانية قائمة ،بما في ذلك فيما يتعلق باألفراد الذين يشتبه
بانتمائهم إلى الجماعات المتطرفة .وأكدت أن الدعم الدولي للعمل اإلنساني في العراق أمر حتمي لتلبية
االحتياجات العاجلة والطويلة األجل للعراقيين المتضررين ،وأن هذه االحتياجات تتطلب شركاء إنسانيين في
التنمية وتحقيق االستقرار إليجاد حلول دائمة.

المستهدفين للمساعدة

المخيمات المستهدفين

بالمساعدة
 0.55م

عدد النازحين خارج

المخيمات المستهدفين

بالمساعدة
 0.5م

عدد العائدين

 0.2م

عدد األشخاص الضعفاء

المستهدفين بالمساعدة

جدًا في المجتمعات
المضيفة المستهدفين

وتحدث نائب الممثل الدائم للعراق ،السيد محمد مرزوق عن حجم العنف واألضرار التي لحقت بالمساكن

والبنية التحتية ،بما في ذلك وجود مخلفات الحرب من المتفجرات وتأثير العنف الجنسي .وأكد السيد مرزوق

بالمساعدة

على الحاجة إلى الدعم المستمر من الجهات المانحة والشركاء ،بما في ذلك إعادة اإلعمار .وقدمت منسقة

الشؤون اإلنسانية ،السيدة مارتا رويدس ،موج اًز حول العوائق التي تحول دون العودة اآلمنة والطوعية والكريمة
لـ  1.7مليون شخص من النازحين والمواطنين العراقيين النازحين في سوريا.

وضع وحدات الحشد الشعبي تحت قيادة قوات األمن العراقية
ار من مجلس الوزراء بشأن دمج وحدات الحشد
أصدر رئيس الوزراء العراقي ،السيد عادل عبد المهدي قرًا
الشعبي مع الفرق واألولوية واألفواج العسكرية الرسمية التابعة لرئيس الوزراء .تم إنشاء وحدات الحشد الشعبي

ال تمويل اإلنساني
 701.1مليون
المبلغ المطلوب لعام ( 2019بالدوالر

األمريكي)

التمويل المستلم %41:من إجمالي
التمويل الكلي

اعتبا اًر من  31تموز /يوليو 2019

| النشرة اإلنسانية في العراق

في عام  2014للقتال إلى جانب قوات األمن العراقية لمواجهة توسع تنظيم داعش .سينطوي الدمج على حظر
استخدام األسماء السابقة للوحدات ،مع منح مقاتلي الحشد الشعبي رتباً عسكرية عراقية .باإلضافة إلى ذلك،
ستكون القوات الجديدة مطالبة بإنهاء االنتماء السياسي ألي حزب أو جماعة وإغالق المقار ونقاط التفتيش
غير ا لرسمية .كان انتشار أوامر نقاط التفتيش بمثابة عائق أمام وصول المساعدات اإلنسانية منذ أمد بعيد.

تم تحديد تاريخ  31تموز /يوليو لتنفيذ هذا المرسوم .انقضى الموعد النهائي دون اتخاذ إجراء وطلب رئيس
هيئة الحشد الشعبي العراقية تمديداً لمدة شهرين.

إغالق ودمج مخيمات األنبار للنازحين
اكتملت المرحلة األولى من خطط إغالق ودمج المخيمات التي نّفذتها الحكومة المحلية في محافظة األنبار
في مخيمي مدينة الحبانية السياحية وعامرية الفلوجة ،حيث تم دمج سبع مخيمات فرعية في عامرية الفلوجة

وثالثة في مدينة الحبانية السياحية .تم إعطاء األولوية للمخيمات الفرعية التي يشغلها عدد قليل من السكان
أو التي يكون فيها تقديم الخدمات محدوداً .وفي موازاة ذلك ،كانت هناك تقارير عن قيود مفروضة على الحركة

بعد جهود الدعوة والتنسيق المكثفة
التي بذلها المجتمع اإلنساني ،وافقت
السلطات على خطط إغالق ودمج
المخيمات بما يتماشى مع مبادئ
الحماية اإلنسانية.

وإعادة قسرية لبعض النازحين ،بما في ذلك منعهم من الوصول إلى الرعاية الطبية أو حضور المواعيد القانونية
أو الذهاب إلى العمل.
منذ انتهاء العمليات العسكرية الكبرى في عام

 ،2017عاد النازحون من قضاء القائم إلى

مناطقهم بمعدل أقل من  50في المائة ،ويعزى

ذلك إلى تدمير المنازل ونقص فرص سبل

العيش .وتشير التقارير إلى أنه تم أخبار للنازحين

من القائم خالل شهري حزيران وتموز بأنهم إن
لم يعودوا ،فستعتقد الجهات األمنية الفاعلة بأنهم

تابعين لتنظيم داعش ،مما يؤدي إلى مخاوف من

ردود فعل سلبية من الجيران في مناطقهم

مخيم عامرية الفلوجة
الصورة :ريتسيما أندرسون /أوتشا

األصلية .تم تهجير بعض الذين تمكنوا من العودة مرة أخرى بسبب االفتقار إلى المأوى المناسب في القائم.
وقد نزحت بعض هذه العائالت لمرة ثانية في الفلوجة ،في مساكن غير مناسبة للسكن.
بعد جهود الدعوة والتنسيق المكثفة التي بذلها المجتمع اإلنساني ،وافقت الحكومة المحلية في األنبار على
خطط إغالق ودمج المخيمات تمشياً مع مبادئ الحماية اإلنسانية .تم إلغاء القيود المفروضة على الحركة،
وتمكن الشركاء في المجال اإلنساني من رصد جميع حاالت عودة النازحين لضمان أن تكون العودة طوعية
ّ
وكريمة ووفًقا إلطار العودة المبدئي.

ما زال حوالي  50،000شخص نازح داخل األنبار ،ومعظمهم داخل أقضية الفلوجة والرمادي .وهناك
 130،000شخص من سكان األنبار نازحين في مناطق أخرى من الع ارق.
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ورشة عمل دورة البرنامج اإلنساني
اجتمع ممثلو المجموعات في أربيل في  11تموز /يوليو لمراجعة
مستجدات دورة البرنامج اإلنساني ،ويمثل اإلطار العالمي لبرمجة
االستجابة اإلنسانية .قام موظفو مكتب األمم المتحدة لتنسيق

الشؤون اإلنسانية بتيسير ورشة العمل التي تم تقديمها في بداية
العمل المشترك لتصميم البرنامج اإلنساني  2020في العراق.

الصورة :يفيت كرافتي
دورة البرامج اإلنسانية في  11تموز 2019

بعد أشهر من المشاورات الفنية المكثفة مع الشركاء في المجال اإلنساني ،وضعت اللجنة الدائمة المشتركة
بين الوكاالت اللمسات األخيرة على مراجعة نماذج نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية وخطة االستجابة

المحسنة على استكمال توجيهات
اإلنسانية .تم إعداد دليل إضافي للعمل خطوة بخطوة .وتعمل هذه الحزمة
ّ
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لدورة البرامج اإلنسانية الحالية وتتضمن الممارسات الجيدة والتطورات
التي تحققت خالل السنوات األخيرة بشأن تقييم االحتياجات وتخطيط االستجابة ،باإلضافة إلى االلتزامات التي
تم التعهد بها في القمة العالمية للعمل اإلنساني والصفقة الكبرى (جراند بارجين).

وفقًا لليونسكو ،بين عامي  626و539
قبل الميالد ،كانت المدينة عاصمة
اإلمبراطورية البابلية الجديدة .تُعد
بقاياها ،والجدران الخارجية والداخلية
للمدينة ،والبوابات والقصور والمعابد،
شهادة فريدة على واحدة من أكثر
إمبراطوريات العالم نفوذاً.

إدراج مدينة بابل ضمن قائمة التراث العالمي
أقرت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو بأن مدينة بابل
ّ
العراقية هي موقع ثقافي ذو أهمية كبيرة في  5تموز /يوليو
 .2019كانت المدينة موطناً لحكام كبار مثل حمورابي ،وكذلك
واحدة من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم ،ومنها حدائق

بابل المعلقة.

الصورة :بيكسابي ستينجر

وفقا لليونسكو ،بين عامي  626و 539قبل الميالد ،كانت المدينة عاصمة اإلمبراطورية البابلية الجديدة .تعد
ً
بقاياها ،والجدران الخارجية والداخلية للمدينة ،والبوابات والقصور والمعابد ،شهادة فريدة على واحدة من أكثر
تعبير عن
مقر لإلمبراطوريات المتعاقبة ،تحت حكام مثل نبوخذ نصرً ،ا
إمبراطوريات العالم نفوذاً .وتمثل بابل ًا
إبداع اإلمبراطورية البابلية الجديدة في أوجها.

مرت بابل في أوقات عصيبة .حيث كانت موقع قاعدة عسكرية رئيسية للتحالف بعد سقوط نظام صدام
وقد ّ
تضررت بشدة بالعنف الطائفي على مدى العقد الماضي ،وخاصة بعد احتالل داعش.
في عام  ،2003وقد ّ
من المأمول أن يساعد اعتراف اليونيسكو في النهوض بالواقع السياحي وتعزيز المصالحة في المحافظة.
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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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