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أبرز األحداث
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للسالم لعام 2018
•

قيود الوصول تؤثر على وصول المساعدات اإلنسانية

•

المنظمات اإلنسانية والسلطات المحلية تستجيب

حصول األيزيدية الناجية من العنف

للفيضانات الغزيرة

الجنسي المرتبط بالنزاعات على جائزة

•

استبدال الخيام والنفط األبيض مع اقتراب فصل
الشتاء

نوبل للسالم لعام 2018

حصلت الناشطة العراقية األيزيدية ناديا مراد على جائزة نوبل

•

استمرار التنسيق مع النظراء في الحكومة.

•

يتوفر لدى صندوق التمويل اإلنساني للعراق مبلغ
 40مليون دوالر أمريكي للتخصيص القياسي الثاني

للسالم لعام  2018في  5تشرين األول  /أكتوبر .وشاركت الجائزة
مع الدكتور دينيس موكويجي ،وهو جراح كونغولي.

•

وقد تم منح الجائزة لجهودهم إلنهاء استخدام العنف الجنسي كسالح

نسبة تمويل خطة االستجابة اإلنسانية للعراق تصل
 97في المائة

في الحرب والصراع المسلح .نادية مراد هي جزء من األقلية

األعداد بالمليون

األيزيدية من سنجار في شمال العراق ،ونجت من االعتداء الجنسي
الوحشي الذي ارتكبه تنظيم داعش لمدة ثالثة أشهر ،بعدها تمكنت

الناشطة األيزيدية نادية مراد تحصل على جائزة نوبل

 8.7م

نادية مراد تتحدث في قمة األمم المتحدة الرفيعة المستوى
لعام  2016حول تحركات الالجئين والمهاجرين.
المصدر :األمم المتحدة /سيا باك

األشخاص المحتاجين

 3.4م

عدد األشخاص

 2.0م

عدد النازحين

 1.3م

عدد األشخاص الذين

الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني تشير إلى استمرار العقبات على

 3.8م

عدد األشخاص الضعفاء

الوصول اإلنساني

1.3

من الهرب ،ومنذ ذلك الحين كانت داعية بال كلل لأليزيديين وغيرهم

من ضحايا مثل هذه الجرائم.

 0.25م

تواصل المنظمات غير الحكومية

المستهدفين للمساعدة

يعيشون خارج المخيمات
في المجتمعات المضيفة

عدد العائدين في 2018

عدد الالجئين السوريين

المصدر :خطة االستجابة اإلنسانية للعراق لعام ،2018

ووكاالت األمم المتحدة في شمال العراق

مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة

اإلبالغ عن القيود المفروضة على

تمويل

وصول المساعدات اإلنسانية.

خ ط ة ا الس ت ج اب ة ا إل ن سا ني ة

القيود كبيرة  -ولكن ليست شاملة  -تم

 569مليون

رصدها عند نقاط التفتيش ما بين

الحكومة العراقية وبين إقليم كردستان

المبلغ المطلوب لعام ( 2018بالدوالر

األمريكي)

العراق.

عدم وجود سياسة وطنية منسقة بشأن الوصول يعوق األنشطة اإلنسانية.
الصورة :اليونيسف /خزاعي

التمويل المستلم 551.5 :مليون
دوالر ()%97

المصدرhttp://fts.unocha.org:
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أشار بعض الشرﮐاء في المجال اإلنساني إلى وجود ارتباك حول اإلعفاءات الضريبية للشحنات اإلنسانية التي يتم

استيرادھا إلﯽ إقليم ﮐردستان  -العراق وثم تسليمها مباشرة إلﯽ مخيمات النازحين داخل الموصل وغيرھا في مناطق
محافظة نينوى .والحظ آخرون أنه في نقطة تفتيش نوران في نينوى  -التي أعيد فتحها مؤخ اًر لالستخدام المدني  -بأن
قوات األمن العراقية قد أخبروا عدة منظمات غير حكومية باستخدام طرق بديلة دون أي تفسير لذلك .وعلى الرغم من

أن المركز المشترك للتنسيق والرصد ومكتب رئيس الوزراء قد منحوا وثائق تراخيص بشأن الوصول ،فقد تم إبالغ
الشركاء في المجال اإلنساني بأن هناك حاجة إلى تراخيص إضافية من السلطات المحلية لعبور نقاط التفتيش األمنية

المختلفة في سنجار وتلعفر .غير أنه من غير الواضح كيف يمكن الحصول على تلك الوثائق.

وقد تم اإلبالغ عن مشاكل مماثلة في الحويجة في محافظة كركوك ،مع فرض طلبات بيروقراطية إضافية على الشركاء
في المجال اإلنساني بشكل منفصل عن المعايير التشغيلية المتفق عليها مع نظرائهم في محافظة كركوك.

يقوم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بمراقبة الوضع ،والعمل مع مجموعة الدعم اللوجستي والنظراء
الحكوميين لحل جميع القضايا العالقة.

الفيضانات في شمال ووسط العراق تسبب في خسائر فادحة في ممتلكات

المدنيين

أدى هطول األمطار الغزيرة في العراق خالل

شهري تشرين األول /أكتوبر وأوائل تشرين

إن الحاجة إلى بناء قدرة العراق على

الثاني /نوفمبر إلى موجة من الفيضانات في

االستجابة بشكل أكثر فعالية للكوارث

المحافظات الشمالية والوسطى ،بما في ذلك

الطبيعية هي أحد معايير االستجابة

ديالى واألنبار وصالح الدين وإقليم كوردستان

التي يقوم عليها "الهدف االستراتيجي

العراق.

 :3التخطيط واالستعداد للطوارئ"

ففي محافظة ديالى ،تضررت  10قﺮى بشﻜل

لخطة

خطير وانقطعت عن المناﻃﻖ المجاورة؛ حيث

.2019

كانت العشرات من األُسر بحاجة إلى مساعدات
إنسانية ،حيث ُدمرت المنازل ،وتضررت الطرق
والجسور.

قامت القوات الجوية العراقية بعمليات إجالء

الفيضانات في قضاء راوندوز في إقليم كوردستان
المصدر :جمعية الهالل األحمر في أربيل

لألشخاص المحاصرين .وقدمت السلطات

المحلية والشركاء في المجال اإلنساني مساعدات إغاثية للمتضررين وتضمنت المواد الغذائية والمواد غير الغذائية

والمساعدة الصحية .وفي الرمادي في محافظة األنبار ،غمرت األمطار الغزيرة العديد من األحياء ،بما في ذلك وسط
المدينة ،ومنعت المدنيين من الوصول إلى العمل والمدارس واألسواق .لم تتمكن السلطات البلدية من التعامل مع

الطوفان ،وذلك بسبب نقص اآلالت والقوى العاملة .كما أثرت األمطار الغزيرة على مخيمات النازحين داخلياً في صالح

الدين ،حيث قامت المنظمات غير الحكومية بعمليات تصريف مياه األمطار في حاالت الطوارئ في مخيمات العلم،
لتسهيل وصول الطالب إلى المدارس.

www.unocha.org/iraq | www.unocha.org
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) • Coordination Saves Lives

االستجابة

اإلنسانية

لعام

النشرة اإلنسانية في العراق | 4

وفي  28تشرين األول /أكتوبر ،طلبت السلطات في إقليم كوردستان العراق المساعدة اإلنسانية لالستجابة لألمطار

الغزيرة والفيضانات .واستجابة لذلك ،قدمت فرق من المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الدولية للصليب األحمر المساعدة
للمناطق المتضررة .إن الحاجة إلى بناء قدرة العراق على االستجابة بشكل أكثر فعالية للكوارث الطبيعية هي أحد معايير

االستجابة التي يقوم عليها "الهدف االستراتيجي  :3التخطيط واالستعداد للطوارئ" لخطة االستجابة اإلنسانية لعام

.2019

تحديد الفج وات في فصل الشتاء في العديد من المحافظات

حدد النازحون والشركاء في المجال اإلنساني
الفجوات في األعمال التحضيرية للشتاء في عدة

محافظات .هناك العديد من النازحين في دهوك

النازحون في دهوك والسليمانية،
حيث هناك عدد كبير من األُسر
يسكنون خارج المخيمات ،وهم في
حاجة ماسة إلى النفط األبيض.

والسليمانية ،الذين من بينهم عدد كبير من األُسر

يسكنون خارج المخيمات ،وهم في حاجة ماسة إلى

النفط األبيض.

في الماضي ،قدمت و ازرة الهجرة والمهجرين  100لتر
من النفط األبيض إلى النازحين داخل وخارج

المخيمات ،ولكن حتى اآلن ،ال يوجد لدى و ازرة الهجرة
والمهجرين خطط مؤكدة للقيام بذلك في عام .2018

منظمة الصحة العالمية تقدم الدعم لعائلة في جبل سنجار.
الصورة :أوتشا /مانيا فيديك

وفي نينوى ،قدمت الجﮭات الفاعلة في المجال

اإلنساني تقارير إلﯽ و ازرة الهجرة والمهجرين بضرورة استبدال ما يقرب من  30،000خيمة في مخيمات النازحين،
وهناك حوالي  9،000أسرة خارج المخيم بحاجة إلﯽ المأوى .وفي صالح الدين ،أفادت المنظمات غير الحكومية أن

حوالي  500خيمة في مخيمات العلم بحاجة إلى صيانة أو استبدال .ومع ذلك ،تم إحراز بعض التقدم :ففي كركوك،

بدأ شركاء المأوى  /المواد غير الغذائية بتوزيع مجموعات الشتاء (بما في ذلك المالبس الدافئة والبطانيات وسخانات
تعمل على النفط األبيض والسجاد وجراكن الوقود) وبدأوا في إعادة تأهيل بعض المساكن.

وأفادت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بأن هدفها يكمن في دعم  109،350أُسرة في العراق بمساعدات
فصل الشتاء ،ومعظمها يعتمد على النقد .ستقدم المفوضية مساعدة نقدية لمرة واحدة بقيمة  200دوالر أمريكي لكل

أسرة إلى النازحين الذين يعيشون في المخيمات والمناطق الحضرية .ويواصل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون

اإلنسانية العمل مع شركاء المجموعة من أجل تحديد االحتياجات والدعوة مع السلطات الحكومية المعنية.
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التنسيق مع النظراء الحكوميين

اجتمع ممثلون من وكاالت األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر واألمانة العامة لمجلس الوزراء في جمهورية

العراق والمركز المشترك للتنسيق والرصد ومركز العمليات الوطني في أواخر سبتمبر  /أيلول لمناقشة أولويات الحماية،

بما في ذلك إغالق مخيمات النازحين والنهج المتبع في التعامل مع األُسر التي يعتقد بصالتها بالمنظمات المتطرفة.

أكدت القيادة اإلنسانية في العراق أن هناك العديد من المتغيرات في الوقت الحاضر لطرح إطار زمني واحد إلغالق

المخيمات ،واقترحت نهج مختلف قائم على تحقيق التوازن بين الشواغل األمنية المشروعة واالعتبارات اإلنسانية

اقترحت القيادة اإلنسانية نهج

مختلف قائم على تحقيق التوازن بين
الشواغل

األمنية

المشروعة

واالعتبارات اإلنسانية وااللتزامات
القانونية للعراق

وااللتزامات القانونية للعراق بموجب القانون الوطني والدولي.

التنسيق مستمر أيضاً مع نظراء حكومة إقليم كوردستان في  10تشرين األول /أكتوبر ،حيث شارك ممثلو األمم المتحدة

في اجتماع تنسيقي رفيع المستوى مع مركز تنسيق األزمات المشترك في حكومة إقليم كوردستان ،الذي استضافه وزير

الداخلية السيد كريم سنجاري .ناقش المشاركون أنماط النزوح واالتجاهات ،وكذلك التخطيط االنتقالي المسؤول نحو أطر

التخطيط اإلنمائي الحكومية والدولية.

سيتم إطالق التخصيص
القياسي الثاني بمبلغ 40

مليون دوالر أمريكي بحلول
نهاية العام
حكومة إقليم كردستان واألمم المتحدة وشركاؤها يناقشون خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2018و2019النظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية باإلضافة إلى
تحقيق االستقرار.
المصدر :مركز تنسيق األزمات المشترك  /حكومة إقليم كوردستان

التخصيص القياسي الثاني ل صندوق التمويل اإلنساني للعراق
وافق منسق الشؤون اإلنسانية خالل اجتماع المجلس االستشاري للصندوق اإلنساني للعراق في تشرين األول/
أكتوبر في مناقشته مع المجلس ،على إطالق "التخصيص القياسي الثاني" لصندوق التمويل اإلنساني للعراق ،مع

توزيع األموال الالزمة بنهاية عام .2018
الهدفان الستراتيجية التخصيص هما )1( :زيادة الوصول إلى الخدمات األساسية للفة السكانية األكثر ضعفاً :و()2
ضمان مركزية الحماية من خالل تخفيف المخاطر ،ومواءمة النهج ،والدعوة إلى االلتزام بمعايير الحماية والمعايير

القانونية المعمول بها .إذ يصل المبلغ اإلجمالي المتاح لهذا التخصيص إلى  40مليون دوالر .ويجب أن تعطي المشاريع

األولوية للنازحين أو العائدين أو المجتمعات المضيفة في مواقع شديدة الخطورة أو عالية جداً؛ ويتم تشجيع مجموعة
كبيرة من المشاريع التي تنفذ بقيادة أو بالتعاون مع منظمات غير حكومية دولية  /وطنية.
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خطة االستجابة اإلنسانية للعراق لعام  2018تحصل على أفضل تمويل

على مستوى العالم

تم تمويل خطة االستجابة
اإلنسانية لعام 2018
بنسبة  97في المائة

اعتبار من  15تشرين الثاني /نوفمبر ،تم تمويل خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2018بنسبة  97في المائة ،األمر
ًا
الذي يجعل هذا النداء اإلنساني أفضل نداء تم تمويله ضمن نظام مناشدات األمم المتحدة المنسقة.

َّ
إن مستويات التمويل بين المجموعات متنوعة .إذ جذبت قضايا الحماية والصحة والتعليم والمياه والصﺮف الصحي
والنظافة الصحية أكبر قدر ممكن ،وال تزال هناك ثغرات كبيرة في األمن الغذائي وسبل العيش في حاالت الطوارئ
والخدمات اللوجستية.

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على

أيدن أوليري ،رئيس مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على oleary@un.org

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

www.unocha.org/iraq | www.unocha.org
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) • Coordination Saves Lives

