النشرة اإلنسانية في العراق
نيسان /أبريل  2016الصادرة في  10أيار /مايو /

في هذا العدد

أبرز األحداث

ص .1العنف يثير موجات نزوح جديدة



أوائل شهر آذار /مارس في الممرات في

ص .2سوء األوضاع في الفلوجة

األنبار والموصل وصالح الدين.

ص .3جهود االستجابة في حاالت الطوارئ

الملحة لتوفير التمويل
ص .4الحاجة
ّ

نزح مؤخ اًر مايقرب من  80،000شخص منذ



تقع الفلوجة تحت حصار مشدد ،وتشير
بعض التقارير إلى حاجة السكان الماسة

زيادة حجم المساعدة اإلنسانية لتلبية إحتياجات النازحين غرب محافظة األنبار
 .المصدر :اليونسيف /جيف بيتس

للغذاء والدواء والماء الصالح للشرب.



تمويل خطة االستجابة اإلنسانية بنسبة ال

تصل إلى  .% 25وهناك حاجة

300

مليون دوالر إضافية بحلو نهاية شهر

حزيران /يونيو لضمان استمرار تقديم مستوى

تتدهور األوضاع اإلنسانية
الجدد بسبب تصاعد حدة الصراع المسلح
لعشرات اآلالف من النازحين ُ

وتتواصل العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات األمن العراقية والجماعات المسلحة المتحالفة معها وتقوم بتكثيف جهودها
الستعادة السيطرة على المناطق التي بسط تنظيم داعش سيطرته عليها  .ومنذ بداية شهر آذار /مارس ،نزح ما يقرب من
 80،000شخص في ثالثة مناطق :الممر في األنبار والممر في الموصل وفي شما صالح الدين .ومن مجموع هؤالء ،فقد بقى
حوالي  30،000شخص نازح على طو ممر األنبار ،وما از هناك حوالي  3،000شخص على طو ممر الموصل ،مع

العديد من األشخاص اآلخرين بعد أن عادوا إلى ديارهم .ويجري تقديم المساعدات اإلنسانية للمتضررين في جميع المواقع على
الرغم من التحديات الخطيرة المتمثلة بانعدام األمن واجراءات التفتيش األمنية المشددة وبعد موقع النازحين وشواغل الحماية
الخطيرة والمخيمات المكتظة بالسكان.

االستجابة األو لتدخالت حاالت الطوارئ.

األعداد
األشخاص المحتاجين

 10م
 7.3م

عدد األشخاص

 3.4م

عدد النازحين

المستهدفين للمساعدة

عدد األشخاص الذين

 3م

يعيشون خارج المخيمات
عدد األشخاص

 3.5م

المتضررين في

المجتمعات المضيفة

وال ي از هناك مئات اآلالف من المدنيين المحاصرين في المناطق الواقعة تحت الحصار المشدد – مثل الفلوجة  -ويفتقرون إلى

المساعدة اإلنسانية بشكل دوري .أما في المناطق التي يمكن الوصو إليها حيث التركيز األكبر للنازحين ،فإن قدرات مواجهة
األزمة لكل من النازحين والمجتمعات المضيفة تقترب من نقطة اإلنهاك ،حيث دخلت األزمة عامها الثالث .ويقف السياق
التشغيلي أمام تغيير المشهد السياسي المتمثل بجهود اإلصالح والمظاهرات العامة .ومع انخفاض عائدات النفط بنسبة  40في
المائة واضط اررية القيام بعمليات مكلفة لصد تمرد تنظيم داعش ،يشهد العراق أيضاً أزمة مالية تضاعف من خطورة الوضع

اإلنساني.

عدد العائدين

 0.5م

عدد الآلجئين السوريين

 0.25م

المصدر :خطة االستجابة اإلنسانية /لمحة عامة على

اإلحتياجات اإلنسانية /مصفوفة تتبع النزوح التابعة
للمنظمة الدولية للهجرة

النداء اإلنساني
التمويل

 861مليون

المبلغ المطلوب لعام ( 2016بالدوالر
األمريكي)

% 23

( 197مليون دوالر أمريكي)

تمويل خطة االستجابة اإلنسانية اعتبا ار

من  9ايار /مايو 2016

 | 2النشرة اإلنسانية في العراق

تقارير حول تفاقم األوضاع اإلنسانية بصورة متزايدة في الفلوجة

أشارت التقارير في أوائل شهر أيار /مايو إلى وقوع اشتباكات مسلحة وقصف في قضاء الفلوجة جنوب نهر الفرات في محافظة

األنبار ،وبذلك تبعث األوضاع في مدينة الفلوجة على القلق الشديد .فقد تسببت اإلشتباكات الدورية والقصف الجوي على نطاق
واسع بالحاق الدمار والضرر والموت لمدة سنتين ،بينما كان وصو المساعدات اإلنسانية محدودًا للغاية .وقد تدهور الوضع
اإلنساني في األشهر األخيرة ،حيث تم قطع طرق اإلمداد من الغذاء والدواء وغيرها من اللوازم ،األمر الذي وضع المدينة تحت

الحصار المشدد .وال تمت لك األمم المتحدة القدرة على الوصو إلى المنطقة للتحقق من األوضاع بشكل مباشر .ومع ذلك ،تشير
عملية الرصد عن بعد ألسعار المواد الغذائية وتوافرها إلى العجز الشديد .ووفقاً لتقرير برنامج األغذية العالمي في  11نيسان/
أبريل ،فأن أسعار المواد الغذائية ال ت از مرتفع ًة جداً وبدأ المخزون الغذائي في المحا التجارية والمناز باإلستنزاف .وكان سعر
القمح في مدينة الفلوجة أعلى ست مرات في شهر آذار /مارس  2016مما كان عليه في شهر كانون الثاني /ديسمبر 2015

وفقاً للتقرير .وتشير مصادر إنسانية أخرى أن هناك نقصاً حاداً في األدوية والكهرباء والمياه النظيفة أيضاً.

بينما ال توجد إحصائية دقيقة حو عدد السكان المتبقين في الفلوجة ،إال أن التقديرات تشير بأنها قد تصل إلى 50،000
شخص .وقد تلقت الجهات الفاعلة اإلنسانية تقاري اًر تشير إلى رغبة الناس في مغادرة المدينة والتماس األمان ،إال أنهم غير قادرين
على ذلك  .وقالت الحكومة العراقية في أواخر شهر آذار /مارس بأنها تهدف الى فتح طرق لتسهيل خروج المدنيين من المدينة.

وهناك تقارير تفيد بأن حوالي  14عائلة تمكنت من مغادرة المدينة وتم اجالئها إلى بر األمان من قبل قوات األمن العراقية .بينما

تشير تقارير أخرى إلى عدم تمكن أسر أخرى من الوصو بأمان إلى الطرق التي تم تحديدها .وأفادت السلطات بأنها أوعزت

قوات األمن بعدم قطع طريق شحنات الغذاء والدواء المتوجهة إلى الفلوجة .ومع ذلك ،فالوصو إلى الفلوجة سيتطلب من قوافل
المعرضة إلى التفجيرات النشطة.
المساعدات عبور مناطق الصراع النشطة والمناطق
ّ
األسر المحاصرة بين خطوط الجبهة األمامية في محافظة نينوى غير قادرة على الوصول إلى بر األمان

تقطعت السبل بما يقدر بنحو  620شخصاً بينهم  250طفالً بين خطوط الجبهة العسكرية شرق جبل سنجار في محافظة نينوى

منذ تشرين الثاني /نوفمبر عام  .2015وفي أواخر شهر نيسان /أبريل ،أشارت التقارير إلى تلّقي األسر بعض المواد الغذائية،
ولكنهم في المقابل غير قادرين على الوصو إلى الخدمات األساسية ويعيشون في مالجئ مؤقتة ويتعرضون لخطر تباد إطالق

النار .ولم تتمكن المنظمات اإلنسانية من القيام بزيارة موقع النازحين ،وكان هناك تفاعل محدود فقط مع ممثل تلك العائالت.
وبعد مضي ما يقرب من ستة أشهر على محنتهم ،ال ي از وضع هذه العائالت دون حل ويثير القلق البالغ .وعلى الرغم من

الدعوة من قبل المجتمع اإلنساني ،لم يسمح لألسر بالعبور إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

المجموعات
المنظمات الرئيسية والمشاركة
UNHCR
NRC
UNICEF
Save the
Children
UNDP
DRC

يصعب الوصول إليها
ك ّثف الشركاء في المجال اإلنساني من مساعداتهم في المناطق التي
ُ
وقد تكثفت العمليات العسكرية في وسط األنبار في شهري آذار /مارس

التعليم
سبل العيش في حاالت
الطوارئ -التالحم

اإلجتماعي

مجموعة اإلتصاالت في

WFP

حاالت الطوارئ

WFP
ACTED

األمن الغذائي

WHO
IMC

الصحة

WFP

النقل واإلمداد

UNHCR
DRC
UNICEF
Save the
Children
UNFPA
NRC
UNMAS
MAG
UNHABITAT
NRC

الحماية

حماية الطفل -
العنف الجنسي -
مكافحة األلغام -
- HLP

UNHCR
NRC

المأوى واللوازم غير

UNICEF
ACF

الماء والصرف الصحي

OCHA
NCCI

تواصل جهود االستجابة للنازحين الجدد

تنسيق وادارة المخيم

UNHCR
Mercy Corps
UNICEF
WFP

الغذائية

والنظافة الصحية

التنسيق والخدمات
المشتركة
النقد لألغراض المتعدده
آلية االستجابة السريعة

ونيسان /أبريل ،مخلف ًة موجة نزوح تصل حوالي إلى  60،000شخص،
وفقاً لمصفوفة تتبع الطوارئ التابعة لمنظمة الهجرة الدولية .وقد تم توجيه
الفارين من القتا إلى مواقع الوفاء و 18كيلو للعبور ،وموقعين آخرين

في المناطق البعيدة جنوب شرق هيت في الصحراء المفتوحة .وقد قام
الشركاء في المجا اإلنساني بتقديم االستجابة لحاالت الطوارئ للوافدين
تقوض جهود االستجابة.
الجدد ،ولكن بعد الموقع وتدفق عمليات النزوح ّ
وفي األسابيع األخيرة ،تحسنت خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة

منذ منتصف آذار /مارس ،تم توزيع
حوالي  13،400سلة غذائية جاهزة
لألكل ومياه صالحة للشرب ،ولوازم
النظافة

وتم نشر اثنين من العيادات الصحية المتنقلة وسيارتا إسعاف .كما قام الشركاء في مجا الصحة بتقديم االستشارة ألكثر من
 11،200شخص .ومنذ منتصف شهر آذار /مارس ،تم توفير حوالي  13،400سلة غذائية جاهزة لألكل والماء الصالح للشرب
وتجهيزات النظافة لألسرة النازحة إلى هذين الموقعين من خال آلية االستجابة السريعة .وتدار آلية االستجابة السريعة من قبل
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اليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان ومجموعة من المنظمات غير الحكومية .وقد
تضاعفت حصص المياه المعبأة في عبوات وكذلك الغذاء في منطقة الوفاء .وقد تم توزيع اللوازم النسائية لحوالي  9،500من

النساء والفتيات في الوفاء ،وما يقرب من  3،000من النساء والفتيات في  18كيلو .ويجري تعزيز اإلدارة وعملية التسجيل
لضمان توفير المساعدات الكاملة في الوقت المناسب في خضم موجة النزوح.

على عكس العمليات العسكرية في
الرمادي التي دمرت أجزاءاَ كبيرة من
البنية التحتية للمدنية ،فقد ال يكون
مستوى الدمار في هيت واسعاً إلى
هذا الحد ،ربما يقلل وقت النزوح.

وعلى عكس العمليات العسكرية في الرمادي التي دمرت أجزاءاَ كبيرة من البنية التحتية للمدنية ،فقد ال يكون مستوى الدمار في

هيت واسعاً إلى هذا الحد ،ربما يقلل وقت النزوح .وقد عاد نحو  20،000شخص بالفعل إلى منازلهم في هيت بتأريخ  3أيار/
مايو وفق ًا للشركاء الميدانيين .وعلى الرغم من هذا ،فإن موقعي الوفاء و 18كيلو يستمران في استقبا أشخاص جدد من أصو
مختلفة يومياً في مختلف أنحاء األنبار وخارجها ،وكثير منهم يعبرون نحو شرق األنبار حيث تكون الظروف أفضل .ويواصل
الشركاء في المجا اإلنساني االستجابة لعشرات اآلالف من النازحين في المخيمات والمستوطنات المؤقتة في وحو عامرية

الفلوجة والخالدية ومدينة الحبانية السياحية وجسر بزيبز.

الجدد في مخمور
تواصل االستجابة في حاالت الطوارئ للنازحين ُ
تسببت اإلشتباكات المسلحة في مخمور في محافظة أربيل ،بنزوح ما يقرب
من  5،100شخص منذ نهاية شهر آذار /مارس وفقاً للسلطات المحلية .كما

أن معظم النازحين هم من النساء واألطفا  .وبعد إيواء النازحين مبدئياً في
مدينة مخمور ،تم نقلهم بعدها إلى مخيم ديبكه للنازحين في مكان قريب .وال

معظم النازحين هم من النساء
واألطفا

ي از الوضع صعباً لبعض العائالت في الحصو على الكفالة لإلنتقا مع

األقارب إلى أماكن أخرى ،وخاصة في كركوك وبعضهم إلى بغداد .ومن بين
المشاكل العويصة التي تواجه النازحين عدم توفر مساحة كافية للنازحين حديثاً في مخيم ديبكه الذي يستضيف اآلن نحو 6،000
شخص ،وهو ما يتجاوز قدرته البالغة  5،000شخص .وبتأريخ  1أيار /مايو ،بدأ النازحون اإلنتقا إلى موقع الخيام المؤقت
الجديد في ملعب مدين ة ديبكه ،الذي تبلغ طاقته االستيعابية حوالي  1،000شخص ،لتخفيف اإلزدحام في المخيم .ومن المرجح

أن تكون هناك حاجة لمساحة إضافية الستيعاب اآلالف من األـشخاص المتوقع نزوحهم من العمليات العسكرية الجارية
والمستقبلية .وقامت الجهات الفاعلة اإلنسانية بتوزيع الحصص الغذائية الجاهزة لألكل والمياه النظيفة واللوازم المنزلية األساسية،
فضالً عن المالبس للسكان المتضررين .كما تم تقديم خدمات الرعاية الصحية من خال العيادة الطبية المتنقلة في المخيم .وتم

أيض ًا إنشاء مساحات خاصة للنساء في نيسان  /أبريل بهدف تقديم الخدمة

 1،500إمرأة وفتاة.

األشخاص المتضررين من الصراع يحصولون على المعلومات

المتعلقة بالمعونة

يعتبر كل من النقد والغذاء من األولويات لدى المتصلين في مركز اإلتصال المشترك بين الوكاالت
إذ إتصل أكثر من  16،000شخص على خط المساعدة الوطني المجاني المشترك بين الوكاالت منذ تأسيسه في تموز /يوليو
عام  .2015ويقدم مركز معلومات النازحين المعلومات حو المساعدات اإلنسانية المتاحة ،ويتلقى ردود الفعل والشكاوى من

قدمة .وفي الربع األو من عام  ،2016تركزت غالبية المكالمات على طلبات المساعدة النقدية
األسر النازحة حو المعونة الم ّ
ومعلومات عن المنح النقدية الحكومية ،تعقبها أسئلة عن المساعدات الغذائية والمأوى.

ويعمل الشركاء في الم جا اإلنساني بشكل وثيق مع المركز لضمان التعامل الفعا لموظفي اإلتصاالت الخمس مع المسائل

في الربع األو من عام ،2016
تركزت غالبية المكالمات على طلبات
المساعدة النقدية ومعلومات عن المنح
النقدية الحكومية ،تعقبها أسئلة عن
المساعدات الغذائية والمأوى.

المتعلقة بمجاالت مختلفة مثل المواد الغذائية والنقد والحماية والصحة والمأوى .وخال األشهر ا  10األولى من العملية ،كانت
معظم المكالمات ( 19في المائة) متعلقة بالغذاء .وبالعمل جنباً إلى جنب مع مجموعة األمن الغذائي ،يعمل موظفي اإلتصاالت

على تحديد األسر الضعيفة جداً ،بما في ذلك األسر التي ترأسها نساء ،واحالتها لشركاء األمن الغذائي إلعادة التقييم .كما يقوم
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موظفي اإلتصاالت بجمع ردود الفعل حو المساعدات الغذائية التي يتم مشاركتها مع مديري البرامج لتمكينهم من معالجة
المسائل المحددة .ويتم توفير التغذية الراجعة الفردية أيضاً إلى المتصل .ويقوم مركز اإلتصا بربط الناجيات من العنف القائم

على النوع اإلجتماعي مع خدمات الدعم المتخصصة ،ويحدد الشواغل الرئيسية المتعلقة بالحماية في مواقع الخطوط األمامية

إلجراء التقييم والتدخالت.
ويتحدث موظفي المركز الخمس اللغة العربية واللغة الكوردية بما فيها اللهجات السورانية والبادينية واللغة التركية واللغة اإلنجليزية،

ويقوم مركز اإلتصا بربط الناجيات من
العنف القائم على النوع اإلجتماعي مع
خدمات الدعم المتخصصة ،ويحدد
الشواغل الرئيسية المتعلقة بالحماية في
مواقع الخطوط األمامية إلجراء التقييم
والتدخالت.

ويعملون خمسة أيام في اإلسبوع .وكمعد عام ،يتلقى المركز  150مكالمة يومياً .كما يعمل المركز كحلقة وصل لمقدمي الخدمة
المناسبة في مختلف أنحاء العراق.

االحتياجات اإلنسانية تفوق الموارد الحالية

هناك حاجة لمزيد من التمويل لدعم وتكثيف جهود االستجابة اإلنسانية في حاالت الطوارئ

تقدم الجهات الفاعلة اإلنسانية المساعدة إلى حوالي مليوني عراقي في مختلف أنحاء البالد ،مما يعزز االستجابة المحلية
والحكومية .ويبدي الشركاء استعدادهم لتوسيع نطاق العمل؛ ومع ذلك ،تحد قلة التمويل من العمليات .وبإدراك القيود األمنية

يبدي الشركاءاستعدادهم لتوسيع نطاق
العمل؛ ومع ذلك ،تعمل قلة التمويل

الموجودة والوصو إلى المحتاجين والقدرات وقيود التمويل ،يعطي الشركاء في المجا اإلنساني األولوية للمتطلبات األكثر الحاحاً
لعام  .2016وقد حدد شركاء المجموعة الحد األدنى من األنشطة األساسية المنقذة للحياة بقيمة  861مليون دوالر أمريكي ،وتم

على الحد من العمليات.

تقديمها في خطة االستجابة اإلنسانية للعراق لعام  .2016كما تم خفض التكاليف إلى أقصى حد ممكن ،والتمويل ضروري 100

في المائة .ومع ذلك ،فقد تم تسّلم  23في المائة فقط من خطة االستجابة اإلنسانية وفقاً لنظام التتبع المالي في نهاية شهر

نيسان /أبريل .ويضطر الشركاء في المجا اإلنساني إلى اتخاذ خيارات صعبة حو مكان وكيفية تخصيص الموارد المحدودة.
وهناك حاجة  300مليون دوالر إضافية في نهاية حزيران /يونيو لضمان استم اررية تقديم المستوى األو لالستجابة.

مستوى تمويل خطة االستجابة اإلنسانية للعراق لعام 2016

 664مليون دوالر أمريكي المبلغ المتبقي لتلبية اإلحتياجات اإلنسانية
861
مليون دوالر
نداء اإلغاثة

197م األموال المستلمة

 .التمويل وفقاً لنظام التتبع المالي اعتبا ار من  9أيار /مايو 2016

يرجى من جميع الشركاء في المجا اإلنساني ،بما في ذلك الجهات المانحة والوكاالت المستفيدة إبالغ خدمة المتابعة المالية في مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية ( )FTS - http://fts.unocha.orgحو المساهمات النقدية والعينية عن طريق البريد اإللكتروني:

fts@un.org

المجمعة يستهدف الناس الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات
صندوق األموال اإلنسانية
ّ
المجمعة للعراق في  7نيسان /أبريل مبلغاً قدره  32.6مليون دوالر أمريكي إلى 10
خصص صندوق األموا اإلنسانية
ّ

مجموعات لتلبية اإلحتياجات العاجلة والحرجة في االستجابة اإلنسانية للعراق .وأكد التخصيص على دعم استجابة الصحة والمياه

والنظافة والصرف الصحي ،وبذلك تلّقت هاتين المجموعتين  7.5مليون دوالر أمريكي على التوالي ،أو  46في المائة من التمويل
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المتوفر .كما أعطى التخصيص األولوية أيضاً ،للبرامج المتحركة والمرنة في محافظات األنبار ونينوى .وتتواصل عملية المراجعة

التقنية للمشاريع وسيتم صرف األموا في شهر أيار /مايو.
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